ICCOPEMIG

PR

cesso iNfÉRKI: •MtziO7

ModatiOade dé Licitação: C,Ott.7.ÓRRÊNt'ÁA O5'O7
en'IOréitadzà:ppr
Objeto: LicitaçãQi para contratação , em regime
preço global, da execução das obras e serviçõs, de•eugenharka,
inclusive fornecimento, Montagem e instalaçák.) dt eduipamiito
sistemas necessários para a implantição dó .Ceritro AdminiStrMivo- do
•
Estado de Minas Geri.
Çonteúdo:
Garantia,de Proposta
3108.2007

-

CAUÇÃO (GARANTIA DE PROPOSTA) DA CONCORRÊNCIA
05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG
EMPRESA

N°
1
2
3
4

Alicerce Empreendimentos Ltda

5

Constran S.A. Construções e Comércio S.A

6
7
8
9

Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A.

Data de retirada da
Garantia de Proposta
Retirada — 29/11/2007

Blokos Engenharia Ltda
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A

Retirada — 03/12/2007

Consbem Construções e Comércio Ltda
Retirada — 05/12/2007

Construções e Com. Camargo Corrêa S. A.

Retirada — 27/11/2007

Construtora Andrade Gutierrez S.A.

Retirada — 29/11/2007

Construtora Barbosa Mello S.A.

Retirada — 06/12/2007

10

Construtora Emccamp Ltda

Retirada — 17/01/2008

11

Construtora Ferreira Guedes S.A.

12
13
14
15
16
17
18

Construtora Mello de Azevedo S.A.

Retirada — 13/12/2007

Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Retirada — 05/12/2007

Construtora OAS Ltda

Retirada— 14/12/2007

Construtora Pavisan Ltda
Construtora Queiroz Gaivão S. A.
Convap Engenharia e Construções Ltda
CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras

19 Eit Empresa Industrial TéCnica S.A
20
21
22
23

Retirada — 26/11/2007

Retirada — 19/10/2007
Retirada — 22/10/2007

Engeform Construções e Comércio Ltda

Retirada — 06/12/2007

Estacom Engenharia S.A.
Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. - Construções

Retirada — 26/11/2007

Mendes Júnior Trading e Eng. S.A.

Retirada — 23/11/2007

24 Pantheon Engenharia Ltda
25 Paulitec Construções Ltda
26 Santa Barbara Engenharia S.A.
27
28
29
30

Schahin Engenharia S.A.

Retirada — 28/02/2008
Retirada — 29/11/2007

Secol Engenharia Ltda
Sengel Construções Ltda

Retirada — 13/12/2007

Via Engenharia S.A.

Retirada — 12/12/2007

RELAÇAO-DE CAUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA 05/07 PROCESSO LICITATÓRIO 265/07
_
EMPRE
SAS
,

LOTES

ENTREGA GARANTIA

1

CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA SA

1 -2 - 3

21/08/07

2

VIA ENGENHARIA SA

1 -2 - 3

27/08/07

3

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA

1 -2 -3

28/08/07

4

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA

1 -2 -3

28/08/07

5

CR ALMEIDA SA

1

28/08/07

6

CONSÓRCIO: CONSTRUCAP / FERREIRA GUEDES- CONVAP

1-2-3

29/08/07

7

ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

1-2-3

29/08/07

8

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA

1-2-3

30/08/07

9

CONSTRUTORA PAVISAN LTDA

3

30/08/07

10 CONSÓRCIO: CONSTRAN SA / SCHAHIN ENGENHARIA

1-2-3

30/08/07

11 CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA SA

1-2-3

30/08/07

12 CONSÓRCIO: PAULITEC CONSTRUÇÕES / CONSBEM CONSTUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

1-2-3

30/08/07

13 CONSTRUTORA OAS LTDA

1-2-3

30/08/07

2-3

30/08/07

1

30/08/07

16 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

1 -2 - 3

31/08/07

17 SANTA BÁRBARA ENGENHARIA

1 -2 -3

31/08/07

18 ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA

1 -2 - 3

31/08/07

19 MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A

1 -2 - 3

31/08/07

20 EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A

1 -2 - 3

31/08/07

1 -2

31/08/07

1

31/08/07

14 CONSÓRCIO: ESTACON ENGENHARIA SA / BLOKOS ENGENHARIA LTDA
15 CONSÓRCIO: MELLO AZEVEDO / MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE / SENGEL

21 CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA
22 CONSÓRCIO: PANTHEON ENGENHARIA LTDA / SECOL ENGENHARIA LTDA

LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG
N°

EMPRESA

CNPJ

1

Alicerce Empreendimentos Ltda

21927801000177

2

Blokos Engenharia Ltda

30735773000187

3

Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A 40450769000126

4

Consbem Construções e Comércio Ltda

5

Constran S.A. Construções e Comércio S.A 61156568000190

6

Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A. 61584223000138

7

Construções e Com. Camargo Corrêa S. A. 61522512000102

8

Construtora Andrade Gutierrez S.A.

17262213000194

9

Construtora Barbosa Mello S.A.

17185786000161

NOME DO REPRESENTANTE

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

61776399000191

10 Construtora Emccamp Ltda

19403252000190

11 Construtora Ferreira Guedes S.A.

61099826000144

12 Construtora Mello de Azevedo S.A.

17154899000108

13 Construtora Norberto Odebrecht S.A.

15102288028516

14 Construtora OAS Ltda

14310577001852

15 Construtora Pavisan Ltda

17241563000174

16 Construtora Queiroz Gaivão S. A.

33412792026208
SAJUC/CPEL

LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG
N°

EMPRESA

CNPJ

17 Convap Engenharia e Construções Ltda

17250986000150

18 CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras

33059908000120

19 Eit Empresa Industrial Técnica S.A

08402620000169

20 Engeform Construções e Comércio Ltda

48246920000110

21 Estacom Engenharia S.A.

04946406000112

22

Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções

NOME DO REPRESENTANTE

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

-

17193590000119

23 Mendes Júnior Trading e Eng. S.A.

19394808000129

24 Pantheon Engenharia Ltda

17158858000181

25 Paulitec Construções Ltda

49437809000174

26 Santa Barbara Engenharia S.A.

17290057000175

27 Schahin Engenharia S.A.

61226890000149

28 Seco! Engenharia Ltda

25409731000116

29 Sengel Construções Ltda

17723933000100

30 Via Engenharia S.A.

00584755000180

SAJUC/CPEL

•

••

LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG
NI
1
2
3
4

EMPRESA
Alicerce Empreendimentos Ltda
Blokos Engenharia Ltda
Carioca Christiani Nielsen Eng. S.A
Consbem Construções e Comércio Ltda

5 Constran S.A. Construções e Comércio S.A

CONTATO
Rosa Amélia Dias Santos
Antônio Takeo Kumata
Altair Silva
Geovane Sales Vieira

E-MAIL
rosadiasalicerce.com.br
leticiaRblokos.com.br
altair.silva@cariocaermenharia.com.br
eacienhariaaconsbem.com.br

Luiz Roberto Menin

001.comercialQconstran.com.br; laercioaconstran.com.br;
antoniocarlosconstran.com.br

Dalva Aparecida Grolla
Eduardo de Camargo Silva
Mário Sérgio Mafra Guedes
Ovania Avelar de Paula Morais
Edna Ferreira Figueiredo
Armando Rodrigues dos Santos
Nelson Parma de Azevedo
Angela Denise Franco
Elias Bichara Costa
Alex Rocha Teixeira
Antônio de Oliveira Alvim
Flávio Lima Vieira
Wilson Seiti Okada

dalvaaconstrucap.com.br: Icfariasaconstrucap.com.br
eduardo.camarooQcamareocorrea.com.br
mario.quedesaaenet.com.br
omoraisacbmsa.com.br
orc.emccampaterra.com.br; emccamp(Wemccamp com.br

19 Eit Empresa Industrial Técnica S.A

Hernani Ginja: Sérgio Montezuma

hernaniginiaaernail.com: sereiom(&eit.com.br

Engeform Construções e Comércio Ltda
Estacom Engenharia S.A.
Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. - Construtora
Mendes Júnior Trading e Eng. S.A.
Pantheon Engenharia Ltda
25 Paulitec Construções Ltda

Lis Maria P. N. Casale
Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro
Marcelo Barbosa Abreu
José Marcos Cardoso Costa
André Lobato Simoni; Ciro Santos de Castro

eneeformeneeform.com.br
mariaameliaRestacon.com.br
abreumascarenhas.com.br; mbrmascarenhas.com.br

VValdemir Celestino

26 Santa Barbara Engenharia S.A.

Djaniro Silva

27
28
29
30

Armando Ferreira Filho
Herbert Nunes Pereira
Afonso Batista Cruz
Carlos Eduardo Rezende Braga

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A.
Construções e Com. Camargo Corrêa S.A.
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
Construtora Barbosa Mello S.A.
Construtora Emccamp Lida
Construtora Ferreira Guedes S.A.
Construtora Mello de Azevedo S/A
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Construtora DAS Ltda
Construtora Pavisen lida
Construtora Queiroz Gaivão S. A.
Convap Engenharia e Construções Ltda
CRAImeida S.A. - Engenharia de Obras

20
21
22
23
24

Schahin Engenharia S.A.
Secol Engenharia Ltda
Sengel Construções Ltda
Via Engenharia S.A.

arodrieuesferreiracruedes.com.br
mellodeazevedoQmelloazevedo.com.br
adf(a,odebrecht.com
elias.costaaoas.com
comprasbhapavisan.com.br; alexapavisan.com.br
alvimaclueirozcialvao.com; inoronhaadueirozealvao.com•
convae.bhQconvap.com.br
crasa01(Quol.com.br

ermenhariamendesiunior.com.br
pantheoneaig.com.br
valdemirapaulitec.com.br; lucianoaPaulitec.com.br
di.silvaasantabarbarasa.com,br;
natalia.almeidaasantabarbarasa.com.br
afferreiraaschahin.com.br
secoleng@ie.com.br; secolencOuol.com.br:
orcamentoaseneel.com.br
carlosbagrupovia.com.br; propostaggrupovia.com.br
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TEL
(31) 2105-9765
(11) 3040-6601
(21) 3891-2200
(11) 3812-8650

FAX
(31) 2105-9750
(11) 2142-9305
(21) 3891-2200
(11) 3813-6408

(11) 3405-8000

(11) 3405-8097

(11) 3017-8000
(31) 3432-9696
(31) 3290-6640
(31) 3490-3637
(31) 3526-7484
(11) 3068-8555
(31) 3289-7900
(31) 351 6-1 601
(31) 3226-2400
(31) 3071-3925
(31) 3269-5800
(31) 3621-3833
(41) 3312-9200
(31) 3225-9894/
(85) 3268-3177
(11) 3816-1088
(21) 2544-8043
(31) 2191-0000
(31) 2121-9508

(11) 3107-2216
(31) 3432-9696
(31) 3290-6659
(31) 3490-3642
(31) 3261-5969
(11) 3068-8555
(31) 3289-7902
(31) 351 6-1 675
(31) 3226-2400
(31) 3071-3922
(31) 3269-5833
(31) 3621-1798
(41) 3244-0214
(31) 3225-9891/
(85) 3268-3022
(11) 3816-6850
•(21) 2544-6155
(31) 2191-0000
(31) 2121-9499
(31) 3281-3590

(31) 3281-3590
(11) 2196-2450

(11) 2196-2490

(31) 2121-7870

(31) 2121-7890

(11) 5576-8573
(31) 3336-6001
(31) 2122-7400
(31) 3286-2768

(11) 5576-8235
(31) 3385-6960
(31) 2122-7444
(31) 3286-2833

SajuC/Cpel

•

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
1

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA
LOTES 1-2-3

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

"

'ALICERCE

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2007.

À
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG
REF.: DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO — EDITAL 005/2007
Prezados Senhores,

A ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNP3/MF sob o no
21.927.801/0001-77 vem pela presente autorizar o Sr. Wuederson
Gonçalves Pereira, documento de identidade No M-6-698.021 —
SSP/MG a retirar a caução de garantia da proposta prestada na forma do
item 1.6 do Edital no 005/2007.

Atenciosamente

•

i/'tALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Raja Gabaglia, 1.093— 100 andar Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 - Tel. (031) 2105-9700 - Fax. (031) 2105-9750

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0884 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Compaiha d

conômico
G

Ana Lucia Goncling a Costa
Gerência de Finanças e Cont ilidade • GEN.

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

Wu'eis Gonçalves Pereira
M-6 6980 1 .SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

,

CODEMIG
Companhl. de Deurivokirnento Econômico 6a enn Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0886 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhi de ilesenvolvin
de

o Económico
EMIG

Ana Lúcia Gond; da Costa
Gerêncie de Finanças e Cqpttabihdade • GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

o. •

on inçalves Pereira
Wu
M-6 6 021 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de Dmenvolvimerte Económico de Out. Geral.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

WIRMEtttithEelffitsrfiNgWaALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
Mpkertigl Pea'MArticipação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0885 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia d Desenvolvi
deg 5 5raiS

to Econômic

da Costa
Ana Lucla Gon ntabllidade • G.Eirl
GeMAcia de Finanças e

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

CQJ
on Gonçalves Pereira
M-6 6 21 SSP-MG
ue

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

DEMIG

Compannia de Desenvdvimento Econdmka de Umas Senil

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0884 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

conómico
1G
Ana Lúcia Gondim a a Costa
Gerência de Finanças e Cari- ilidade GEF1(

Rud Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

-

MERCANTIL
b RA.SIL
À

CF N2 07-0884

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$1.725.623,87

•

•

Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador e principal pagador, com
expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa ALICERCE
EMPREENDIMENTOS LTDA., estabelecida na Av. Raja Gabaglia, 1.060, Gutierrez, em Belo Horizonte MG, inscrita no CNPJ sob o número 21.927.801/0001-77, da importância de R$1.725.623,87 (um milhão,
setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), destinada à Garantia de
manutenção da Proposta para a Concorrência n° 05/2007, Lote 1, que tem como objeto a execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
A presente fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 26/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n° 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos .e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.

Belo on ont , 30 de agosto de 2.007.
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0885 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo p presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.
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Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador e principal pagador, com
expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa ALICERCE
EMPREENDIMENTOS LTDA., estabelecida na Av. Raja Gabaglia, 1.060, Gutierrez, em Belo Horizonte MG, inscrita no CNPJ sob o número 21.927.801/0001-77, da importância de R$3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), destinada à Garantia de
manutenção da Proposta para a Concorrência n° 05/2007, Lote 2, que tem como objeto a execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
A presente fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 26/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência riQ 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (urna) cópia.
Belo Horiz nte, 30 de agosto de 2.007.
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tODEMIG
Companhia da Desenvolvimento Econômico de Mina Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0886 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo9 presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.
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Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador e principal pagador, com
expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa ALICERCE
EMPREENDIMENTOS LTDA., estabelecida na Av. Raja Gabaglia, 1.060, Gutierrez, em Belo Horizonte MG, inscrita rio CNPJ sob o número 21.927.801/0001-77, da importáncia de R$3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), destinada à Garantia de
manutenção da Proposta para a Concorrência n° 05/2007, Lote 3, que tem como objeto a execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
A presente fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 26/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n° 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos ,e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.

Belo H izonte, 30 de agosto de 2.007.
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CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto e Prazo
4 I,

Art. 1° - O Banco Mercantil do Brasil S. A. é uma Companhia
Aberta, com sede e foro no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, que
se regerá por este Estatuto e pela legislação pertinente, podendo abrir e fechar
dependências por autorização da Diretoria, "ad referendum" do Conselho de
Administração.
Art. 2° - Constitui objeto da Sociedade a realização de operações
bancárias em geral, podendo, inclusive, com as competentes autorizações previstas em
Lei, operar em câmbio, em compra e venda de títulos públicos e participar de outras
sociedades.
Art. 30 - A duração da Sociedade é por prazo indeterminado.

•

CAPÍTULO II
Capital Social
Art. 40 - O capital social é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), dividido em 595.485.000
(quinhentos e noventa e cinco milhões, quatrocentas e oitenta e cinco mil) de ações
escriturais, sendo 412.726.624 (quatrocentos e doze milhões, setecentas e vinte e seis
mil, seiscentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 182.758.376 (cento e oitenta e dois
milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, trezentas e setenta e seis) ações
preferenciais, todas com valor nominal de R$0,36 (trinta e seis centavos de real) cada
uma.
Art. 50 - Nos aumentos de capital a qualquer título, serão observadas
as seguintes regras:
I - As ações da Sociedade somente poderão ser negociadas, cedidas
t=feridas sob qualquer forma, depois de realizado o percentual exr. par Le!,
do preço de sua emissão, sob pena de nulidade radical do ato.
II - O subscritor que não efetuar o pagamento na forma e prazos
estabelecidos na chamada ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se
ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa de 10% (dez por cento) do
valor da prestação devida e, à opção da Sociedade, à imediata cobrança executiva ou à
venda, em bolsa, das ações por ele subscritas.
III - O aumento de capital social, mediante capitalização de lucros ou
de reservas, importará alteração do valor nominal das ações ou a distribuição de ações
novas, correspondentes ao aumento, entre .os adonistas, na proporção do número de
ações que possuírem.
•_••1

e )4

Art. 6° - Por solicitação do acionista, a Sociedade fornecerá extrato
da sua conta de depósitos de ações.
Art. 7° - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações
da Assembléia Geral.
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Art. 8° - As açoes preferenciais n
assegurada a elas priori4acje; na Ois,tribOçõo: de dividendos mínimos (art. 38, § 2
°,
deste Estatuto).
.• ••:
.:
CAPITULO III
Assembléia Geral
Art. 9° - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em Lei
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem.
Art. 10 - Para participar da Assembléia Geral é necessária a prova da
condição de acionista, na forma da Lei.
§ 1° - Em se tratando de representação do acionista por mandatário,
o respectivo instrumento de procuração deve ser depositado, contra recibo, na Sede da
Sociedade, até 05 (cinco) dias antes da data da Assembléia.
§ 2° - Os acionistas que adquirirem ações por transferências
averbadas nos livros da Sociedade nos 05 (cinco) dias antecedentes à data
da Assembléia, dela podem tomar parte, mas as ações registradas no mencionado
período não conferirão direito de voto.
Art. 11 - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração ou por qualquer dos acionistas
presentes por ele indicado, o qual escolherá, também dentre os presentes, um ou mais
Secretários.
Parágrafo único - Na ausência do Presidente do Conselho de
Administração caberão, sucessivamente, ao Vice-Presidente •e ao Secretário do
Conselho as atribuições de presidir a Assembléia, ou indicar quem a presida, cabendo
ao indicado escolher, dentre os presentes, um ou mais Secretários.
CAPÍTULO IV
Administração
Art. 12 - A administração da Sociedade será exercida,
respectivamente, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
Parágrafo único - A Diretoria é composta pelo Diretor-Presidente,
por Diretores Vice-Presidentes, pelo Vice-Presidente Executivo e por Diretores
• Executivos, que integrarão o Comitê Diretivo e Comitê Executivo da Diretoria.
Art. 13 - Podem ser eleitas para os órgãos da administração pessoas
naturais residentes no pais, devendo os membros do Conselho de Administração ser
acionistas da Sociedade e os Diretores, acionistas ‘ ou não.
Art. 14 - Eleitos nas formas previstas nos artigos 17 e 26, deste
Estatuto, os administradores da Sociedade serão investidos nos seus cargos, mediante
assinatura de termo de posse no livro de-a" ta
-frÃo Conselho de Administração ou da
Diretoria, conforme o caso.
Parágrafo Único - Salvo justificativa aceita pelo órgão para o qual
tiver sido eleito, será tornada sem efeito a eleição do administrador que não assinar o
_ _
respectivo termo no prazo máximo de trinta dias, contados a partir, da competente
aceitação de seu nome pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 15 -. O prazo do mandato dos adnistradoçe-s,Aule-hoderão ser
reeleitos, é de 3 Oxis) :aios, : mas, ' se, : estende até a investidura dos novos
administradores. ` • ' ' . ' ' .. '... :
`. ` . :
Parágrafo Único - O substituto escolhido para preencher cargo vago
completará o prazo da gestão do substituído.
Art. 16 - Os administradores somente farão jus à participação nos
lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo
de que trata o art. 38, inciso "II", deste Estatuto, observados os limites fixados no §
1°, do art. 152, da Lei 6.404, de 1 5/1 2/76.
Parágrafo Único - Ao pagamento de participação aos
administradores à conta de lucro apurado em cada balanço aplica-se a disposição do
artigo 22, inciso "XII", deste Estatuto.

CAPÍTULO V
Conselho de Administração
Art. 17 - O Conselho de Administração é composto de 09 (nove)
membros, eleitos pela Assembléia Geral, que os poderá afastar ou destituir a qualquer
tempo.

y IP
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§ 1°, - Cada membro efetivo do Conselho de Administração terá um
suplente, eleito conjuntamente com ele e com mandato coincidente.
§ 2° - O suplente substituirá o Conselheiro efetivo em suas faltas e
impedimentos e o sucederá em caso de vacância; neste último caso, servirá até o final
do prazo do mandato em que se deu a vacância.
§ 3° - Vago cargo de suplente de Conselheiro, será eleito seu
substituto pelo Conselho, e ele servirá até a primeira Assembléia Geral.
Art. 18 - O Conselho de Administração - órgão de deliberação
colegiada - será dirigido por um Presidente, substituído nas suas faltas e
impedimentos pelo Vice-Presidente e pelo Secretário, sucessivamente.
Parágrafo Único - Na reunião em que se empossar, o Conselho de
Administração elegerá dentre os seus membros, por maioria absoluta de votos, seu
Presidente, seu Vice-Presidente e seu Secretário.
Art. 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente no
primeiro dia útil de cada mês e extraordinariamente sempre que necessário.
Art. 20 - As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração
serão convocadas exclusivamente por seu Presidente ou seu substituto.
- -Art. 21 - O Conselho de Administração só poderá reunir-se com a
presença da maioria absoluta de seus membros e suas deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos presentes.
Parágrafo Único - Ao Presidente do Conselho de Administração, ou
ao seu substituto, além do voto próprio, é conferido o de desempate.
Art. 22 - Compete ao Conselho de Administração:
I. Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
II. Eleger, afastar e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições,
observado, quanto à última parte, o que a respeito dispuser este Estatuto;
III. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Sociedade, e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; ,
IV. Convocar a Assembléia Geral;
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VI. Autóriiaí a. aliena:ção de béns imóveis do ativo permanente e a
constituição de ônus reais sobre os mesmos;
VII. Decidir sobre a contratação e a destituição de auditores
independentes;
VIII. Resolver as dúvidas suscitadas no âmbito das competências
estatutária e regimental;
IX. Deferir licença aos Conselheiros Administrativos e Diretores;
X. Suspender, se necessário, pelo tempo e forma legais, a
transferência de ações;
XI. Dispor sobre atribuições e poderes especiais dos Diretores;
XII. Submeter à Assembléia Geral Ordinária a proposição formulada
•pelos Diretores integrantes do Comitê Diretivo para a fixação de dividendos e
pagamento de participação à conta de lucro apurado em cada exercício social,
observadas as disposições dos artigos 36, 37 e 38, deste Estatuto;
XIII. Autorizar a instalação, fechamento e transferência de
dependências;
XIV. Deliberar sobre a negociação com ações da própria Sociedade,
na forma e nos limites da Lei.
Art. 23 - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as
atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Art. 24 - Todos os membros do Conselho de Administração
perceberão remuneração, fixada pela Assembléia Geral, e, satisfeitos os requisitos do
art. 16 deste Estatuto, a parte variável prevista no item II, do art. 37, deste mesmo
instrumento, nos limites e condições previstos em Lei.
CAPÍTULO VI
Diretoria
Art. 25 - A Diretoria tem os poderes e as atribuições que a Lei e este
Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pelo Conselho de Administração,
para e exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade.
Art. 26 - A Diretoria será composta no mínimo de 8 (oito) e no
máximo de 18 (dezoito) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, sendo:
1.01 (um) Diretor-Presidente;
II. Diretores Vice-Presidentes em número mínimo de 3 (três) e
máximo de 9 (nove);
III. 01 (um) Vice-Presidente Executivo;
IV. Diretores Executivos, em número mínimo de 3 (três) e máximo de
7 (sete).
Parágrafo Único — Os membros do Conselho de Administração, até o
máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para os cargos de Diretores.
Art. 27 •- O Diretor-Presidente, os Diretores Vice-Presidentes e o
Vice-Presidente Executivo comporão o Comitê Diretivo, tendo por
deliberação
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Conselho de Administraçâo; alrav4: de 'Rçgtmçnio Interno:
I. Ésiabélécer. as: dirátrizés 'pára a adequada implementação dos
objetivos estratégicos da Sociedade;
II. Fixar as políticas operacionais de negócios;
III. Definir a política de recursos humanos, zelando pela formação
dos quadros de dirigentes e acompanhando seu desempenho e desenvolvimento
profissionais;
IV. Aprovar e alterar, observados os limites próprios, a estrutura
administrativa e o Regimento Interno da Sociedade;
V. Fixar as alçadas decisórias das áreas de negócios e administrativa;
,
VI. Submeter à aprovação do Conselho de Administração o Relatório
Anual aos Acionistas e as Demonstrações Financeiras de cada exercício, com vistas a
serem apresentados à Assembléia Geral.
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VII. Propor ao Conselho de Administração a aprovação dos balanços
semestrais, juntamente com a proposta de destinação dos resultados.
Parágrafo Único - As deliberações dos Diretores integrantes do
Comitê Diretivo serão sempre tomadas por maioria de votos dos presentes, com a
presença mínima de metade de seus membros, cabendo ao Diretor-Presidente, no caso
de empate, além do próprio voto, o de qualidade.
Art. 28 - O Vice-Presidente Executivo e os Diretores Executivos
comporão o Comitê Executivo, tendo a competência de administrar e gerir os negócios
da Sociedade, podendo realizar, no âmbito dos seus poderes, todas as operações e atos
que se fizerem necessários ao adequado cumprimento do objeto social, cabendo-lhes,
ainda, cumprir as disposições do Estatuto e as deliberações da Assembléia Geral, do
Conselho de Administração e dos Diretores integrantes do Comitê Diretivo.
Art. 29 - A representação ativa e passiva da Sociedade será exercida
pelo Vice-Presidente Executivo ou por quem o estiver substituindo, ressalvado, porém,
o que se prevê nos parágrafos seguintes:
§ 1° - Conterão, necessariamente, as assinaturas conjuntas de dois
Diretores integrantes do Comitê Executivo:
I. Os atos que importem em oneração ou alienação de bens móveis ou

yom4

imóveis, prestação de garantia real ou fidejussória, após prévia autorização do
Conselho de Administração, transação ou renúncia de direitos, assunção de
obrigações, assinaturas de contratos, bem como os que acarretem responsabilidade da
Sociedade ou exonerem terceiros para com ela;
II. A constituição de procuradores;
§ 20 - Os atos previstos no inciso "I” do § 1° deste artigo poderão
também ser praticados por qualquer Diretor integrante do Comitê Executivo, em
conjunto com um procurador, ou conjuntamente por dois procuradores, especificados
no respectivo instrumento os limites, a extensão dos seus poderes e a duração do
mandato.
§ 3° - A Sociedade pode ser representada por qualquer dos Diretores
Executivos ou por procurador com poderes especiais e específicos, nos atos relativos a:
I. Recebimento de citação inicial ou prestação de depoimento pessoal
em Juízo;
extrajudiciais;

II. Recebimento de intimações e prestação de declarações
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§
A Sociedade , poderá constituir, ediante ato de dois Diretores
Executivos, procuradOrex psrtl reprpsetitá-lia isáíadamente em:
I. Mándatós
cláúsula: "ui, judicia", por prazo indeterminado,
compreendendo, inclusive, os atos de renúncia, desistência, transação, recebimento e
quitação;
II. Atos especificamente discriminados nos respectivos instrumentos
de mandato, exceto os mencionados no inciso "I" do § 10 deste artigo.
Art. 30 - Além do disposto no artigo 28, são atribuições especificas do
Vice-Presidente Executivo:
I. Orientar
a administração e a gestão dos negócios sociais,
coordenando a atuação dos Diretores Executivos, inclusive as decisões inter-áreas;
II. Convocar e presidir as reuniões dos Diretores integrantes do
Comitê Executivo;
III. Tomar as decisões de caráter de urgência e que sejam da

competência conjunta dos Diretores integrantes do Comitê Executivo, "ad
referendum" deste.
Art. 31 - Além do disposto no artigo 28, são atribuições especificas de
cada Diretor Executivo:
I. A administração e a gestão dos negócios da Sociedade, de acordo
com as atribuições fixadas para as áreas que lhe forem cometidas;
II. A autorização de operações de crédito e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros, nos limites fixados pelos Diretores integrantes do Comitê
Diretivo.
Art. 32 - A substituição dos membros da Diretoria, compreendidos os
integrantes do Comitê Diretivo e do Comitê Executivo, será feita da seguinte forma:
I. Nos casos de substituição temporária, determinada por ausência,
férias, licença ou impedimentos ocasionais, nunca superior a 06 (seis) meses:
a) o substituto do Diretor-Presidente e dos Diretores Vice-Presidentes
será indicado pelo Conselho de Administração;
b) o substituto do Vice-Presidente Executivo e dos Diretores
Executivos será indicado, por maioria, pelos Diretores integrantes do Comitê Diretivo,
escolhidos substitutos dentre os próprios Diretores integrantes do Comitê Executivo.
II. Nos casos de substituição por vacância, os Diretores integrantes do
Comitê Diretivo indicarão o substituto, elegendo, se necessário, sempre por maioria devotos, um novo membro para a Diretoria, "ad referendum" do Conselho de
Administração.
Parágrafo Único - Se algum Diretor, sem causa justificada, deixar de
exercer suas funções por prazo superior a 2 (dois) meses, considerar-se-á como tendo
renunciado ao cargo, para todos os fins e efeitos.
Art. 33 - Os membros da Diretoria perceberão remuneração mensal,
fixada pela Assembléia Geral, e, atendido ao preceito do artigo 16 deste Estatuto, a
parte variável prevista no artigo 37 deste mesmo instrumento, nos limites e condições
previstos em Lei.
CAPÍTULO VII
Conselho Fiscal
000
.4.fr

Art. 34 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 5 (cinco)
membros e 5 (cinco) suplentes, com as atribuições previstas em Lei.
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§ 1°- O Conselho Fiscal somente fu
exercidos sociais em
que os acionistas, observadas as pte,scrwoes:legais, solicitarem sua instalação.
§ 21.. A AsSem.bléia. Geral, pel-abte a qual for solicitada a instalação
do Conselho Fiscal, deverá eleger seus componentes e fixar-lhes a remuneração.
§ 3° - O mandato dos componentes do Conselho Fiscal terminará na
Assembléia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação.
CAPÍTULO VIII
Exercício Social, Resultado, Lucro Líquido, Reserva Legal, Participações e Reservas
Especiais
Art. 35 - O exercício social será de 1° de janeiro a 31 de dezembro de
cada ano, devendo os resultados serem apurados em balanços semestrais.
Art. 36 - Dos resultados apurados em cada balanço, antes de
qualquer lançamento, serão deduzidos:
L os prejuízos acumulados;
II. A provisão para o Imposto de Renda.
Art. 37 - Atendido o disposto no artigo anterior, do lucro
remanescente serão deduzidas as eventuais participações de:
I. Empregados, observados os critérios e condições aprovados pelos
Diretores integrantes do Comitê Diretivo;
II. Administradores, em conformidade com o Art. 16 deste Estatuto.
Art. 38 - O lucro líquido resultante terá a destinação que se segue:
L Constituição de Reserva Legal prevista no Artigo 193 da Lei 6.404,
de 15/12/76;
II. Pagamento de dividendo obrigatório, em percentual que poderá
ser uniforme ou variável em cada semestre, mas que deverá perfazer, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício social:
III. Constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da Lei
6.404, de 15/12/76, mediante proposta dos Diretores integrantes do Comitê Diretivo,
aprovada pelo Conselho de Administração, "ad referendum" da Assembléia Geral.
§ 1° - O saldo do lucro liquido remanescente e os eventuais valores de
reservas revertidas no período, após as distribuições previstas acima, por proposta
dos Diretores integrantes do Comitê Diretivo, com a aprovação- do Conselho de Administração, terão o destino que for deliberado pela Assembléia Geral, observandose o seguinte:
I. até 90% (noventa por cento) à Reserva de Lucros - Estatutária
para Aumento de Capital, objetivando assegurar adequadas condições operacionais,
até atingir o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social;
II. até 40% ( quarenta por cento) à Reserva de Lucros - Estatutária
para Investimentos, com a finalidade de garantir a manatenção de recursos para
aplicar na aquisição de imóveis, em modernização de Agências e nas áreas de
informática e treinamento de funcionários até
_ atingir o limite de 20% ( vinte por
cento) do capital social;
III. o remanescente à Reserva de Lucros - Estatutária para
Pagamento de Dividendos, com o fim de garantir a continuidade da distribuição de
dividendos, sobretudo os intermediários, na periodicidade que o Conselho de
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até ser
atingido o limit e 20% (vinte por cento) do
r f
r
capital social.
§
as6egurada, ao:s tittilax4s das ações preferenciais o direito ao
recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o
atribuído a cada ação ordinária ou o direito ao recebimento de dividendos mínimos
anuais não cumulativos de 6% (seis por cento) sobre o valor nominal da ação, sendo
efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, represente o de
maior valor.
§ 30 - Poderão os Diretores integrantes do Comitê Diretivo, com a
aprovação do Conselho de Administração, autorizar a distribuição de lucros aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros
pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, na forma da legislação em
vigor.
I

I I

II

f

CAPÍTULO IX
Dissolução
Art. 39 - Dissolver-se-á a Sociedade nos casos previstos pela legislação
em vigor, aplicando-se à sua dissolução e liquidação os preceitos do Capítulo XVII, da
Lei 6.404, de 15/12/76, e demais disposições de direito concernentes.
O presente Estatuto do Banco Mercantil do Brasil S. A., em
vigor, está redigido conforme deliberação e aprovação da Assembléia Geral
Extraordinária real' d em 06 de junho de 2006.
Maurici
Vi
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 — 50 andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 03 de maio de 2005, 15:00 (quinze) horas.
2 - Presenças: Maioria dos membros do Conselho de Administração.
3 - Deliberações: I — Preenchendo as condições previstas na Resolução n° 3.041, de 28 de
novembro de 2002, do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade, com
mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral
Ordinária de 2008, para membros da Diretoria, os senhores a seguir relacionados e
qualificados: Milton de Araújo, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta
a-Rua-TomTs-Gonzaga, 444 — 13"-andar, Lourdes, CEP 30180~1.-~93-.248-- SSPMG e CPF n° 000.095.556-68; Maurício de Faria. Araújo, brasileiro, casadg", entprr4.-1,_•,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Roberto Alvarenga de Paula, 194,
Mangabeiras, CEP 30210-440, ' r. n° M-93.249 - SSPMG e CPF n° 045.086.536-34; Milton
Loureiro, brasileiro, casado, e
,:sário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua São
Paulo, 2.484, ap. 1501, Loul
CEP 30170-132, C.I. n° 7.344.004 - SSPSP e CPF n°
000.564.566-20; Renato Aug.
Je Araújo, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado nesta Capital, na .
:da dos Jacarandás, 942, São Luiz, CEP 31275-060, CL n°
M-94.727 - SSPMG e CPF n°
36.766-87; Hélio de Araújo, brasileiro, viúvo, empresário,
residente e domiciliado nesta
ital, na Rua Espírito Santo, 2.258/301-Lourdes, CEP —
30160-032, C.I. n° M-355.145IG, CPF n° 000.095.476-49; Luiz Henrique Andrade de
Arati.o, brasileiro, casado, admii. strador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital,
na Rua dos Inconfidentes, 307, ap.701, Funcionários, CEP 30140-120, CL n° M-1.049.011 SSPMG e CPF n° 301.127.376-68; Marco Antônio Andrade de Araújo, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito Santo,
2.568, ap. 1301, Lourdes, CEP 30160-032, C.I. n° M-1.244.298 - SSPMG e CPF n°
471.028.376-15; Athaíde Vieira dos Santos, brasileiro, casado, economista, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Bernardo Guimarães, 2.145, ap. 1501, Imirmthez; CNP
30140-082, CI. 'C 2631 — CORECON-MG e CPF n° 071.712.506-87; Márcio Lopes Couta, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alvarenga
Peixoto, 300, ap. 1602, Lourdes, CEP 30180-120, C.I. n° M-699.262 - SSPMG e CPF n°
011.419196-00; Milton L-ouiefro-- Júninr, - brasileiro, casado, engenheiro,- residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Rio de Janeiro, 2.415, ap. 1200, Lourdes, CEP 30160-042,
C.I. n° MG- 13.592.683 — SSPMG e CPF 0 028.347.898-51; Marco Aurélio de Vasconcelos
Cancado, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e / domiciliado nesta
capital, na Rua Espírito Santo, 2.183, ap. 601 — Lourdes, CEP — 30160-032, C. I. n° M926.747-SSPMG, CPF n° 137.837.506-87; André Luiz lIFi2uejredo Brasil, brasileiro, casado,
bancário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nadir, 165 — ap. 302 Caiçara, CEP
307707420, C. I. n° M-749.169-SSPMG, CPF n°229.346.346-04. II - Os Diretores eleitos serão
assim designados: Diretor-Presidente: Milton --de Araújo. Vice-Presidentes: Mauricio de
Faria Araújo; Milton Loureiro; Renato Augusto de Araújo e Hélio de Araújo. Vice-(;
c'...)
Presidente Executivo: Luiz Henrique Andrade de Araújo. Diretores Ex tivos: Marco
Antônio Andrade de Araújo; Athaide Vieira dos Santos; Márcio Lopes osta; Milton
NP -/
Loureiro Júnior; Marco Aurélio de Vascon
dré Luiz Fi eiredo Brasil.
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III - Ainda conforme a legislação pertinente, deliberou-se a distribuição de atribuições
especificas, da seguinte forma: Relações com Investidores e Área de Ações Escriturais:
Milton de Araújo; Área Contábil/Auditoria, Lavagem de Dinheiro. Central de Risco, Contas
de Reservas Bancárias; Carteira Comercial e Câmbio- Exposição em Ouro e Ativos e
Passivos e Responsável pela atualização de dados no UNICAD : Athaide Vieira dos Santos;
, Contas de Depósito e Responsável pelo cumprimento das normas de abertura, manutenção e
'4mbvimentação das contas de depósito para investimentos: Márcio Lopes Costa; Operacões
Compromissadas, Operações de "Swap", Operações de Câmbio, Crédito Rural e Crédito
Imobiliário: Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Informações diárias s/taxas médias de
aplicação e saldos da Carteira de Empréstimo: André Luiz Figueiredo Brasil;
Gerenciamento de Risco e Controle do Risco de Liquidez: Marco Antônio Andrade de
-Araújo; Reestruturaãõ To-8PB -e-Responsável por assuntos relafivos - ao SP& Milfon
Loureiro Júnior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar,
lavrou-se a prgsepte, Mune, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes
assinada. Belo Horizonte, 03 de maio de 2005. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Milton
de Araújo; José Ribeiro Vianna Neto, Mauricio de Faria Araújo; Manha de Araújo Longo;
Daniela de Araújo Coelho, Flávio Batista de Noronha Guarani; José Carneiro de Araújo e
Marco Antônio Marques Cardoso.
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CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3385780
DATA: 21/07/2005
PROTOCOLO: 058163638
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Tabelião:
()Or. r)r.c....; Pinto de Oliveira
Escreventes substitutos::
Dli.,1árcio Pinto de Oliveira .
EiMário Lúcio P. D. Cantoni
DMárcio Santos de Oliveira
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. orça-feira. 2 de Agosto de 2005

BELGO

.3 Grupo Arcelor
C °empunho Siderúrgica *Be lgo. M meira
Companhia Aberta
CNP) 24.315_01210001.73
NIRE 3110004938.9
ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE
AÇÕES PREFERENCIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fanam convocado. os Senhores A ida. do Compapà.sroriopie.
Belgo-Mineia ('BELGO") anilares de ações mercanciais a se
teimam em Amemblén Especial de Amorno-e Tenda. do Ações
Pref.:menti, a o realizar no dia 8 de setembro de 2005, is II
horas, na sede mial do BELGO, na AVffli:12 Carandal, 1.115, 23'
andar, na Cidade de Belo Hattonte, Emado de Minas Gerais,'.g
Em de deliberarem sobre a prometi de waveneão cle totalidade do
ações preferenciais de enodo da BELGO ene ações ordenáno, na
proporei° de uma aedo ordenaria pua cada ado preferencial com a
conseqüente alteração do mi 5' do estamo mut
INSTRUÇÕES GEOJS
Poderio iam parte na Assembleia os titulares de ações oscriaraii,
roedante a prova de registro na conta de Moo-Modas ações, abata=
nane do remida nos liam da auritmead franceia &nome:Minta 3
(E) das antes da Ma marca& para a ralarão da Amembliia. '
Belo Horizonte. 27 de (ulleo de 2005
Carlo Panes&
P100I01110 do Conselho de Ackninistração
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convoadm m Sobem Acionista, da Companhia Siderúrgica
Belgo.Mineira ("BELGO") • se remirem ano Amolo-fia Geral
Extmusederrásia ("AGE"), a se realizo no da 8 de mano-o de 2005,
às 14 horas, na ode mial na Avenida Carandaí, 1.115, 23.=dar,
ra Cidade de Belo Horizonte. Estado de Mau Gerás, a TM de
delibenuero obre *emales matéria, (1) comando da totelidede
Me mace preferenciais ren ao-Mia ne pevpe.ção nEo uma ado
Manara pra cada mio preferenceal can
mimado do
art. 5. doemos° ermal, .52) incorpaação. pela B .100. da Aroslor
Aços do Brod Ledo CAAB") e da APSL ONPN Partamd.
("APSL"), Mo-Mos (a) aprovar ce ermos o m ona~ do
"Protocolo e o-enlatado de Incorporação da Arcelot Aços do Bre.
LM. e APSL ONPN Participado. SA pela Campanha &deo-pica
Brelgo-M meia" • mu anexo, firmado em 27 de j1.11130 de 2005, pelo
>Orna estações da ÁAB, APSL e BELGO, (b) aparam o aumento do
capital 0%01 em rano das moceporaçõea de ES) 000000.990,00
para R36.002.196.89619, orau a animo- de 2.855.599.219 novas
ações. nominatevas e sem valor oanani. (e) nomear a Alio Adem
Consultora Moenda Ltd. pero mbar o acervo liquido a
calcos cano-bei da AM e da APSL para Ws de sua meaporação
na BELGO, oca Terme do art 227 da Lei 6.40406, e aprove
nus avaliaçõea, (d) 10110, oonixemonto da raleado econtimica
Mance. de MB. APSL e BELGO elaborada pelo Dentada Bank
Semana Ire utilizada para fios de determinação Ma relações de
aramendelo de açõe., (e) tomar CON.C1010100 da avaliação dos
patrimónios liquido de AAB, APSL e BELGO. a preços de mercado,
para Ws ao .1. 264 da Lei 6.404176, elaborada peo- Anis Colmo-Ma
Empreaarial &C Ltda., e (f) aprovar as Incorporações da AAB e da
APSL propriamente ditas, nos rama do "o-amolo e Tusti6cação
de Incotporação nEo Mela Aço. do Brasil Lida e APSL ONPN
Participadas S.A. peta Comparara Sideragica 13.1go•Mincia" e

MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇOES Ode.. MENDESPAR CNPJ e 25.291190.3001-31 - NIRE s 31300007197 - EDITAL
DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Senhores Acionistas convidados
e a< reunirem em Assembléia Gaal Onlinária , no sede social. na
Medd* João Pinheiro, 146 andar, Ce01313, Belo Horizonte/MG. no da 11/08/2005 às 10,07 horas. para deliberarem sobre •
«guino =em do dia I. Tomar as contal dos Administradores,
examina di.eutir e vota as Demonstrações Finam:Má. danais
documentos eletivoe ao eacrekio mem& em 31/12/2004 e deliberar mede • &minado do mutuca 2. Fim • ranunemão global
dos adminismdores; e3. Outros munem de interesse de Sociedade.
Belo Horitome, 29 de pdho de 2005. 1. Murillo Valle Mendes Presidenre do Como-ode Adminietração
Scrn 01 371395 • 5.201

O

In

SANTA CASA DE ARCOS/MG AVISO DE EDITAL A Sou caea
de Arcos. MG, araras da ~ração comnioo que fará realizar
tecem.° mo-latida& Tomada de preços n" 001/2005. pere aquisição
equiparem= e mond permanente para momo emano bloco cinligico. a:demi, posso de enfermagem alojamento mirim, ala parti=
lar, ala comino. enfermaria. conoltórim. terdrio, farmácia, emaiii5no e mepção. As moam. poderio ser cacarninhadao é tale da Santa
Cm de Anms. R. Gendio V ergas," 118. até o da 25 de gosto de
2005. ás 13:00 bons, o. envelopes orlo abam ás 1400 bem do
000.001 41. e local 0,0e po.slvel, julgaioo as proponaa Maiorto informem-Ws e abai compl.° no setor adminismivo da Santa Coa de Ar•
cos. no endereço supracitado, eelefone (37) 3351-1234 fele c/ Claudia Ester Arcos (MG), 27 de julho de 2005. Elim Rolue Teixeira. Pre•
embute da Comissão Enema de Licitação Concebiam - CRCMG
40641
030,0 01 371347 - X

P C:ESAMA
1

CESAMA - COMPANHIA DE SANT AMEN O MUNICIPAL
h& de Fon. - Mied,Gerais

DIÁRIO

'
"XECUTIVO,gOISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

00010 .0100,0 e, C01000pi0110010l.. Mimo o et '1110 mio-rio social
Todos ea dmumentos que 111•1113.1 rnor..1 d.. jahnumuracào
da 13EL003 retoma ordem do da ore AGE (inchando mame&
e Sanificado, lauda, dome ama mão desactiveis ieo webade
de BEI GO (www.belgo com br) 0•pii das< no-tenra Sambem
ema amoral we veada t musa.,de X blor. Mobilaria
(move ciumaria) e da Boba &
dl, Estado de Sio Paulo
(voo bovespa.com.bir), s pariu Elo data 01 0000100100 que
desejaram concedo- e examinar o documentm na sede da 13E1.611
deveio aponto- data e liorano ik mem com o deputamento de
Relações can Inveendorex (telefone (31 .1 32)9.1420). ,
1• ,
INSTRUÇÕES GERAIS
P0010040 10001 pane na AGE os timo-as de aças escrita aejs
•prova a regeste° na ca. cio dopam das ações, abola em nome
do maneara nos bVIC6 da instilação Mancara deprim50..10 (leás)
dias anta da dau mesada para realização da AGE
Belo Holanda, 27 de julho de 2005 /
Carlo Panunzi
Preaidente do Conselho de Adnünnuaçaln
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ4O4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ' I
°
e
T
t,
Sederama
Ficam convimo-5 os Senhores Acionas, da GetrIpAi
.t
lém Geral
Belgo•Mmetra ("BELÓ0") a se reunirem em
no do 12 - yetúrnbro de
Earnardmiria ("AGE"), a se miou em
2075. às 14 betas, na ode social na Avenida Carandá, •1115, 73'
ando na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Miem Perait. a fim
terrnos
de debbermem sobre a seguinte adem do dia, (ap op0c0ço
de Ações
coo condoo-o do "Protocolo e liestificode de Ind
Onhia
de Ernissão da Companhia Sidero-á. de 1100000 pAI'
Sideraram IklamMoseir." e seus anexos, ún?lo. afi e e• mi.
,dt Tubarão
de 2005, pelas administrações da Compara. S rtimici
EVST) ode BELGO. (b) aprovar 001.00010 • eaphel BELGO,
de R$6.002.196.896,39 (presumindo as
. de Arcelor
i EELGO)
Aços do Brasil S.A. ode APSL ONPN Participa
para R59.411791.410.78, OGIII a emissão de 3.080.343074 novas
ações, muambas e sem vali. nomenal, (c) nof0000 oo8.B0Ad0looe
vele.
Cominae, Asswiados Ltda, para avaliar as eo-Tes dg
pammonial e aprovar asa avaliação, (d) tornar
to das
avaliações ecenõtnerafinencer00 elaboradas p001 D803Ee 'Atirai
Secura., lir e pelo Banco VOS S.A., ui
das de
do-emanamo da relação de subsonteçao de ações da I23T44 OÇ0O. d.
BELGO, (e) tomar caMeammeto da enraiado elo p000d00no o-nado
d• cgr • d• BELGO, • preços do mercado, para fine do 000100 264
M Lei 6.404176,01.11.0.1k pele Anais Consultoria Empresarial SiC
Lide, e (f) aprove.. incorporado de mõe. de GEL pela BELGO
ema dita, em terna do "Protocolo e liatificação de
ação de Adia de Eme= de Canpanhia Siderúrgica de
Tubarão pela Competente Sidentigla BelgoMlneu." e ames mina,
e, calequentemente, alterar o art 5' do 1010000 e00501.
Todos os ~mento. que instruem a proposta da adoniostração da
, BELGO relativa á ordene do dia da Assa:M)ta (incluindo protocolo
e justificação, =dm, dentre outr.) estio depredais w vrabeite
da 130G0 (www.belgacomõe) e da CST (verajcst.combr). Cópia
rime melena' tenham estará &zombei as welotta da Coodsão de
%Me, Maio-anos (vareatagova)e da Bolsade Valora do Estecio
de São Paulo (umenebovespa.mn.1.), a pana data.date0á amcaustas
que desejarem mudar e mamo-ar ta domeentee ro e tia BELGO
deverão agenda, data e barário de yista com o deIId0000lo de
ReIaçõe. com ilrergaidereS (telefoneD I) E719,1420).
..
2tr
.
INSTRUÇÕES GERAIS
Poderão tonar mo 100 AGE os 01001000* 40 adesescrineraiLinedime
•prova de registro na anta de depósito das ações, alieça prn nome
do acama& nos livres& asam& finanmea depmepar Adé 3)01*)
dias antes da data maneada para talização da AGE / ,
Belo Ha morte, 28 de 1,110 de 2005, ' '•
S / .
Colo Palmai
Presidente do Conselho de Adnumerado

3294 OF 373.367 • 0
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMER
DE MIN.
RIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO)pE MINAS
GERAIS - SITRAMICO-MG -EDITAL DE CONVÊAÇÃO - Pelo
presente edital 0000o.end. a arimoria e mineipd
o 00 00110110.
dores sindecalizalon 00 010. empapados 001 Empre armazenadona
eamerrafeams e distribuidow de gás liquefeito de ;Paral. no Estado
de Minas Gerai, ma participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTR AORDINÁRIA. • •CT realizada no dia 07 de Atilesk de 2.005, às
8.00 hora à Av. General Drvid Sarnoff 5,0430' 0e0r0 das Industrias Campam . Minas Geais. em primam convocado com o quomn lepl. ou as 1130 horas. ern segunda convocado, no nomno dia c local,
can moo-por tramem de presentes, mira dehbenuem oba • .e.
guino 0060.0 do dias a) Mima. discuta° e ammvorda eu d. A.
um... maior, b) Dia-sessão e aproveçâo da P. de reivindicações. com vim • celebrado de CCT de 2.035a.
COITI cr SINDI.
GÁS • Sindkaio Nacional das Emparas Distribuidor.. de Gás
Liquefato de Pardo-E c) Conotam de ~Moderes o Peesidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO
DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS SITRAMICO•MG para regociar com o SIND1GÁS
a pie= aprovada ai, .e malogradas as negociações, macem Dada°
°eletivo, podendo oram ou rejeitar as bases para cachação de
acordo erm amos, dl Aproado dos percentuais de Contribuição Assis,
~ciai e o seu descarno em folha; el Apoiado da unificado da
Paru de aivad~ com outras entidades. f) Aprovado para
manter • Assembl.. ern caráter paramente. Belo Timizorec, 240
Nome 40 2,005 'Colo. 0110,00 Rum& Diná . Presidente
60en 01 373.263. X
,
FUNDAÇÃO CRIS11ANO VARE112A
Centro Brasileiro de Oncologia - ATO Elmeo do. Resultado de Julgamamo - TEX . Modalidade - Tomada de Preços - N.' da Licitação • ,
=noas - Convénio - . MS/FNS o' 234917004'. Processo s
25000.071875/21104.59 • A Comissão Permanente da titilação após
analisar • deumenado sentida no envelope ,"0I Documentos/Helsiliza;ão, assim corno. análise e julgenamo da =poma comercial teme.
Tope n."2), decidiu por habilitar, claudicar e declarar vencedora a empe* sa - SIEMENS LTDA. ene conformidade can a Lei Federal nr
,•
•'
•

MERCANTIL
~RASIL
CORRETORA S.A.
dnesnmaeas
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÂNIA 11.9
MERCANTIL DO BRASIL C.ORRETORA S.A. - CÁMBIO,
1111111.05 E VALORES 13101BiliÁRION
ENE, 01.16.683.062/0001-C
1 - Local, dela e bera Sede moral na Rua Rio de Janeiro, 651 em
Belo Honram, Mulas Gems, 29 de aterd de 2005,15.00 muna)
horas 2 - Piconças. Aclamas representando mus de 1/4 (uni
quarto) do captai social com &remoa voto e 050 Adilson Marcelo
dos Santos lima representante de Deloine Touche 'too-nato
Aultines, Independentes. empresa responsável pela auto-Ma da
sociedade 3 • Mesa: Presidente. Melton Loureiro Júnior.
Seerefirio, Athaide Vieira dos Santos 4 Convocação. Eco-ai
publicado nas paginas 55, 123 e 54 do 'Mimo Gerais", edações de
20, 21 e 26/04/2805 e 000 &(0enes O. 4 e 6 do "Hoje ern Dia",
a:loba 40 20, 21 e 22/0412005. 5. Lavratura ch At. De acordo
can o I° do artes° 130 da Lei 6.404176, 6 - o-airão amuados
n. ode soerei. autenticados pela mesa, ledos os draumenta
referidos nesta Ma 7' Deliberações: I - Foram aprovada, san
reservai abseendo-se de votai os legalmente impolido; .0 00111.11
dos adnunatradores referentes ao exercicio encerrado em
31/12/2004, bem como a proposta da Iliatona pane a desasado
do remirado do exercicio, tendo sedo as demonstrações financeiras
publicadas da segui= forma: a) aquelas referentes ao mineiro
gemam de 2004 nas pasmas 34 e 35 do "Musas Geras' e na
Opine 8 d.o 'Hoje CIO Dia', edições de 26/08/2004. b) As
danaorrades relativas ao cordeio encerrado em 31/12/2004,
inclusive relatório da Diretoria e parecer dos =Mores
incl.:pendentes, nas Opinas 53 e 54 do 'Minas Gerais' e nas
páginas 12 e 13 do 'Hoje em Dia% edições de 72/03/2005. II Pranchado as condições previstas na Resolução rõ 3.041. de 28
de novembro de 2002, do Conselho Monetário Nacialá, foram
eleitos membros da Diretaia, can mandato até a Assembléia
Gend Ordenaria de 2008, os senhores a seguir qualificados:
Diretor-Prelada.: Luiz Carlos de Antigo brasdeiro, casula,
contada. resida& e domiciliado nesta Capital, na R. Mo
Guslbato Filho 571- Sagrada Familia, CEP 31030-410, Cl. ré'
000-036340/0.4 - CRC e CPF 091.739.196-91 e Diretor Paulo
Gabriel Reis Nada, brasileiro, casaca bancário, residente e
domiciliado nesta CapiW, na Rua la Plata, 181/1200. Siem CEP
30315-460, C. I. re 16.226E28 SSPSP e CPF 213 350.106-10.
Conforme • legislado pertinente. deliberou-se p disinbuição de
atribsições especiftcas, de segmente forma, Are• Contabil
Auditoria, Operações Compromissada Gaenmarnento de Risco.
Controle de Rasco de liquidez, ~tinção de to-Ws no Umad e
Responavel pelo ~mento da ICVM 301/1999 e 10'VM
38712001 LUI2 Carlo. de Aratijo. Contas de Depóstio e Lavapan
de Dinheiro. Polo Galrei Reis Nade. III - Fia estabeleci& em
Rs•a000,00 • remuneração global dou ideniristradores para o
exercicio de 2005, 111e0310 a Diretoria autorizada • fixar to
honorários dos ous =Mino dentro daquele Mal Nolo mais
havendo • tratar, foi encerrada e Assembléia, da quid, para constar,
lavrou& ata ela que, amas lida e apronda, vá por todo. os
acionistas presentes assinada Belo Hom.., 29de abril de 2005.
Ato-ide Vieira dos Santos - Secretário; Milhal L0000ioo Mia President; Mai& Viein dos Santos e Milton Loureiro Mia,
pelo Banco Mercantil do Brasil S. A.; Hélio de Araújo e Adilson
Marcelo dos Santos limiar por Deloitte Touch< Too-nato
Auditores Independentes. CONFERE COM O ORIGINAL
LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO MERCANTIL DO BRASIL
CORRETORA S.A. CAMBIO, ITTLILOS E VALORES
MOBILIÁRIOS loto Maria Ribeiro de Meio. Diretor 1560* 40
Atinjo • Duera-Praidenee. AECALIMOS que este doca:lento foi
submendo • mame do Banco Genial do Brasil em processo
regular e mano-siado • respeito dos atm praticados consta de
cara ermida á parte. Departamento de °nano-ação do Sistema
Fenanceiro Gerência 'Diana em Belo Horizonte. Emitia Martins
e Gaivão - Analista lunta Comeras! do Estado de Minas Gerais
Certifico o regato sob o n°.3386864. Datar 25/07/2007.
Protocolo 058161689. Mercantil do Brasil Coacta. 5/ACambio, Titula e Valores Mobiliários Marcos llto • Precedera.
Marina),de Paula Bonefine - Secretária Geral
'. 00 01 373.334 • O
DEMASA • &darem/MG 'AVISO DE 081,01 1100. Mexas° N'
039805•CC 005/05.0131ETO. Aquisição de incierientle escrWrio.
formemos que medas ase:matos Oram hubiltredus Manamos Men=
das mormo p/ 05/0E05, 1400. Barbacena, INago/05. CPI/Presidente
10,0 01 373.487. X
SAAE - SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEA.
MENTO URBANO/ SETE LAGOAS - MG. EXTRATO DE CON•
TRATO. CT. PC 054/2005 - Contratante, SAAE Contratada ENS .- °dimanes None Sul Leda - Valor mal, RS93.810.00. Período
Erwrae
2E072005 • ivo•rzoos. Objeto, Comoção de empresa especializo
da pane execução de recuperado e moutenção do reservatório meato
co 9.03, situado à Ar. Manes - Bairro do Carmo, conforme orço'
mento Moio., projeuis O 9.00401 que semi= no Edna) da licitação
Doi_ Ont 2.18.1-17.512.0040.1.031-44905100 / Ficha, 688.
2cm 01 373_503 - X
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-Aviso de lulgamenco•O Fundo
Mama.] de Salde, comarca que o vetaclor do ProcAdm
057/2006, Tomada de Preços 018/2005, foi, Guilherme Afono Araújo
Teixeira ao valor oal de RS 8.500,00 (o& rnil • guiaram. reais)
Arcos, 29 de julho de 2005. Baleato Eduardo da Silva-Secretário Municipal de Saúde de Arcoa/MG.
2.1101 373,483. X
SAAE SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO URBANO SETE LAGOAS - MG. EXTRATO DE LICITA.
ÇÃO • Inexigiblidiale de arejado n° 017/2005 • Objem AtglifiÇão
do 011010) conjunto moutimmlso submersa marca Elmo. =dito B115
517/4 e 01 conjunto meohoina submersa marca Ebare, rad= BITS
516/9. contam especilimenes comidas nas (CqUiSitgleS qtle fazem
pane Mem ame desse processiC Promana pelo Conussáo Permeei. de
Licitações an 79/07/2005 e =Toada pelo Diretor PIrSidcille do Au.
toma. Jorge .lose Hadded Abjeud. umbérn em 29/07/2005
Tern 01 373 462 • X

MINAS GERAIS
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T;Iir
34. 05. O 4`, tO",. pyrIamild., o
de Animo mue Laix,111/011o5 bolo, CEN ELE LAB. bete 0.1. 113 04
05. 12. (3. 04. 16, 17. 18. 19.20, 21 22. 27.78 29. 30. et 2 tre
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MERCANTIL
f-,,-„JBRASIL
BANCO MERCAN I It. DO BRASIL SA_
CNPJ 17.154.037/000110 - COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
I - Local, data e htea, Sede social, na Rue Rio de lanam 654/680
.5e andar, na sala de reuniões, an Belo Horizonte, Minas Gerais.
03 de maio de 2005, 1500 (quinze) horas. 2 • Presams Maioria
dos membros do Conselho de Administração - Deliberações 1 Preenchendo as rendada p000000000 Resolução re 3 041, de 28
de novembro de 2002, do Conselho Momirio Nadam], foram
eleitos, p04 unarernidade, can mandrio até • primara mundo do
Conselho de Administração apos a Assembléia Geral Ordinária de
2008, para membros da Diretoria, os senhores • seguir
relacionados e molificados, Milton de Araújo, brasileiro, casado
empresem°. residente e clamo-Lado nesta Capital, na Rua Tomás
Gonzaga. 444- 13° andar. Lourdes, CEP 30160.140, C.1. et°
00•91248 SSPMG e CPF Ir 000.095.556-68; Matai= de Fana
Araujo. brasileiro, casado, empresário, resida& e domiciliado
nesta Capital, na Rua Roberto Alvarenga de Paula, 194,
Mangaberias, CEP 30210-440, Cl 10 00-93.249 - SSPMG e CPF
nõ 045086.536-341 Milton Loureiro, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado nata Capital, ne Rua São
Paulo, 2.484, ap. 1501, Landes. CEP 30170-132, C.I n°
7.344004 - SSPSP e CPF e° 000 164.566-20; Reluto Augusto de
Araújo, o-asilam coado, =mesário, residente e domiciliado
nesta Capitai, n. Alameda dm tacarandás, 942, Sio Lriz., CEP
31271060, C.I. rf M-94.727 • SSPMG e CPF n°000.136.766-87,
Hélio de Araújo Maio-Mo nino, empresário, residente e
&mio-liado nesta Capital, na Rua Espirito Santo, 2.258/301.
tardes. CEP - 30160-032, C.I. M-355.145-SSPMG, CPF
000.095.476-49; Luiz Henrique Andrade de Mo-Mo brasileiro,
casado. admireisn Mor de empresas, residente e donicilado nesla
Canal, na Rua dos Ineadidentes, 307, ap.701, Funcionários, CEP
30140170,01 n.M-1 049.011 • SSPMG e CPF rõ 301.127 37648,
~CO António Andrade de &anjo brasileiro. markt
adeninimadar de empem, amima e doinaleake nem Capita
no Rua Emento Santo, 2 568. ap 1301 Lauda, CEP 301001137,
C.I. et' 14-1.244.298 SSPMG e CPF 471.028.37615; Adoide
Vaia Wes &Ma brasileiro, casado, camarista residente e
doinciliado nesta Capital na Rua Bernardo O.oeeooRoo, 2045.
.
ap
1501, Lesada. CEP 30140-082,CA. et' 2631 - CORECON-MG e
CPF tf' 071.71150647; Márcio topa Colo, o-Mo-iro, casado,
advogado, residente e domicehado nesta Capital, na Rua Alvarenga
Peixoto, 300, sp. 1602, Landes, CEP 30180-120, CL n°
M-699.262 SSPMG e CPF rr 011.419.296-00; Milton Lourece.°
Júnior, teasileiro, casado engenheiro, residente e domiciliado
nesta Capita/ na Rin Rio eli /amuo, 2.415, ap. 1200, Laerdes,
CEP 30160-042, C.I. O' MG- 13.592.683 - SSPMG o CPF
028.347.898.51; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado.
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
doniciliado resta capital na Rua Espirito Sento. 2.183, kg 601 Lourdes, CEP - 30160-032, C.
M-926.747-SSPMG, CPF
137E37.506-87; André Luiz Figueiredo Brasil, brasileiro, casado,
bancário, resida& e domicilado nesta Calital, na Rue Nada 165
- ap 302 Caiçara, CEP 30770-420, C 1. tf 00-749169-SSPMG.
CPF re 229246.3.40.04 II 'O. Diretores deitas serio assim
designados, Diretor•Presidentes Milton de Araújo. Vice.
Presidentes: Munido de Faria Araujcr, Milton loureiro Renato
Augusto de Araújo e Hélio de Araújo. Ma:Presidente Executivo
Lua Henrique Andrade de Araújo. Diretores Excelem Muco
&Paio Andrade de Ameigo; Athaide Meara dos Untos; Mano
Lopes Costa; Milton Loureiro Junior; Marco Aurélio de
Vasconcelos Caros& e André Luiz Figueiredo Brasil 111- Ainda
conforme • lego-MO panam. dehberou-se • dealbação do
&Oblides especificas. da seguinte forme Releções mem
Matames e Aonde Apl. Esmo-tais Mdton de Araújo, Ar.
Contabil/Auditons, Lavagem de Dinheiro, Central de Risco.
Contas de Raervas Bananas; Carteira Comercial e Cambio
Exposição em Ouro e Atims e Passivos e Responsável pela
atualização de dados no UNICA") Athaide Vieira dos Santos.
Contas de Deposito e Responsável pelo cumprmento das =nos
de abertura, manutenção e monneentação das contas de &Moo
para mesturientos: Márcio Lopes Cosa; Operações
Compomissadas, Operoda de "Sevar. Operações de Cambio
Crida° Rent e Crida° Imobiliário Marco Araélio de Vasconcelm
Cantado; Informações darias
medeas de aplicação e saldos
da Carteira de Emparimo, André Lana Figueiredo Brasil.
Co •arnento de Rim e Coar= do Risco de Liquidez Marco
António Andrade de Araújo; Reestrutuação do SOB, Raponsavel
por assuntos relativos ao SPB' Minem Loureiro MO. Nada mis
havendo • tratar, foi amoeda a reatio, da qual, para constar,
lorou-se • presente ata que, após lida 0.0000.40, topo, lodoso,
Ca-telheiros erma. u.sárda. Belo Horizonte, 03 de maio de
2005. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Milton de Araújo,
José Ribeiro Mano Nino, Mauricio de Faria Araujo; Mansa de
Araújo Longo. Delida de Mário Coelho, Flavo Batista de
Noronha Gummi; kW Carneiro de Araújo e Marco Antônio
Marques Cardow. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO
NO LIVRO PRÓPRIO. To-TICO MERCANTIL DO BRASIL S.A
Mauricio de Falia Araujo - Mce•Premdente Milton de Araújo Ductor•Presidente. Ateso-mosque este documento foi Mimai& a
exame Co Banco Central do Brasil em processo regular e a
.moif,oloção • respeito Cs 1105 pratimdm cauta de carta ante&
á parte Departamento de Ormunnção do SistaTái Fironcaro
Gerência Técnica ern Belo To-monte Emiti° Martms e Gaivão •
AndiSta Ilude Comercial do Estado de Mem Gerais. Ca-trilas ••
registro sob o .0.3385780 Data. 21/07/2005. Protocolo
058163618 Banco Macantil do Brasil EA. Marcos Tolo •
Praidente Mminely de Paula Bomfim - Secretária Geral
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S.A. - CNPJ N° 17.184.037/0001-10-COMPANHIA ABERTA- NIRE
31300036162.
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0
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5 andar, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, 28 de novembro de 2005, 15:00 (quinze) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a
voto, estando também presentes o Sr. Milton de Araújo, Presidente do Conselho de
Administração e a Conselheira Fiscal, Sra. Maria Teresa Netto Borges.
3 - Mesa: Presidente Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: José Regis da Silva Pontes
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 63, 56 e 48 do "Minas Gerais", edições de
12, 15 e 17/11/2005; nas páginas 27, 19.e 19 do "Estado de Minas", edições de 11, 12 e
13/11/2005; rias. paginas 137; .B10.. e 137 do "Estado de São Paulo", edições de 11, 12 e
13/11/2005; nas- páginas C3; C3 e C3 do "Valor .Econômico, edições de li, 14 e
16/11/2005..e nas páginas-, Á-.L1-1; :4,6'; e .A-8 da "Gazeta Mercantil, edições -de 11, '15 e
-- '
16/11/2005.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1° do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivadoS na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos
referidos nesta atà.
7 - Deliberações Após análise e discussão das matérias elencadas no Edital de
Convocação, que têm parecer favorável à aprovação emitido pelo Conselho Fiscal, foram
aprovadas, por unanimidade: I - a homologação do aumento do capital social do Banco,
mediante emissào. e subscrição particular de ações, deliberado pela Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 12 de setembro de 2005, em função da integralização total, em
dinheiro, do valor de :R$50.242.500,00, decorrente da subscrição do integral dás
100A85.000 novas ações ordinárias nominativas escriturais emitidas, passando o mesmo de
R$178.200.000,00 (cento e setenta e oito milhões e duzentos mil reais) para
R$214.374.600,00 .(duzentos e quatorze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e
seiscentos reais); II- a ratificação da destinação dos recursos recebidos em decorrência do
referido aumento de capital, deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária, realizada em
12 de setembro-de 2005, de que, em conformidade com o disposto no art. 13, § 2°, da Lei
6.404/76, o montante do aumento de capital correspondente ao valor nominal da ação, no
importe de R$36.174.600,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e quatro mil e seiscentos
reais), seja incorporado aó capital social e o restante, correspondente ao ágio do valor da
emissão, no importe de R$14.067.900,00 (quatorze milhões, sessenta e sete mil e
novecentos reais), seja registrado em reserva de capital, até posterior delibeeáção social; III
- a ratificação da deliberação da Assembléia Geral EXirabrdinária, realizada eni 12 de
setembro de 2005, para a alteração do artigo 4° do Estatuto Social do Banco, que Passará a
vigorar com a seguinte redação, para contemplar o. aumento do capital social ora
homologado: "Art. 4° - O capital social é de R$ R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), dividido em 595.485.000
(quinhentos e noventa e cinco milhões, quatrocentas e oitenta e cinco mil) ações escriturais,
sendo 412.726.624 (quatrocentos e doze milhões, setecentas e vinte e seis mil, seiscentas e
vinte e quatro) ações ordinárias e 182.758.376 (cento e oite ta e dois milhões, setecentas e
cinqüenta e oito mil, trezentas e setenta e seis) ações prefere 'ais, todas com valor nominal
rjR G IRA L
CONFERIDO
CARTÓRIO
DO Éla OF

1

374H ')
\'‘,0c)Ekscfel

'

N.1-ES-7AMõS' Ci-Je
• ex
este
ame aancb
clocurnatito foi t.ibmetido a
•

:)fr; f3Olo
Prt"r7Z-f
,'
Analista eixeira Botelho

...*:jc a

ern procesSo
rez,';:Jel!o dos atos

cio ;;;;s1::cria Financeiro

ORIG NAL
CONFERIDO
CARTÓRIO

Caftéri°
do 42
o Horjzon

on... 49

Fone: (3)•
AuTIT"
n.0],
Deu f.á.
2.}-11e•
Ern 234

fi c io
'',ina o
,
t r-•
, .. •

I .-.• 1 S
§if

4 c0
,‘_•2•• G ‘"
- — z

tà

Pinto de Oliveira

DO zle OF

•-Í,

at áE

MERCANTIL
RASIL
,DO
de R$0,36 (trinta e seis centavos de real) cada uma." Nadá m'aiá havendor a Iratat, çu, José
Regis da Silva Pontes, mandei lavrar esta ata que, após lid e apíOv`ada,'Akai lidos ácionistas
presentes assinada. Belo Horizonte, 28 de novembro de 2005. José Régis da Silva Pontes Secretário; Marco Antônio Marques Cardoso - Presidente; Milton de Araújo; José Ribeiro
Vianna Neto, por si e por seus representados constantes no livro de presenças; Hélio de
Araújo, por si e por seus representados constantes no livro de presenças; Jader Silva
Benedito; Athaide Vieira dos Santos; Maria Teresa Netto Borges, representante do
Conselho Fiscal; Renato Augusto de Araújo; Marco Antônio Andrade de Araújo e
Leonardo de Mello Simão, por si e por seus representados constantes no livro de presenças.
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46. Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS- MG - Eximo de
COOVE1210. Panes: Pmfeitura Municipal de Três Poneu-MG, inscrita no
CNP) sob o e 18.245.1670001-88 e Sena Casa de Misericónlia do
Hospital SM Francisco de Assis. inscrita 110 CNP.1 sob o n°
25.268.012,0001-22. Objeto: Contribuição panicipadva do Município
COM M.el. Namoros previmos Dl:ternamente, para que Ma utilizado pana a manurenPlo da Corriere.da no piestrello de serviços inerentes ao IllterneSe público. Valor RS 910.00000 (momentos e dez mil
mais). Vigéncia: 1301/2006 • 31/12/2006.
Prefeiiura Municipal de Trás Pontas - MG - Extrato - 1 Termo Aditivo de Convénio • Panes: Preferistes Municipal de TM Pontas-MG.
inscrita no CNPJ sob o e 18.245.167/0001-88 e Trespontano Olímpico Clube. inscrito ao CNPJ sob o o' 25.269.010/0001-58. Objeto: Cessão de espaço para competipto uponivas municipais c intermunicipais Vigénciac 02)0112906. 31/12/2006.
4cm 19 446.872 - X
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG-AVISO DE LICITAÇÃO - Leila° Público Adminiemativo e 01/2006- Objeto: Alienação
mediante 11C011a em hasta Obtem de buas andeeis julgados
inservtreis:Veludoe leves, Caminhões. Motoniveladoras. Onibus e Bicicleus - Dm de realizaçao:1702/2006 - 9:00 horas - Informações
(38)3677.4806 www.prefeituraunaimg.gov.br Unef/MG. 18/01/2036 Sono Eustáquio Atedia Santana - Pica CPL
2cm 19 446.887 - X
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LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCLIHO
nomeiam de seu procurador. que ia mesmo unhou houvesn respena.
do os prazos, as inumaarões, c assim o mandato que lhe foi outorgado e
que não viesse com subterfúgios parai soanente protelar o caminhamen.
to normal desta Comissão que. como dito alhures, á séria e tem um dever a cumprir perante a Municipalidade de São Joaquim de Bicas.

CÂMARA MUNICIPAL DE 1PA11NGA
Contraio n' 1/2006
Processo de ',exigibilidade de Licitação n.
1/2006. Contratado: Imprensa Oficial do Furado de Minas Gerais • Objeto: a prestação de serviços de publiuções, atos de expediente administraevo de pessoal, editais. av1505. Mill~ee de processos licite.rios, dispense, inexigibilidede de licitações e outros atos exigidos por
lei, no Diário Oficial "Miaus Geais", Vai. Global: RS 15.000.00
(quinze mil reais). Dam de assinatura: 17.01.J006.
'
2cm 19 446.976 - X

Diante de iodo O Cen10310, e nte conformidade castro inciso V, do uni
go 5° do Decreta-Lei a° 201/67 que Jaspe que "conclulda u instrução.
será abem vista 110 processo ao denunciado, puni 11MOCS eNCOILIS, 110
prazo de cimo dio, e anos. o Comissão processam emitirá parecei
final, pela procedência ou improcedência da ocusuaão, C 5011Citallà ci
Presidente da anum o convocatrau de sessão pura julgamento", a Comissão Processam n' 001/2005, de São Joaquim de Bicas. encerra a
fase de instrução. ubrindo ViS111 dos autos ao Denunciado c seu procuro.
der, para queixa prazo legal passa apresentar MOS rudes escritas
Silo Joaquim de Bicas, on 18 de janeiro de 2006.

CAMARA MUNICIPAL DE MATIPÕ-M.G.' no comprimem do Mis° 11 doses. 21 da Lei Federal 8.66603 c suais alterações, tonta pública
a realização de liciraçnn na modalidade ;malhada. a venda de 0/ (um)
veiculo gol zero km, que mil matizado na. sede da amare Municipal
de Mario& Av. Salvador Subis., 37 Cen. - Mini:pó-MG, no dia
07/02/2006, conforme edital que pode .treobeido ser endereço meneionacb VIM horários de 09:00 às 15:90 hbraa Matipá, 19 de janeiro de
2006 Sebutião Luiz Dornelas - Pleasidente da Gamara Municipal de
I
Matip6.
2cm 19 447.048 - X
•t /11

PREFERIJRA
MUNICÍPIO DE VARGINHA - AVISO • EDITAL DE LICITAÇÃO N. 003/2006 • PREGÃO N. 003/2006. O PreCÂMARA MUNICIPAL DE SARZED64G - Coneatame: Camara
feito do Município de Velinha-MG. Sr. M1MM Tadeu Teixeira. stafila
Municipal de &arredo. Contraia. r-i4,,,
,,
Ionitoramenio ElenOnim
1111PliC0 • abenura de procedimento liceu.io na modalidade PRELM. Objeto: 4' Termo Aditivo dr
ã0 C011M1Mal até a data
GÃO - do tire Menor Preço, tendo por objeto a aquisiçíto de Óleo Diede 31/12/06. Fundamento Legal: Ari
•I• Lei e 8.66603. &arauto,
sel Comum e Gasolina Comun. mediante as condição estabelecido
31/120005. Presidente Luiz GonT bandida de Aguiar.
ein Editei. A presente Licitação será processada no conformidade do
j
ey‘
lcm 19 446.893 - X
disposto na Lei Federal n.• 10320/2002 e subsidaeriamente na Lei n•
I
,
8.666/93 e Suas alterações, pelo Decreto Municipal n.• 1311/2003 e
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO,JÓAFM DE BICAS - DESPApelas disposições amadas no aio contreoutrio. Os Envelopes das ProCHO Coneiderandoque
q nào foi aphliii
"defesa peai." nos molporias e da Documentaçao de Habilitar,áo serio recebidos pelo Pregodes legais, qual seja, foi ela aptuntada„zadvag•do eem poderes lecura on mut. pública. • realizar-se no dia 01)02/2006.85 1330 (treze
gais pana representar o Denunciadb. fato( 4.(1evou ma Comissão Prohoras e trinta minutos), no Departamento de Suprimentos do Municícessam n° 001/2005 ao impedimento rauça:aba referida documentação
pio, sito ne Rua Sâo Paulo. n.• 155- Cenn-o Vtrginha (M.G.) O Edie e considerar REVEL o Denunciadoêncizil d 257 dos auto.);
ed e seus anexos. estare° à dispoaiçao dos interessados no De-paramenji
'
to de Suprimentos do Município, sito à Rua São Paulo, n• (75 - CenConsiderando q. em momento algatf,d'»ftrida Peça advogado
tro Fone (0xx.35) 3690-2011, Fax (0xx35) 3690-2010, podendo aosubsc
reve m arques,
ie na forma da lei,
motivo de urgência, prazo
mente ser retirado contra o pagamento de Taxa Editalicia no odor de
para • juntada de instrumento de procuraçãb e einda Mais grave, condRS 10.00 (dez reais) e mediante requerimento onde constem o nome da i nhaie na peça inammento de procureção assinado por outra pessoa
Empresa, Telefone, Fax es inde:ação da pessoa responsável. Verginha
que nao o Denunciado, oracterizando aqui crime de falsidade Moio(M.G.), 18 de Janeiro de 2006. Mauro Tadeu Teixeira • Prefein do , girai por parte da Sr.Maria Aparecida da Silva;
Município de Vargedo.
Som 19 466.931 -X
Considerando que o Denunciado somente nomeou procurador, no formai da lei, em 1308) DEZEMBRO DE 2005, para que o represeniasse
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-AVISO DE LICITAÇOno feiro. e que o prazo final pana a apresemaçno da defesa findara oro
ES-PROCESSO 2143/05.0 Município de Viçosa-MG torna público
02 de deumbro de 2005;
para cordaeoimento dos Mercam.s que fani realizar licitação na modalidade Pieglio Paeaencial nos termos da lei 10520/02, regulamentala
Conaiderendo que em 10 de dezemtro s 2005 a Comissao Pmeessaine
pelo Decreto Municipal n7893/04, n790605. aplicando subsidieriaIce sua primeira tentativa de amimar o Denusunado do parecer prévio, e
mete, no que couber, a lei 8666,93, para amisição de 05 (cinco) óniem 12 de dezembro &segunda tentativaJt todas elas fonun recusadas, o
bus para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
que levou o Comiado Processam a publick Edital 14 de dezembro de
A data de abertura sena 079)2.066) 15:00 lu no endereço Av. P.H.
2005 (Minas Gerais, Os. 79) e que nes*. (monas ocasiões, eximo.
Rolfs, r 81, 3' andar, Centro. CEP:36.570.030. Viçosa-MG, onde poabaram usas publicações o Parecer prtvlál e depois também publica.
derá ser mirado o Edital. Informações complemenores pelo telefone
aia(' on jornal oficial (Minas Gerais, 1441_20005, fis. 80), convite paru
Oxx31-3891-5050 011 31-3892-3197.Viçosik 19 de Janeiro de
que o Denunciaria mamasse dia, hora e 14cUl, no período de 140 19 de
2006 Raimundo Non.. Coloro-Path. Municipal de Viçosa.
dezembro de 2005, para prestar esclarechneutos soe desejasse - pois
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-AVISO DE LICITAÇOum destro seu, e não 1111111 obnys4e7e
peruam esta COOlieliào
ES-PROCESSO 27006.0 Município de Vivou-MG torna público
Procuunte;
para mitheeimentodos interessados que fera realizar [ideação na modalidade Pregão Presencial nos manas da lei 10520,02. regulamenta.
Considerando que, on 14 DE DEZEMI3R0 DE 2005, esta Comissão
pelo Decreto Munia:irei n7893/04, n7906/05, aplicando subsidiaria
PTOOMenalIC tentou 1110111an JO despacho proferido par ela 110 111.010
mente, no que couber, a lei 8666,93, para comi:amplo de serviço e lodia. peasuldiente, o agora amurados davichunente habilitado do Decação de Traem de Esteiras para atender as nomeais/ales da Somaria
nunciado por duas vezes, on dias consecutivos, e que o mesmo houve
Municipal de Obras. Adoro de abertura toá 069)2)066) 09:30 lu no
por. lenitivamente, evitar tomar conhecimento do mesmo, publicou-se
endereço Ar. P.H. Rolf., n 01. 3sedar. Centro CEP:36.570.000, Vientao edital em 16 de dezembro de 20951 tio Joana] Mimas Geellio,
çosa-MG, onde poderá ser retirado o Edital. haforroções complemenformando de sua exisencie (Minas Gerai, Os. 79);
tares pelo telefone Oxx31-3891-5050 ou 31-3892-3197.Viçosa, 19 de
Janeiro de 2008)Raimundo Roiam CanloanPrefeito Municipal de
Considerando que, em 19 de deaembe
2005. mimou e Coteis..
Viçosa.
Processam, novo período para que • C5itsrs..cisda pudesse ser ouvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-AVISO DE LICITAÇOpor ele, trona ele de 21 e 26 de deze
1.10 mesmo ano, e que untou.
ES-PROCESSO 24006.0 Município de Viçosa-MG lana público
se intimar o procurador pesue.ltmmontc ameias 19 e 20 de dezembro. e
pena conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na momais uma vez, não arrola. "encontralar,publicou-ae edital on 21 de
dalidade Pregão Presencial nos mimos aba lei 1052002, regulamentada
dezembro de 2005 (Minas Gerais, O. 1411 um ir intuito de que o De.
pelo Decreto Municipal n789304, n7906105..plicando subsidiariamanejado não fosse prejudicado em função dos &lesaram:cimentos remente, soque couber, • lei 866603, para aquiaiçao de Material de Expentino por parte de seu Procurador.
pediente para atender as necessidades da Secietarie Municipal de Suede. A dm de abertura será 13)02)066)15,00 ha no endereço Av. P.H.
Conedenuado que forarn dadas ao Operariado 04 (quano) opor-tundaRolf., it• 81, 3' andar Centro, CEP:36.570.000, Viçosa-MG, cede podesde ser ouvido, sendo elas:
(
derá ser ruindo o Edital. Infornuçães complementares pelo telefone
Oxx31-3891-5050 os 31-3892-3197.Vipm, 19 de Joeiro de
- penado de 14 • 19 de dezembm de 7(1105 (reatou-se intimar pessoal2006.Raimundo Noutra Cardo:no-Prete. Municipal d.e Viçou,
mente por duas vezes o Denunciado que se recusou a receber a intima.
8crn 19 447.000 - X
cão e em =gude interm-o devidamente por edital;
PRFFEMJRA MUNICIPAL DE VIRGÍNIA-Editei de Iam. de
Prom-Paciumao 0020/2006-06Mo: Referente à aquisição de pneus
muos, pacas recauchutados, ~anu de ar c roatetorta de puas para a
manutenção dos veiculo de ulos os departamento dou PiefeSture
Municipal. duainarlos atoe veículo dos divenus departamento da Prefeita. Manticipal de Virgínia Recebimenuo e abertura dos envelopes
da documentação dia 07.02129066) 14:00 horas e abertura das propostas di. 1402/2006 às 14:00 hom. Editei e informação complemuno
ma na eule da Prefeitura. de 86) Ilhoras e 12e30anin às 16 horu.
23/010006 de janeiro de 2006 - Luciana Remos Lalin - Presidente da Catraio de Licitaçõo.
3.139 446.873 - X

MINAS GERAIS - CADERNO I

Pública Municapri Cuntraiadar SIM - Instou. de Gemera Fiscal Contratam: Ctimani M. de Carandaí. Valor estimado p/ exercício de 2006:
RS (90,95,90. Prazo ale validade eté 31/120006. Carandaí,
13/01/200e Clamou Dutra Costa Vacina - Presidente.
Son 19 446.894 - X

- período de 21 • 26 de dezembro de 2005 (Mau enlaives de se intimar peseoalmente o procurador do Denuncia.. agora já oonstinalo
aos autoa, e diante da =peva de recebimento, mandau-ae publicar em
edital);
• período de 02 • 09 de janeiro de 2(05. ~uru inumar peuoalmease o pouralor do Denunciado. por dois dia, consumavas, e estoira
encara ria edital);
•
- período de 10 a 13 de janeiro de 2006 (guano perlodo pana ser ouvido
o Denunciado_ Tentou-se intimar o procurador por duas vezes on dia,
110t I rN1faillt

r anuamo on

Tarcísio Alves de Resende - Presidente da CP01105
Dirceu Marul Laureano - Relator do CP 01/05
Valdira de Finta Passos - Vogal da CP 01/05

30can 19 446.926 - X

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA. Extraio de publiução..
A amara Municipal de hapeocrica roma publico que fará realizar licitação na mudalidude Leilão, em regime de maior lume, de bem ndvel
pertencem 6 Cansam Municipal de liapecericu, 01 veículo de passageiros. PAS/automóvel. CM, ASTRA HATCH SP CD, anu fabncação
2003 antrinalelo 2004, cor penas pitam HM N-0532. combusilvel, gusolina, chamai 9BGT1'48B04B 119472. Atentara às (5:00 hs do dia
06/02/2006. Fundamento do Lei Federal ai" 8.666193 e soro alterações.
Quaisquer mem eNelaMeillle1110,1 Relera° ser obtidos na Semearia da
Centra Municipal de hapecericu. sannada nu Rua Vigário Amena
267, telefone (37) 3341-1629, eni horário das 12,0085 18:00. Valor
mínimo: RS 33.233,00.
lon 19 446.860 - X

Particulares
Hotéis Primes S/A. CNPJ/MF 24.822.504/0001-55 Edital de Convoca
ção pena AGE-2006. Nos ermos do em 135, da lei 6.404/76, e ciun
prindo determinação do Eximi Juiz de direito da 2' Varo Civil devi
Comarca, proferida, em autos de processo o' 0637-05-032856-5, ficara
coevocados os Srs Acionistas dos Hotéis Primas S/A, SenliaLIO 1111 Rua
Cri José Justem, 681 Ce11110, SI. Lourenço-MG, paru ASSCIllblé CR
rad Extraordinária a ser realizade no dia 30/01/2006, às 19:00 (tu
20:00 hs, etc l' ou 2' convocação, respectivamente. na sede alinhais
tredve da empresa. a fim de deliberarem sobra a eleição dos novos di
retomo paro o len do atual biênio e assuntos ganis. 1901/2006. Cele::
tino Candial Ganiu. Administrador Pnavisório e Mimaste Majoritário
aor Ir atra 441

CIA, DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
CNPJ/MF19' 17.245.234000148
NIREN" 31300004254
CIA. ABERTA
EXTRATO DA ATA DA 344' REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CIA. DE
FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA,
REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2005,
LAVRADA EM FORMA DE SUMARIO,
11 Data, hora e lool. Aos 23 (Mate e trés) dias do més de
doentes, de 2005 às 08:30 (oito e minta) horas, na sede da
Companhia kmadmela ein Belo Horizonte (MG). na Rue Pana*, e
337. Bairro Funcionários, CEP 30.130-140. 21 Presença. Fernando
Biudho Dias. corno Presidente; Cristiano Ration Mascaradas, COMO
Vice-Presidente; e demais Conselheiros: Amainado Diná Filho, Ana
Maria Medos Mascarenhas, Milion Mascaradas da Silva, Fabiano
Soares Nogueira, Alberto Haas, Clarissa Canudo de Lara Resende.
Fábio Masorenhas Alves e Fernando Baralho Dias. Justifiorarn
subida os Conselheiros: Arrelia Gonzaga Grulho Silva, André
MnalliCki Miranda e Guilherme Caldo Emrich 3) Composição da
Mesa parus-me da Mesa, Fernando Bical). Dias: Secretária,
Clarissa Cercado de Lm Rescode. 41 Instalação. A Reunião foi
instalada • viata de "quart." emana:área c do Regimento Interno da
Administração Superior. 5) Defiberação. Derme vários assamos
ordinfrioa o Conselheiro Fábio Mascarenhas Alves. pedindo •
palora apresentou formalmente • sua renúncia ao cargo de rrembro
do Conselho de Administração bem corrio, ai de membro do
Comité de Auditoria do Conselho de Administração. Na
oponaredade, eolicitou a juntada da cana que abaixo é mames is.
vedais, "Prezado Fernando, O Conselho de Administração, em sua
338' Reunião Ordinária mahoda enn 24 de junho deste ano,
•provou • indicação do meu narre para novas funções executivas na
Companhia. POStelMOTICale, na 340' Remito. foi uivando um
cromaram peia • arensição da ranha manda Naquela ocasião,
manifestei manha Menção de dobam-int do Conselho çanu dedior
exclusionente is novas e desafiadoras tarefas. COMO O COMO da
nom etapa que se moa em amaro de 2006. comunico minha
TnicG1.1,11rVne '1,VItl'17norenflbred1/4
,224"d'alligárOrOTráPRII

\

Freta Demiti.. 93 Centro, 11111.1 Pinheiro-MG Quaisquer antonnaçõea
poderão ser obtidas no endereço urinei ou pelo trIctone 363561-2391
João Pinheiro 16 de Janeiro de 2006 - CO1111,451/ Enreeial de
Licitações.

MERCANTIL
1
,3RASIL
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CitiPJ N.17.184.037/0001•10-COMPANHIA ABERTA.
RIRE 31300036162.
I • I.ocal, data e hora: Sede socas, 02 Rua Rio de lanoso, 654/680
- 5' andas, em Belo Horizonte, MOUS Oceano, 28 de novembro de
2005,15:00 (gamo) hora. 2- Fiesençu Acionistas representando
mais de 2/3 (dou terços) das ações com dizeiso a voto, estando
também presemo o Sr. Milton de Araújo, Presidente do C.onselho
de ~migração e a Conselheira Fiscal, Sra. Maria Tenda Netto
Borges. 3 Mesa: Presidente: Marco Aninnio Marques Cardoso
Secretário: José Regas da Silva Pomes. 4 - Convocação: Edital
publiodo nas páginas 63, 56 e 48 do 'Minas Gerais", edições de
12,15 e 17,11/2005; nas páginas 27,19 e 19 do 'Estado de Minas",
edições de II, 12 e 13/11/2005; nas paginas 97, BIO e 07 do
"Estado de .São Paulo", edições dC 11,12 e 13/1 1/2005; nas páginas
C3, C3 e C3 do "Valor Ecen6mico, edições de I I, 14 e 16/11/2005
e nas plainas A-I LA-6 e A-8 da "Gazeta Mercantil, edia'es de II,
15 e 16/11/2005. 5- 1-ivranm da Ata: De acordo C0111 e 5 1' do
artigo 130 da Let 6.404/76. 6 - Ficarão arqiuvados na sede social,
ameninados peba meu, todoa ou documente. 'Miados imota ata.
7 - Debberaçõo:
análise e ductudo Eis 11131é1 ias Mocadas
no Edital de Convocação, que tem parecer favorável à aprovação
emitido pelo Conselho Fixai, foram aprovadas, por unanimidade: 1
•a homologação do aumento do capital social do Banco, mediante
emissão e subscrição particular de ações, deliberado pela
Assembléia Geral Extraordmiria realizada em 12 de membro de
2005, em função da integralnação total, em dinheiro, do valor de
RS50242.500.00, decorrente da subscrição do integral das
100,485.000 novas ações ordinárias nonainadvas CSCribleain
emitidas, pauando o mesmo de Ri 178)200.004,00 (cento e setenta
e oito milhões e duzentos mil reais) para R5214.374.600,00
(duzentos e quatorze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e
seiscentos reais); II - a ratifacação da das:Mação dos recursos
recebidos em deeorréncia do referido aumento de capital,
deliberada pela A.ssembléia Geral Extraordinária, realtrada em 12
de setembro de 2005, de que, eira confennidade min o disposto no
art. 13, § 2', da Lei 6.404/76, o montante do aumento de capital
correspodente ao valor nominal da ação, no importe de
RS36.174.600,00 (trinta e seis milhões. cento e setenta e quatro mil
e seiscentos reais), seja incorporado ao capital social e o restante,
earespondente ao ágio do valor da emissão, no importe de
RSI4.067.900,00 (quatorze milhões, sessenta e sete mil e
noveceinos reais), seja registrado em reserva de capital, até
puterior deliberação social; III - a ratifioção ha deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12 de seleinteo de
2005, pariu alteração do artigo 4° do Estatuto Social do Banco, que
passará a vigorai com a seguinte redação, para contemplar o
aumento do capital social ma homologado: "Art. 4° - O capital
socai é de RI RIS 54.574,600,00 (duzentos e quatorze milhões,
teimas e retrata e quatro mil e seiscentas reais), dividido em
595.485.000 (quinhentos e noventa e cinera milhões, quatrocentas e
oitenta e cinco mil) ações escriturais, sendo 412.726.624
(quatrocentos e doze milhões, setecentas e vinte e seis mil,
odont.s e vime e quatro) ações ordinariu e 182.758.376 (cento e
oitenta e doo milhões, setecentas e cinqãenta e oito mil, efe2C11115 C
seroam e seis) ações preferenciais, todas com valor i.minal de
1(00,36 (trinta e Mi] centavos de real) oda tuna." Nada mais
havendo a tratai, eu, José Regas da Silva Pomes, mandem lavras esta
ata que. após lida e aprovada, vai pelas acamem poente,
assinada. Belo Horizonte, 28 de novembro de 2005. José Régis da
Silva Pontes • Secretario; Marco Antón. Marques Cardoso •
Presidem; Milton de Araújo; José Ribeiro Vianna Neto, por ei e
pa seus representados cantantes no livro de proenç-as; Hélio de
Areei°, por ai e por sem representados constantes no boto ele
presenças; lado Silva Benedito; Athalde Vieira dos Sant.; Maria
Toesa Noto Borges, repte:sentam do Conselho Fiscal; Renato
Augusto de Axadjo; Mamo Anteinio Andrade de Araújo e Leonardo
de Mello Simão, por se e por seus representados constantes no livro
de pesuças. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO
LIVRO PRÓPRIO. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Maná° de Paria Araujo - Vice-Presidente. Milton de Araújo
Diretor Presidente. A•MlaMOS que este documento foi Maneado a
oame do Banco Central do Brasil em processo regular e a
manifestação a respeito doe atos praticados consta de carta emitida
à parte. Departamento de Organização do Sistema Financeiro.
Gerência Técnica em Belo Horimate. Patricia Teixeira Botelho.
Analista. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Ca-filiai o
regiatro sob o n".: 3491228. Data: 11/01/2006. Protocolo:
058951261. Banco Mercantil do Brasil &A. Malan Tito Presidente. Mariiiely de Paula Boinfun - Secretária Geral
Nem 19 446.892 , .0
SAAE - SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITABIRA/MG. AVISO DE TOMADA DE PREÇOS SAAVIRA
03106. FOITUIllea ato iticenessalos que Iara realizar 110 dia 0613206,
ocritras, IERVIIZIRC apresenrap0 ele norMirdl. até 0 &cie.
1111111(0 dia do nes subsequente ao vencido VIGÊNCIA: 02/01/2006 a

Dr. Dirceu Pinto de Oliveira
Escreventes s,...;bs,titutos::
Márcio {-'into do Oliveira
DMário Lúcio P. D. Cantoni
DMaNrcio Santos de Oiiveira

- MERCANTIL

r _DoBRAsIL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

•

1 — Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 — 5° andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 24 de agosto de 2005, 15:00 (quinze) horas.
2 — Presenças: Maioria dos Membros do Conselho de Administração.
3 — Deliberações: Preceitos artigos 22, XI, 28 e 29, § 10 e § 2°, do Estatuto Social, outorgar ao
Diretor-Presidente, Sr. Milton de Araújo, aos Diretores Vice-Presidentes, Sr. Maurício de Faria
Araújo, Sr. Renato Augusto de Araújo e Sr. Hélio de Araújo e ao Vice-Presidente Executivo, Sr.
Luiz Henrique Andrade de Araújo e aos demais Diretores Executivos, poderes para prestar
garantia fidejussória a obrigações de terceiros, constituída por carta de fiança bancária. Os
outorgados poderão, sem observância da ordem de nomeação, assinar o respectivo instrumento
dois deles entre si, ou em conjunto com um procurador constituído. Para negócios de igual valor
ou superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), será obrigatória a assinatura de pelo
menos um dos primeiros outorgados nomeados, em conjunto com quaisquer um dos Diretores
Executivos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrouse esta ata que, após lida 'e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes assinada. Belo
Horizonte, 24 de agosto de 2005.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Milton de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
José Longo
José Carneiro de Araújo
José Ribeiro Vianna Neto
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MINAS

GERAIS - CADERNO I

0051.2288.33903600.0100. Venermento: 30 dias • partir da assinatura
do contra. Data de assinatura: 02/09/2005. Osvander Rodrigues Valadão - Presidente
'SIn 08 tttn rir, X
ALIANÇA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S. A.
CNPJ: 07-399436/0001-05
NIRE: 3130002178-5
-ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 13l
JUNHO/200S: I -Horárioe local: Às 08:00 horas do dia 13 deparno
de 2005. n• sede social. na Via Pádua, e 700, Bairro Arvoredo, no
anunicípio de Contagem - MG. CEP 32.186-110. II - Presenças:
Todos os Acionistas. (III) -Me.: Presid.rt, Rodolfo Key. Nejm.
Secretário "ad limo", Edmilson Anacleto Pereira (IV) - Resolução
somada por unanimidade: Diretoria - 0Sr. Euler Fund Nejto
vidente da Companhia, presente, tonem a palavra e cooranisou a
Idosa necesaidule do seu afastamento da administrardo por problemas de saúde, motivo pelo qual !ementava comunicar a todos a impossibilidule de continuar participando da administração da socie.
dade. O Presidente da Mesa, em nome de todos os acionistas, agradeceu ao Sr. Euler Fund Nejm a relevante contribuido prestada à
Companhia durante a sua constituição como seu Presidente, e indicou
pata substind-lo o Sr. Edmilson Anacleto Pereira, brasileiro, casado,
executivo, portador da Carteira de Identidade o MG-4.388.624 SSP.MG, inscrito no CPF sebo nf 713.015.006-82. domiciliado em
Belo Horizonte - MG, na Rua Aloísio Loba° Veres, n.328. apc' n'
202, DO Bairro Sernino, CEP 30882-550, o qual aceitou ocupar o
cargo, • partir da datada regisup desta ara na Junta Comercial do
Ratado de Minas Gerais, cujo oaslodaao ae encerrará em 3604/2008,
assinando, por isso, • presente ata. (10- Encerramento: Nada mais
havendo • muar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta am, que. em aeguida, foi lida e aprovada por
rodos. Euler Furai Nejm. Rodolfo Kayser Nejm, Por Padmar Emanei.:
S.A., Rodolfo Kayser Nejrn, Procurador, Edrnilson Anacleto Pereira... Confere como original lavrado no livro pn5prio. Contagem, 13
de junlao de 2005. Rodolfo KayaerNejm - Presidente da Mesa duna
Comercial do Estado de Minas Gerais - Centifico o registro sob o c'
3372694. Data 23/06/2005 Protocolo: 050828975 ',Aliança de Atacados e Supennereadoe S.A. W Marcos Tiro - Presidente- Marinely
de Paula Bonfim - Secretária Geral.
&ire 08 389.1 Si \
SAAE Ser, iço Allid001110 de Água e Esgoto de Parairnpolia-MG Rua
Dc
uri,i4rp
e jdeálli4as6:
7
' 201,1 centrAo;iLarjusi5scoi
lia-MG Tel (35°25'519-3M
Tomada de Preços n.004/2005 A Comissão Pernirmaste de licitação
do Serviço Autónomo de Agua e Esgoto - SAAE - de PlirviSdpillie
arnoNa de Semeurria, toma pülgico que fará realizar, em conformidade
com • Lei 8.666/93 e eltersdea Introduzida. pela. Lels 8.883/94 c
9.032/95, o Processo Licionõrio n' 019/2005 os Modalidade Tonada
de Preços e 004/2005, que tem por objeto s Aquisiçao de Materiais e
Contratado de Mão de obro para soa serviços de Padronização de Ui.
drornetraçao de 1000 (mil) imdveis aguados na área urbana do Municf.
pio de Paraisópolia-MG, doudo orçamentária n'
17.512.1702.1002-449051 - Oben e ituteladm. O Edita/ completo
estará disponível • partir de 08/09/2005, no horário das 830 as 17:00
honra na Secretaria do SAAE de Parairnpolis, situado à Rua Duque de
Caxias a 20I,centro, na cidade de Panusópolis - MG. A abertura das
propostas comerciais será dia 28/09/2005 às 14:00 horas, na Clmara
Municipal de Paraisópolis-MG. As informades complementares poderão ser obtidas, junto • Comissio Permanente de Licitação, ao end.,
ço acima, no horário das 8:30 ha. as 17:00 honra ou pelot telefones'
OXX-35-3651-1154 e OXX - 35-36514276- bis Rmende de Souza
Ameno • Presidente da CPL Júlio Silveira Neto - Diretor do SAAE
5.108 310 140 X

r AIBERCANTIL
RASIL

ATA DA Itzumão EXTRAORDINÁRIA
ONSUMO DE ADMINISTRAÇÃO Do BANCO
DO:C
MERCANTIL DO BRASIL S.A.
I - LecaL data e lons Sede social, na Rua Rindo Janeiro, 654/680
- 9' andar, na sala de reuniões, em Beto Horizonte, Mistas Gema
24 de agosto de 2005,15:00 (quinze) lICALS. 2 - Presenças Meará
dos Mantem do Conselho de Administração. 3 - Deliberações
Preceitos artigos 22, XJ, 28 r29,l i'a I 2', do Estatuto Social,
adaga ao Dizeres-Presidente, Sr. Milton de Araújo, aos Diretora
Vice-Praidemes, Sr. Mauricio de Paia Araújo, Sr. Renato Auguro
de Arrijo e Sr. Hélio de Araújo* ao Vice-Presidam Executivo, Sr.
Luiz Hemique Andrade de Araújo • eco Samoa. Diretores
Executivos, poderes pera presto pruria fidejuasala a °larapia
de terceiros, censtmilda por una de fano binaria. Os outorgados
poderio, sem observáncia da ordens de nomeação, assinar o
respectivo instrumento dois deles atoe o, cone conjunto cens urn
procurada consunddo. Para negócios de igual vsbr no superar a
R04.000.000.00 (quatro milhões de reais), será obrigatteia a
assinava de pelo menos um dos primeiros outorgados meneados,
em conjunto COISS quaisquer um dos Diretora &cativos. Nada
mais havendo a tratar, foi encenada a reelliki
. de qual, para cantai
lavrou-se eua ata q., asós lida e aprovada, vai por todos os
Conselheiros proseara aunada. Belo Horizonte, 24 de agosto de
2005. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Milton de Araújo;
Mauricio de Fana Araujo; José Longo José Carneiro de Araújo;
José Ribeiro Vianna Neto. CONFERE COM O ORIGINAL
LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S.A. Mamo António Andrade de Araújo - Diretor
Emanem. Mihas de Araújo - UtSÉCS Presida:IC.1mM Comercial
do Estado de Mima Gala Calino° o registro sebo 3402609.
Dato 01/09/2005.Pramolo: 058368779. Banco Mercantil do
Brasil S/A. Marcos
- Presidente. Mainely de Pada Bomfun-

DIAR ""

EXECUTIVO; LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

Câmaras Municipais' ..;
e Prefeituras do Interior
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MO-A Prefeitura Muhicipal
de Atroa, através da COOtiSail0 Permanente de Licitação, procedeu a
abertura de procedimento iieilSed0 sob e modalidade de Tontado de
preços n'075/2005, cujo objeto é a aquisiçâo de 3 vekelos novos,
2005/2006. sendo: 01 carro urdiu.° 1.8.01 carro passeio 2.0.e 01 caril. 1.0, rodos damos prata A ert.gs das propos.as poderá'ser feita até
o dia 2309/2005. Is 09:00 horas. Os °geres..s deveram ouço. a
Secretaria Municipal de Administrado da Prefeitura Municipal.de Art.05. á Rua Getúlio Vargas, n'228 ou ligar para (37) 3359-7900: falar c/
Adriana Edital sem custos. Arcos, 01 de setembro de 2000 rOPL EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Tomada de pwrs. d067(2005
Contrato administrativo o'206. 144/2005 Contratante: Prefeitura Municipal de Arcos Contratada: Edimirson José da Silva OBjeto,Serviços
de transportes em mminhão troco e truck em áreas urgenes e rurais
Crédito orçamentário: Área urbana: 02.08.15451. 4512:878.3390)9
Área rural: 0208.26.782.7823.077.339039 Prazo de videhoio Até 31
de dezembro de 2005. Valor RS132.570,54 Dar de assinatura:
09108/2005.
4.1%1:4189.206 - X
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA/MG AV14 rpE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PC.031/2005 Rua Antõnro pandeiro
•bl.17 - Centro - Bandeirn/MG - CEP-39.917-0181 sf
&e: (33)
3728.1103. CNPI 18.404.7720001.54. Abertura: j5/
1j191 ,, Borário: 14:00, Objeto: Meta:2 - Aquisição de Material de "
, io para
rede municipal de Barreleira/MG Edital RS 2000 Reais - o :4.110 •
6- lan000b - 756. Agenci.3055 Bandeira, 24 le, Ag9rinkde 2005.
Flávio Santos Pereira Presidente da CPL
Se8
À
m 51.150
-X
n
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE e .ii
. sN Pennewrite de liataçõex Toma Publico • amarração, proi.siq 31/05 inexigibilidade 002/05. Objeto: autoriza • costseasaçlio de wvllspna para
mudo, elaboração e implanução do Plano Diretor Mote i
M.eua
o ser contratada Instituto de Desrtivolvitnento Municio I
suliada em Belo Horizoote - M.G. Fundamentação Legal: Arrir2 .11 da Lei
Federal 8.666/93. Valor de con.tado: RS 87.870,00. ao
Cristina
Carvalho Martins Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações as)
Nivaldo Donizer Munia - Prefeito Municipal
2cm 08389.0S5 - X
PR EFF1ITUR A MUNICIPAL, Dli CAPUTIR A/MG,
EDITAL PARA PUBLICAÇ ÃO NO D. O
A Cornissão Permanente de Lichaçào da Prefeitura Municipal de CaputiroMG, tona público que fará reedear licitação na modalidade de
Tomada de Preço, perta CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, a ao realizar sio dia
18/03/2005 tu 10:00h na sede da Prefeitura Mot2ril, *doada p Praça
Padre JoaquimCastro,
de
34- centro - Caput'
G. 011interessados
poderão adquirir o edital completo no endereço acima mencionado no
horário de 08:00 às 17:00h de segunda à sexta-feirak /
Captara 02 de março de 2005.
DENILSON MIRANDA DE AMORIM
Presidente da Comissão de Licitação
'1 I
3cin 08 389.061 - X
PREFEMJRA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOSI/eviso de
Li citmão Tomada de Preço P1' 02-18/05.0 Município ,
pot Altos: torna publico • quem possa queesta aberta IN." anridalidade
Tomada de Preço 61932-18/05,com o fim especifico de kx.ploração e
administração dos serviços do Marnlouro Municipal; incjurndo toda
sim esoutunt Meei (caminhão baú. edifi.çõ. C CilliiiMMICIIIOS ele
ceral).Abertura prevista para as 14:00 horas do dia 2609(2005.0 &Ilidi enccotra-se • venda no setor de LACitaçãO data pref . ra. Prazo
pata cadastrameato dos interessados ate o dia 21/09/2 .Campos
Altos/MG/9009/2005 -Geraldo Barbosa Leio lopiat, Prefeito
• •
Murvcipal.
2.9080419.233 - X
t I t
PREF. MUN. CAMPINA VERDE - RATIFICAÇÃO ;Fadigue Guria da Silva, Prefeito do Munir:ira° de Campina Verde/Md/no uso de
suas atribuições legais, por estar esta em conformidade com . legislado pertinente, urna vez que se enquadra na Lei Federal 8.66693. As.
24, Inciso VIII raiada com base no parecer jurídico, ardina ta presente
Dispensa de Ed.op, - e ozoos, pana que se proceda • rdo de
Cemig Distribuido SÁ, no valor total de RS 6_930,92.
. Verde/MG, 31 de agosto de 2005. Fradique CUM& da Silva - Prefeito
I I
Municipal.
2cm 98 319.166 - X
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
-MG . o mumcnno DE CATAS ALTAS DA NORUEGA -MG.
RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NP mimos MODALIDADE - DISPENSA 11.002/2005. O prefeito Municipal de
Catas Alta. da Nomeg• - MG, tio son das atribuiçõea legais e, com ful.
ao rio rego 24, meizio 11 combinai° com o artigo 26 e seu parágrafo
imito da Lei a' 8.66693 e nas denote. posterior., RATIFICA •
DISPENSA DE LICITAÇÃO que tem COTO objeto a Prestação de Serviços sk Audiroria Conabil - MG, 08829/2005. Raimundo Gabriel dos
Sanas - Prefeito Muoicipel.
.
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS DA NORUEGA MG. CONTRATANTE: Município de Caras Altas da Norvega CONTRATADA: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA. OBJETCe Conceralo de Uso de Direito de SOTTWARES. PRAZO: 018392005 à 31/12/2005. VALOR: RS
5.500,00. FUNDAMENTO: Processo de Linhaça° ri' 029/2005. CONVITE ri" 02212005. Municlpio de Catas Alias da Noniegn.01/09/2005
- Raimundo Gabriel dos Santos - Prefeito Marnel.'

Extrato de contrato - Processo n.086/2005. Convite n' 055 J.o: Serviço de POSSITICIIINãO asfilltica da Avenida da Paz e da rua da
Praça da Matriz e preparado do base 1105 eelliCITOS do Avenida da Paz
solici.lo pela Secretaria Municipal de Obra.s Pública, c Serviços Urbanos. Recurso orçamentario 02.08.15.451.0501.1016. 4490.51.01.
Vigéncia: Imediata. Contratar. Município de Elói Mendes-MG. Contratado: AC Nrrtneyer Lula Itens 01 e 02. Valor total: RS-52.602,00.
Melo Macl.lo Constrmora Lida Item 03. Valor total: RS-7483.50.
Elói Mendes, 29 de julho de 2005 Natal Dontretti Codorna - Prefeito
Municipal. Alexandre Martins Nierneyer. Flávio Melo Machado.
Extrato de aditivo de contrato - Processo o' 086/2005. Convite
055/2005 - objeto: Serviço de Pavimentação asfáltica da Avenida do
P. e da nua da Praça da Matriz c preparação da Nue INIS canteiros da
Avenida da Paz solicitado pela Secretaria Municipal de Obrvs Públicas
e
Serviços Urbanos.
Recurvo orçornenrário: 02 08.15.451.
0501.3.016.4490 51.01. V ig ene ia : nrniraur Contratante Mono:Mio de
Elói Mendes-MO. Contrarado: Melo Machado Construcora Lida Item
03. Acresciam de 24,75%, conforme Neve o art. 65 da Lei
8.6666/293o perfazendo o valor total de R50.335.66. Eis; Mendes, 17
de agosto de 2005. Natal Donizetti Cadorini - Prefeito Municipal. Flávio Melo Machado.
7crn 08 389.138 - X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA - Aviso de Licitado Tomada de Preço ti' 007(2005 - Processo n' 650005 - O Prefeito Municipal de Ervália Estado de Minas Gerais, torna público, em conformidade com a Lei Federal a' 8.666/93 e suas posteriores alterações, para
o conhecimento dos interessados que fará realimr licitação na modalidade Tomada de Preço para aquisição de ( I ) UM VEICULO AMBULÃNCIA USADO) que seja no máximo de 03 anos de sare em bom
estado de conservação em geral). Os interesados deverão cooperas,
com os veículos na sede do Município d.ta Cidade em no máximo 02
(dois) dias antes da abertura dos envelopes, para que a CPL es Comissão Especial de avaliado "& bens móveis avalie conjutamente o estado
do bem. os envelopes 01 e 02 deverão ser protocolados rue as 15:00
horas do dia 3000/2005. no protocolo gemido preferrora Municipal de
Ervállia, com abertura elefelide para as 15:30 horas do mesmo dia. O
Edital poderá ser adquirido pelo valor de 125 20,00 (vinte reais), na
sede da Prefeitura Municipal de Ervália. Poderão panicipar do presente
Processo Licitatótio, as empresas especializadas no SeITIO peninente.
devidamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura
conforme Artigo 22, Parágrafo 2' da Lei Federal e' 8.66601 que medem as coodições estabelecidos no Edital Maiores informações poderão
se prestadas .los telefones (00032)35)4-1104/1124- Edson Said Rezende - Prefeito Municipal de Ervália.
Sem 08 389.163 - X
PREFEMIR A MUNICIPAL DE ESTRELA DO 1NDAIÁ/MG. DECRETO N" slonous. Declara de treersaidak pública imo fina de de.
'apropriado. a laxa de terreno rural que menciona c da manas provl•
descias. O Prefeito Municipal de Estrela do Indaié/MG, no uso de suas
atribuiçaSes conferidas pelo art. 78, inciso V e an. 109, I. 'e', ambos da
Lei Orgânica Municipal ele o ut 2', 5', alínea "C e art. 6'. lodos do
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, e, CONSIDERANDO. a
necessidade de mudança de trecho do trajeto da Estrada Municipal do
'Barrtirinho', neste Município, confonne Lei Municipal n' 1.730, de
08.06.2005: CONSIDERANDO, que a necessidade do tal mudança justifirv-se para enjoe a subida de morro íngreme, ca.ando difi.Idade
de subida de vef.los, limadamente de carga: CONSIDERANDO. que
segundo consta tornou-se desses costume dos usuários daquela região
em transitaretn pelo trecho ora desapropriado, em face de melhoria do
tráfego. DECRETA: An. l' - Fica declarada de necessidade pública
para fins de desapropriação urna faixa de terreno rural de propriedade
presumida de Marchai° Ribeiro da Silva, simula no trecho da estrada
municipal do "Barreirinho", neste Moridpio, na Fazenda denominada
'Posses do Padre Antônio', lugar -Barreirinho% com a mimado 0,32,32
hectares (zero hectare vírgula trinta dois ares e trinta dois centrares) de
terras, que equivale 53.232 M2 Ores mil duzentos trinta e dois metros
quadrados), e que se acha descrita no mapa e memorial elaborados pelo
engenheiro agrimensor, Magno Pinto Coelho Co. - CERA 82.578/11,
que frcarn fazendo panes integrantes deste Decreto. An. 2'- O bern
imóvel ora desapropriado destina-se Irmudança de trecho da enreda
municipal do 'Buroirinho", objetivando a melhoria do trafego. Art
- A presente desapropriaçào poderá preceder por via amigável ou judicial. mediante prévia avaliada achninis.fiva, consrituindo-se para isto
Comissão de Avaliado Adrninis.tiva, a.vés da Portaria do senhor
Prefeito. An. 4'. Fica declarada a nanueza Urgente do desapropriação,
para fins de regularização da mudança oficial do mencionado trecho de
estrada, nos termos do art 15. WS l' e 2' do citado Decreto-Lei is'
3.365 de 21.06.1941. As. 5'- As despesas resuhantes deste Drotsto
comtrao por ronca de dotações consignadas no orçamento vigente. An.
- Eue Decreto entra em vigores data de sua publicado, revogaria,
as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Estrela do Ind..
á/MG, 30 de agosto de 2005. a) João José d.e Carvalho - Prefeito Municipal. a) Welma Rodriguez Coelho- Secretaria.
9cm 08389062 - X
PREFEMJRA MUNICIPAL DE FORMIGA MG .Proceaso Licitate.
no N.' 466141). Proc. Registro de Preços MOD. Pregão N 104/05
Tipo: Menor Preço Unit OBJETO: Contratado de Prestação de Serviço de comem e mornagern de meus, alinhamento e balan.arnento de
axiais.vma dos veículos desta Prefeitura A abertura da sessão será às
14:00 h ,do dia 22/09/05 Local: R. Cel. José Gonçalves D Amarante n'
83 , Licitação. Formiga MG 037-3322-5132 /3322-5142.
2cm 08 389.162. X
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA MG - DESPACHO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RATIFICO • Inexigibilidede
de licirnção n' 013/2005, Processo n' 4657/2005: Moira Sampaio Rocha . Aluísio Velos° da Cunha - Prefeito de Formiga MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA MG - Processo4573-05 - MOD. Prega° 0.'103/05 Tipo: Menor Preço Unir OBJEAquisido de equipamentos e materiais de consumo p/ diversas
sacolas municipais .
. A abertura da sessão será às 144106 di•
21/09/05 local: R Cel. MO
Amarante n' 83 .Licitação,

TO:

Sexta-feira, 9 de Setembro de

2005-

COISliSMO Pernumente de Licitação. toma público a realização

53
d. 1.,

orada de Preços n' apitzoos. destinada a Cun.taçáo de Einpresi
forneiro..eo de bens e wrviços de iaifansálioacititi ICCUrviiii
PMAT. Abenura dos eirveitipeS dia 25/100085.6. 1700 lioou mut ardi-da Prefeitura. sito à Av Conde Ribeina do vpii.. e 68,
Gu.upé/MG. Maiores informações na sede da Prefeitura ou via Nür
www.guampe ing.gov.br . ou pelo telefone: (35) 3559 1020 ou (05 1351
3551 5700. Gomo.. 08 de setembro ck 2005. Abel Celmtino - Presidente da Comissào Permanente de Lrei.do.
7cor 08 389.225 PREFEITURA MUNICIPAL DE 'TACI DE MINAS - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.' 001/2005 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.' 001/05 - O Prefeito Municipal torna público que nos
tenor. do inciso III, do ougo 25. da lei federal n 8 666/13 agemdo
pelas leis 8.883/94 e 0.648/98. r inalo cor vista a
meei,. Idade
litie o Banda Engenheiros do liava. Wel julho a Pcliulaça,i line.nr e
da rvgiâo, sendo referencia de 0111111a1 pública, fios OutelielldS e
1100 por innxigibilidade de liciução a Banda Engenheiros do How&
para a realizado de show artístico através da empresa Showbras Frududes Artísti.s Ltda., a realizar-se no dia II de setembro ck 2005,
.
nas festividades comemorativas do lir Aniversário do Morricípio de
baú de Minas. O valor da contratado está em consonância com os praticados no mercado, ficando ratificado a sua contrafação. após ouvido
parecer da Procuradoria Jurídica do Município. Valor da dispensa: RS
50.000,00. Dotação orçamentária: 2.12.1.13.392.1301.2102-3.3.90.39.
baú & Minas, em 02 de Setembno de 2.005. Noivai Francis., de
Lima, Prefeito Municipal.
4cm 08 389.070 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURUMG - Aviso de Licitação. Através da CPL, comunica que abrirá PrOCeSSO Legatário ti.
26/2005, modalidade Tomada de Preços e` 05/2005, menor preço por
itent para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar e
odontológico. A abertura será dia 20/09/2005 às 10:00 horas na Prefeitura Municipal de harnbacuri, Praça dos Fundadores, 325, Censo,
hambacuri/MG. Informações tellfax (0xs33) 3511-1573 com Rada Figueiredo Caono - Presidente da CPL
2cm 08 388.961 - X
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MNGA. Torna público que fará
realizar licitação na modalidade Tornada de Preços-Tipo menor prego
global, para seleção e contrafação de empresa para execuçâo de reformas eis escolas municipais A entrega dos enyelo.s de documentos e
proposta coinereial será até u dia 27/09/2005, às 14:30 horas. O Edital
comprem poderá ser adquirido de 2' a 6' no horário de 08:00 às 11:00 e
13:00 às 17:00 horas na sede da Prefeitura, situada na Av. Pnofessora
Maria Amónia Gonçalves Reis, 34, Centro, Itinga.MG. Maiores informações pelo Telefone: (33) 3733-1616. com Eugenio.
2.1108 18.1 :07 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA/MG • AVISO DE
LICITAÇÃO. PROCESSO 146/2005 - TP 018/2005. Objeto: COlitell•
urdo de pessoa ffsicaurídica para exroutar transpone de alunos. Os
envelopes de habilitação c rum-anui deverâo ser en.gues até 12:20h.
do dia 2309/05, os quais serão abertos e se possível julgados às
12:3011. do mesmo dia. O Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações a partir do dia 08/09/05. Melhores informações pelo telefax (37)
3341-1321. Itapecerica, 06/09/2005. Edson D. Medeiros Ir.- Presidente C.P.L
2crnm 08 389.208 • X
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - EXTRATO
DE TERMO DE CONTRATO -JEL -JUNQUEIRA ENGENHARIA
LIDA - Forel.: Artigo 24, Inciso I da Lei 8.66603 e suas posteriores
alteraçães - Objeto: Execução de projeto de drenagem e implantação
de plata no areia° - Valos RS 5.000.00 (cinco mil reais) - Dom. Orç.:
2165, ficha: 580 - Prazo: 15 (quinze) dias -Data: 31/080005.
2cm 08 389.158 - X
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - NOTICIA DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS n.' 017/2005-CPIJGEITRAN • OBJETO:
Contratado de empresa especializada com vistas ao fornecimento de
controladores rtmafóriens, regida pela Lei Fede_ral n.' 8666/93. mas
alrerações posteriores e pelas demais condições fixadas no Edital, as
quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. DATA: 22.09.05 - HORA: 09:67 (oove horas) • LOCAL DE ENTREGA DOS EDITAIS: Comissão Permanente de Licitação - Av. Brasil
a.' 2001 - O." andar - Centro - http:://cpl.pjf.mg.gov.br - Tel.: (32)
3690-8183 - Fax.: (32) 3690-8184. Juiz de Fora-MG - LOCAL DE
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO: COIOiSlii0 Perneou. de Licitação - Av. Breail n.' 2081-4.' andar - Juiz de For.. MC. - PUBLICAÇÃO: Tribu. cie Minas, dia 07.09.05.
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - NOTICIA DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS n.' 018/2005-CPLIGEITRAN - OBJETO:
Contratado de emprese mpecialized. com vistas ao fornecimento de
semáforos de pedestres • base LED com comedor regressivo. regida
pela Lei Federal n.' 866691 suas alterações posteriores e pelas demais
condiçôm fuçadas no Editai as quais os interessados devem submeterse sem quaisquer restrições - DATA: 22.09.05 - HORA: 1500 (quinze
horas) - LOCAL DE ENTREGA DOS EDITAIS: COMiSSAO Permanente de Licitação Av. Brasil n." 2C01 - g.' rendar - Centro htqx:/kpipjf.mg.gov.br
- Tel.: (32) 3690-8183 - Fax.: (32)
3690-8184 - Juiz de Fere-MO. LOCAL DE R5011 IZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO: Comissão Permanente de Licitação - Ar. Brasil
n.' 2001 anal,,. Juiz de Fora-MG. - PUBLICAÇÃO: Tribuna de
Mines, dia 07.09.05.
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - NOTICIA DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS n.'015/2005-CPL/SPGE -OBJETO: C.tra•
tado de empresa especializada com vistas à prestação de serviços de
conservação, copa, cozinha, limpeza, vigilante e auxiliares de serviços
gerais, regre) pela Lei Federal n' 8.66693, suas alienções posteriores
e pelas dem.a condiçães fixadas no Edital, as quais os interessados
devem submeter-se rem quaisquer restrições - DATA: 23.09.05 HORA: MOO (nove horas) - LOCAL DE ENTREGA DOS EDITAIS.

ZA;

), Tabelião:
el
1 Dr. Dirceu Pinto de Oliveira
Escreventes substitutos::
El Márcio Pinto de Oliveira
DMário LA0:,•; P. D. Cantoni
Santes de Oliveira
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ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DO
BANCO
MERCANTIL
COMPANHIA
ABERTA. DO BRASIL S. A. — CNPJ N° 17.184.037/0001-10-

I,

1 - _____
.Local, data e bora•
_.Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 65
4/6
Minas Gerais, 11 de abril de 2005, 15:00 (quinze) horas. 80 - 5° andar, em Belo
2Horizonte,
- Pr
_ j_t§s_u_.
1
as: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a
voto, estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de
Administração, o Conselheiro Fiscal, Dr. Jorge Ferreira Cunha e o Sr. Walmir Bolgheroni,
representante
pela
auditoria de
do Deloitte
Banco. Touche Tolunatsu Auditores Independentes, empresa responsável
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: José Regis da Silva Pontes
4 - Convoca29/0
ão: Edital publicado nas páginas 67, 56 e 72 do "Minas Gerais" edições de
24/03/2005,
3/2
005 e 01/04/2005,
respectivamente, nas páginas 22, 18 e 12 do
"Estado de Minas", edições
de 24,25 e 26/0
3/2005 e nas páginas B7, B7 e B3 do "Estado
de São Paulo", edições de 24, 25 e 26/03/
2005.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 10 do artigo 130 da Lei 6.40
4/76.
6
Ficarão
arquivados
na
sede
social,
autenticados
pela
mesa,
todos
os documentos
referidos nesta ata.

i

4111

7 - Delibera ões: Em Assembléia Geral Extraordinária: I — Foi ratificada a compra do
controle
01.206 acionário da Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A., CNPJ n°
.480/0001-04, por maioria de votos e com abstenção da Sociedade Comercial e
Agrícola Santa Luzia Ltda. II — Foi aprovada a proposta do Conselho
de Administração,
com
favorável
do Conselho Fiscal, para elevação do capital social de
R$
173parecer
.250.000,00
para R$
R$4.950.000,00, sendo R$ 178.200.000,00, mediante capitalização, no montante de
2
.750.000,00
de "Reservas Especiais de Lucros — Juros sobre o
Capital Próprio" e parcela de
R$2
.200.000,00 de "Reservas Estatutárias para Aumento de
Capital — Artigo 44 — III - § 10 - item I", sem alteração do número de ações, passando o
artigo
•
R$
17 40 do Estatuto a vigorar com a seguinte redação: "Art. 40 - O capital social é de
8.200.000,00 (cento e setenta e oito milhões e duzentos mil reais), dividido em
3495.000.000 (quatrocentos e noventa• e cinco milhões) de ações escriturais, sendo
12.241.624
e doze
quatro)
ações(trezentos
ordinárias
e 18milhões, duzentas e quarenta e uma mil, seiscentas e vinte e
ostm.à.,-0/v.
2.758.376 (cento e oitenta e dois milhões, setecentas e
cinquenta e oito mil, trezentas e setenta e seis) ações preferenciais, todas com valor nominal
de R$0,36 (trinta e seis centavos de real) cada uma.", sendo esta proposta aprovada por
`"£,,:-f c'é..*. •Ço° maioria de votos e com abstenção da Sociedade Comercial e Agrícola Sita Luzia Ltda.
s- 7.ABEtt
III - For aprovada também, por maioria de votos e com abstenção da Sociedade Comercial
e Agrícola Santa Luzia Ltda, a proposta para reforma do Estatuto Social, em
71, r, —
Diretoria, artigo 26 e ft
seu capitulo VI
II
•
N§,.2
em , visando a mudança do número mínimo de Diretores VicePresidentes, passando o artigo 26 e item II a vigorarem com a seguinte redação: "Art. 26 —
A Diretoria será composta no mínimo de 8 (oito) e no máximo de 18 (dezoito) membros,
eleitos
e destituíveis
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo: II —
' Diretores
VicePresidentes, em número mínimo de 3 (três) e máximo de 9(nove)". Em
,
i Assembléia Geral Ordinária: I - Foram aprovadas, por maioria de votos e com abstenção '
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da Sociedade Comercial e Agrícola Santa Luzia Ltda. e dos legalmente impedidos, sem
reservas, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/12/2004,
bem como as propostas dos órgãos da administração para distribuição de Dividendo
Complementar sobre as ações preferenciais relativos ao 2° semestre de 2003, pago em
08/07/2004 e dos Juros sobre Capital Próprio, já pagos, tendo sido as demonstrações
financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro semestre de
2004 nas páginas 59, 60, 61, 62 e 63 do "Minas Gerais", e nas páginas 12, 13 e 14 do
"Estado de Minas", edições de 17/08/2004. b) As demonstrações relativas ao exercício
encerrado em 3 1 /12/2004, inclusive relatório da Administração, Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 29;30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 do "Minas
Gerais" e nas páginas 12, 13, 14 e 15 do "Estado de Minas", edições de 17/02/2005, e, sob
a forma de extrato, na página B7 do "O Estado de São Paulo", edição de 24/03/2005. II Preenchendo as condições previstas na Resolução n° 3.041, de 28 de novembro de 2002, do
Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por maioria de votos e com abstenção da
4111
Sociedade Comercial e Agrícola Santa Luzia Ltda., com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária de 2008, para membros do Conselho de Administração, os acionistas a seguir
relacionados: Efetivo: Milton de Araújo, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Tomás Gonzaga, 444-13° andar-Lourdes, CEP 30180140, C. I. n° M-93.248,-SSPMG e CPF 000.095.556-68; Suplente: Luiz Henrique Andrade
de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua dos Inconfidentes, 307/701-Funcionários, CEP 30140-120, C.I. n° M1.049.011-SSPMG e CPF 301.127.376-68; Efetivo: Mauricio de Faria Araújo, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Roberto Alvarenga de
Paula, 194-Mangabeiras, CEP 30210-440, C.I. n° M-93.249-SSPMG e CPF 045.086.53634; Suplente: Tânia Alves Brant de Faria Araújo, brasileira, casada, empresária, residente
e domiciliada nesta Capital, na Rua Roberto Alvarenga de Paula, 194-Mangabeiras,CEP
30210-440, C.I. n° M-1.388.108-SSPMG e CPF 721.554.186-04; Efetivo: José Ribeiro
Vianna Neto, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Cãpital, na Rua
Patagônia, 1155/901-Sion, CEP 30320-080, C.I. n° 29.410-OAB/MG e CPF 318.695.72653; Suplente: Luiz Carlos Portella Barbosa, brasileiro, casado, advogado, residente e
•
domiciliado nesta Capital, na Rua São Paulo, 2484/1 001-Lourdes, CEP 30170-132, C.I. n°
M-736.772-SSPMG e CPF 000?321.236-04; Efetivo: Marco Antônio Marques Cardoso,
brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado em 'São Paulo-SP, na Rua Professor
Artur Ramos, 204/41-Jardim Europa, CEP 01454-011, C.I. n° 4.713.962-SSPSP e CPF
446.976.358-68; Suplente: Leonardo de Mello Simão, brasileiro, casado, advogado,
,Gumt4.0 4 residente e domiciliado em Sabará - MG, na Rua Creta, 233/305 - Ana Lúcia, CEP 34710140; C.I. n° 79.576 - OAB/MG e CPF 000.560.086-35; Efetivo: José Carneiro de Araújo,
,,s,',.
'°,,,,,,, :à. brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Espirito Santo,
2284/1 201-Lourdes, CEP 30160-032, C.I. n° M-179.025-SSPMG e CPF 000.192.166-53;.
o. ‘,
'''-' Suplente: Valter Lúcio de Oliveira, brasileiro, divorciado, advogado, residente e
. ..,ia...1..; u,
domiciliado nesta Capital, na Rua Manoel Diniz, 82/1 02-Palmares, CEP 31160-670, C.I.
12 ,51 (v
`D n° 46749-OAB-MG e CPF 298.835.556-87; Efetivo:
José Longo, brasileiro, casado,
7ii 1- -I
•-• Z LÁ. empresário, residente e domiciliado em Pará de Minas - MG, na Rodovia BR 352 - Km 5,
. r. ill •Ce
CEP 35660-000, C.I. n° M-300.911-SSPMG e CPF 001.653.016-00; Suplente: Mansa de•-• -',.irti
Araújo Longo, brasileira, casada, empr
resid te e domiciliada nesta Capital, na Rua
-3,
P,dsr Judid4.
Eocdo
CrreEedorig,Cfrede,
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Curitiba, 2500/400-Lourdes, CEP 30170-122, Cd. n° M-440.05.9LSSPMG è CPF
000.127.936-04; Efetivo: Rita de Cássia Pimenta de Araújo, brasileira, casada, empresária,
residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Ceará, 1986/301 — Funcionários, CEP 30150311, C.I. n° M-483.424 — SSPMG e CPF 012.080.466-24; Suplente: Renata Araújo Notini,
brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada nesta Capital, na
Rua Eugênio Murilo Rubião, 33/802 — Anchieta, CEP 30310-540, C.I. n° M-4.022.644 —
SSPMG e CPF 894.829.806-20; Efetivo: Daniela de Araújo Coelho, brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliada nesta ,Capital, na Rua Vicente Guimarães, 21/300 Belvedere, CEP 30320-640, C.I. n° M-5.887.426- SSPMG e CPF 001.438.496-54;
Suplente: Clarissa Nogueira de Araújo, brasileira, solteira, estudante, residente e
domiciliada nesta Capital, na Rua Bernardo Mascarenhas, 268- Cidade Jardim, CEP 30380010, C. I. n° M-8.759.153-SSPMG e CPF 051.679.196-65; Efetivo: Flávio Batista de
Noronha Guarani, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta" Capital,
na Rua Manoel Couto, 105-Cidade Jardim, CEP 30380-080, Cd. n° M-192.890-SSPMG e
111
CPF 000.150.756-72; Suplente: Guilherme Belfort de Noronha Guarani, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado em Nova Lima - MG, na Alameda
Cruzeiro do Sul, 50, Condomínio Ville Montagne, CEP 34000-000, C.I. n° M-5.213.108SSPMG e CPF 876.493.066-15;. III — Também preenchendo as condições previstas na
Resolução n° 3.041, de 28 de novembro de 2002, do Conselho Monetário Nacional, foram
eleitos, por maioria de votos e com abstenção da Sociedade Comercial e Agrícola Santa
Luzia Ltda., membros do Conselho Consultivo, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária de 2008, os seguintes senhores: Maurício de Faria Araújo, já qualificado; Tânia
Alves Brant de Faria Araújo, já qualificada; Sandra Maria de Araújo Simões, brasileira,
r.2sadn, cirurgiã dentista, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Ouro Preto,
1306/1102 — Santo Agostinho, CEP 30170-041, C.I. n° M-693.352-SSPMG e CPF
247.176.906-30; Milton Loureiro, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado
nesta Capital, na Rua São Paulo, 2484/1501-Lourdes, CEP 30170-132, C. I. n° 7.344.004SSPSP e CPF 000.564.566-20; Rosa Maria Nogueira• de Araújo, brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Bernardo Mascarenhas, 268
- Cidade Jardim, CEP 30380-010, Cd. n° M-93.256-SSPMG, e CPF 013.835246-10;
•
Renato Augusto de Araújo, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta
Capital, na Alameda dos Jacarandás, 942-São Luiz, CEP 31275-060, C. I. n° M94.727
SSPMG e CPF 000.136.766-87; Célia Aparecida Andrade de Araújo, brasileira, casada,
médica, residente e domiciliada nesta capital, na Rua São Paulo, 2198/701-Lourdes, CEP
30170-132, C.I. n° M-569.103-5SPMG e CPF 344.252.096-72; Mansa de Araújo Longo, já
qualificada; Lhana Maria Loureiro Rocha; brasileira, casada, empresária, residente e
ge.
domiciliada
nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2183/101 — Lourdes, CEP 30160-032,
g: o
>
C.I. n° M-493.662-SSPMG e CPF 915.165.956-53; José Longo, já qualificado; Rita de
`71.
Cássia Pimenta de Araújo, já qualificada; Léa de Mello Machado Pimentaibrasileira, viúva,
5 2,
mG
o- r. empresária, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2672/1001r' Lourdes, CEP 30160-032, C.I. n° M-483.426 - SSPMG e CPF 276.864.776-49; Wemer
• 4u rn
4
u tâ
Ni Araújo Notini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta
z u- Capital, na Rua Fernandes Tourinho, 999/905, CEP 30112-000, C.I. n° M-3.366.576SSPMG e CPF 630.346.466-15; Cristiana Nogueira de Araújo, brasileira, solteira,
4 empresária, residente e domiciliada nes Capital, na Rua Bernardo Mascarenhas, 268i
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Cidade Jardim, CEP 30380-010, C. I. n° M-5.298.773-SSPMG diF .811.Ó01.456‘-15;
Patrícia de Araújo Assunção Costa, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e
domiciliada nesta Capital, na Av. Uruguai, 1056/701-Sion, CEP 30310-300, C.I. n° M758.967-SSPMG e CPF 580.391.206-91; Maria das Graças Mendes Moreira, brasileira,
divorciada, psicóloga, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Avenida Visconde de
Guarapuava, 4663/701 — Batel, CEP 80240-010, C.I. n° 565.461-SSPPR e CPF
869.406.949-00, e Renata de Araújo Notini, já qualificada. IV - Também preenchendo as
condições previstas na Resolução n° 3.041, de 28 de novembro de 2002, do Conselho
Monetário Nacional, foram eleitos, por maioria de votos e com abstenção da Sociedade
Comercial e Agrícola Santa Luzia Ltda., com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do
ano 2006, para membros do Conselho Fiscal, os senhores a seguir relacionados: Efetivo:
José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado, residente e domiciliado
nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 — Floresta, CEP 31110-170, C.I. n° M-525.130 —
SSPMG e CPF 001.994.436-53; Suplente: Evandro Ferreira e Sousa, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2183/1501Lourdes, CEP 30160-032, CI. n° M-2.696.400-SSPMG e CPF 001.194.236-34; Efetivo:
Jorge Ferreira Cunha, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta Capital, na
Rua Alagoas, 637/302-Funcionários, CEP 30130-160, C.I. n° 2.213-CRM e CPF
000.353.786-20; Suplente: José Torres Franco, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2700-Lourdes, CEP 30160-032, C.I. n°
2.467-OAB/MG e CPF 000.740.126-49; Efetivo: Maria Teresa Netto Borges, brasileira,
solteira, contadora, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Gonçalves Dias, 907/103
— Funcionários, CEP 30140-091, C.I. n° MG-204.379 — SSPMG e CPF 094.458.206-06;
Suplente: Robert:1 Girão Rattes, brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada nesta
Capital, na Rua São João Evangelista, 535/101 — Santo Antônio, CEP 30330-140, C.I.
MG-10.76&438— SSPMG e CPF 040.957.686-73; Efetivo: Jader Silva Benedito,
brasileiro, viuvo, aposentado, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Marquês de
Valença, 230/601-Gutierrez, CEP 30430-250, CL n° M-94.611-SSPMG e CPF
000.153.856-04. Suplente: Francisco_. Muller Bastos; - brasileiro, casado, gemologista;
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bernardo Guimarães, 1645-Lourdes, CEP
30140-081, C.I. n°
311-SSPMG e CPF OPO. i 64.386-04; Efetivo: Roberto' de
Oliveira Lima, brasileiro, casada, empresário, residente e domiciliado em Brasilia-DF, na
QL 20, conj. 02, casa 04, CEP 7165Q-125, C.I. n° 04696251-0-IFP/RJ e CPF
606.558.017-15; Suplente: Geraldo. Perillo Júnior, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Av. Vieira Souto, 272/101, CEP 22420-000, C.I. n°
1057-SINTAERJ e CPF 004.102.338-20. V - Foi estabelecida, por maioria de votos e com
abstenção da Sociedade Comercial e Agrícola Santa Luzia Ltda., em R$4.500.000,00 a
remuneração global dos administradores, para o exercício de 2005, ficando o Conselho de
Administração autorizado a fixar os honorários dos seus membros e dos Diretores, dentro
daquele total. Foi também fixada a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal
em 1/10 (um décimo) daquela que, em média, receber cada Diretor, não computada a
participação nos lucros, sendo O valor respectivo pago semestralmente, e, para cada
membro suplente, a metade da remuneração acima, a ser paga da mesma forma. Deliberouse, ainda, estabelecer em R$2.000.000,00 a remuneração anual dos membros do Conselho
Consultivo. Observações: a) Exceção feita às consignadas abstenções da acionista
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Sociedade Comercial e Agrícola Santa Luzia Ltda. às matérias submetidaS delibèraOes,
foram aprovadas por todos os demais acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas; b) Não
foi verificado, para eleição dos membros do Conselho de Administração, pedido de votação
em separado, quer por acionistas ordinaristas, quer por acionistas preferencialistas e
tampouco com concurso de ambos; c) Os Conselheiros Fiscais, Srs. Roberto de Oliveira
Lima e Geraldo Perillo Júnior foram eleitos pelo voto do acionista preferencialista Erildo
Lima, detentor de 34.900.000 ações preferenciais. Nada mais havendo a tratar, eu, José
Regis da Silva Pontes, mandei lavrar esta ata que, depois de lida e aprovada, vai pelos
acionistas presentes assinada. Belo Horizonte, 11 de abril de 2005. José Regis da Silva
Pontes - Secretário; Marco Antônio Marques Cardoso - Presidente; Jorge Ferreira Cunha;
Daniela de Araújo Coelho por Cristiana Nogueira de Araújo; Antônio Carlos da Silva
Estevão, por si e seus representados constantes no livro de presenças; Yehuda Waisberg,
por si e por Maria Angela Moura; Jader Silva Benedito; Marcus de Abreu Trivellato, por si
e seus representados constantes no livro de presenças; Athaíde Vieira dos Santos; Gustavo
Capanema de Almeida; Guilherme Henrique Lopes Gonçalves; Luiz Henrique Andrade de
Araújo; Guilherme Belfort de Noronha Guarani, por si e seus representados constantes no
livro de presenças; José Ribeiro Vianna Neto, por si e seus representados constantes no
livro de presenças; Marco Antônio Andrade de Araújo; Leonardo de Mello Simão, por si e
seus representados constantes no livro de presenças; Hélio de Araújo, por si e seus
representados constantes no livro de presenças e Walmir Bolgheroni por Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes.
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Ouarta-felra. 24 de Agosto de 2005

PUBLICAÇÕES
DE TERCEIROS
CONVOCAÇ Al) PARA ASSEMBIRIA GERAI. ORDINÁRIA Ten•
in em voe niti tralancárs Mi A sarmNéle Geral Ontinána de Ariommis e ihn r 'mon (Ilniui, ein romeiro convoraça. dia IR de Agimo de
.'005 pir falia de mornin, ficare os Muna do Cetim Oftalmológico de
Mines (renais S/A. convocados nos tenros slin Emano Social do Hosmal e 4, liem I do podendo primeiro do mia,I24 de Ie. 6404 de
15 12-10/6, pen reuni. d• Assembléia Genal Onlinerie a malizar.ar
dm 31 de um. de 2nns cal ....puna., convrc,N1 no audoNio de men.
entale, lfeih,.Jooà Rui Sente arruina. 941. em Belo Honro., Ret.
d. de Mine Gerou, e pala reundlo de Assembler. de Comi Clima,.
para Metermos sobre seguinte pauto ASSEMBLEIA GERAI. DE
ACIONISTAS. I - Elciple. do Conselho Fiscal. 2- Admissão de nova
ideia 3 - Clionts Assuntos ASSP-MBLÉIA GERAL DO CORPO CLI.
NICO 1 - Admiarraii de mui membro. Dm Anne Chriatine Reuno
Rocie rex resideiree do COMO). CRMMG 30953. Adquiriu 2 ono
Neles de Márcia de Snum Lema Z - Omot Aum. Aro. Vier.
Perna de Mendonça - Diremr Superineenhete. Helein Luis Ruem
de Fana - Diretor Clinecn.
hei 22 391.590 • X
ile Cons.:Kin Aseenbléie Geral Extraordinária. O Prende.
il. Sindicato dai Extremes de Smurença e Vicilkei• do Esualo de Mi.
nas Gemia Sr Edson Piem Nem no uso de nem bribuiçhi legais e
ementarias, convoca iodas as empem, do memento, para piniciptireni
de Assembléia Gend Extronnlinana que
'editarei no dia 05 tk e.
lembro de 2015. segunda.feira as 17 00 horas em primeira conmeeckc às IR 00 hmaa em segunde c derradeira ennvocacin. à Av. Rap Gabardos 1492 • hP andar, hino Cidade lanhei. Erro More...mie, Minas
Ger.. para deliberarem solcin a seguiIIIi ordem do dia: • Aprovaçan
, fin Reeelmento liii Cenificodo de R...Idade ene Segurem, Re.
valiamaii que einprea3 se faca rephoonnor por um direenr Malar ou
prmnador paro deliberer sobre os esmoem trotados. Belo Hm-inane.
22
acme. h 2015 Mann Pim° Neto • Residente • SINDESP/MG
num!) 382.219 • X
11094 of. FIXOS DE CAIDAS/MG COMUNICAI-g/ 1T)M AO.
PE PREÇOS N.. MN. - PROCE.SSO 01R/05 O Presedente da Co.
inn....k. P.-nrunenre de hien.. de Licitaçoei. comunica qqa apta
ai rri ho..., mi Mod. empoadas plivAseeumjarldicen do ISMAE. ri,reis iire .io onsiesso ao rit. que ire, por ornato o fonseceneneradelieras -.
,Ors ohm imnisites e unhem perimia servidores. anova annble ide.i, rii.a prortoroolo poen 0 tine OnffinniS, . Ott 00 Imre e os rovel,,,
mem oloIns até 1, 0010 lauts do neorm dia Pas,a te
r • Imas, 2" de :amuo de ;Me . ("ornou... Permeiecie de lelconeim
.6. I icitas.h. - Pomo. in- 0100004
2CM 23 392.2117 . a
i oNSE1.110 REGIONAL DE F.NGENHARIA, ARQUITETIIR A F.
a riREINI3MIA DE MINAS GE.R AISCENSURA PIDIL02A.0 Coe.
selha Pe..' de Engenham Arquniemot e Agmenmia dr Mines Ge.
rais•Crea. MG , toma p3Nico a oprima& de Cena. DI(il. no E.
abeiro Civil Carlo. Robeno da Mana feree•MO re.13.490.01. e ao
Engenhem Ci, dilue.. R.a, ira Mana Krra-MG R 71 7344)1 em
Priv:roso Ermo enloirado neste Conselho. de acne& com a &ergo E.
cal do Plenário do Cree.MG, datado un 04/12/2,103 na Profioiman
inrom epereelos ,,, infracrin em uniam 6" e 7' ening, de Nicr Ror,.
sionind, nabo. pela Re:adoça° R 2001. de 30/09/1071 do CONEFA
niomo. II & oito. de 2005 Eng.
. Menu. lost Flávio Gome.
V iceriesideine do CREA.MG. CENSURA PUBLICA-0 Cernelha
Reide. de Engenharia Arquitetura e Amam'. de Mem Geia..
Crea.MG , roma públion a embeiças de Censura MIAM. an Engenhem
Civil Pedro Liado L.4:013e Andrade (CretsMG ir 35.610/01. In P.e.
,o àoen 14.o...:odo noor Conserlin. ele ¡mord, tom a detido flool da
f 'amare Especializuda de Engenharia Civil, herda de 06415)2004 O
Profissional foi apeei.° por infraçais ten enigme r, ire. IV e V do
CAIU. de Étimo landlasional, abeis& pela Reinadio er 1002/2005,
d. CONFEA. 111-11640. 11 de aposto de 20/1 Erni. Eletricia. lort
11101, Goines. Vice. Presidente .1.CREA-MG.
Som 23 392.2)7. X
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CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO MEDICO 5/1
LTDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA
Ficam andui,c shins.quoristas do &Mele CFAM -Citam Emeeminra.
il. em Atendimento Médico S/S Ltd.. CNP] es IR 987.107/ onrit• e).
rim sede o Praça. Ib.. Cerino Vice, .1.01, beim, Ventinho, em lema.
- MG. mia-mod. pene Asserenléhe Extraordinária, que sc realizará no
dia li de ermo de 24013.9, 19:30 hora., no Cuim de Empina do S.
n'ide CEAM em aia sede. para tratar doa neguemem assume em pen.
Cineg. dn Aparelho de Ulmos. • Compor do Aparelho de R)( • Sácm Dr. Marcos Hennque Fanem • Planta do limpe' - Finenciamemo
•Traiu.. IR de reme de 2005. 111,1001110 CARLOS ALAGÃO Dirt.
me Vede
3cm 21 192.172 -XXX
RIO VERDE MINERAÇÃO 06 Rua Tm. de Soam 273. Ir ao
14.tendere, Barros Pu.innários Belo Honiniele. MG • CEP
30(40- 110 IMRE 1110EMG 311.0002022.3. ein 12.7.21104 ÇNPE
17 19532211001-36 ATA DE ASSEMBLEIA OF.R Al. ORDINÁRIA
No dia 25 de junho de 2.005 em sua sede ansiai ne R. Tone de
Souza. 271. Ir. e 14"2 nadam,. Beim Funcionário. em Belo Flori.
meã MG, reernirom-se todos mi acenei.. do Rio Vede Minereção
S.A., comei presume de represeniantere de 101191. das eções ordinarbia
nomminivan, soli a prendéncia de Márcio Resende Lena seertiariado
pnr Mdrida Melo Lima Barbou, conmeados para arredarem as Dr.
ninnuraçhs Financeiras 1.1. Exercício encerro& em 31.12.2014 e tometem ias delihrrecho necessariu Verificedas que as Demonstrações
Financeiras foram publicadas cie 16 de junho de 2005 nau Jormen
Men. Gemia e Dierio do Comercio, e que °Aedo:eram Os fonnelida,
deo legais, a ormehl4i• deliberou, por unanimidade, ann qualquer
moleira I. Anona as DeMOnS,rache gammen. tal coem Innen
publicadat. 2. Retinem a disenbuiçâo de resulte.i efetuada no dem.
ceda enn ealendenn de 2.604, sendo o valor de RI 2.780.014.05 .
condição de anciedride empresa. limitai. e RS 2.9000113,00 onmn
dividendo. de ama anteriorea. posteriores • 1996: 3. Diatribuir o ...
lor de RS 4 830.255,15 tímln de dividendos do exercei., .ter pão
rela Diretoria de oco., min it diamnihilidede financeira da men.
de. roas demudo excrete in de 2.005, 4. Autorizar Diretoria • di ao.
brir Dividendos auplementeret no curso do ezerckio. desde que exula disponibilidade financeira uh compornetida com abriu no exerci.
cio. 5. Manei. meu. remanesce° da Diretoria Ne& meie hem.
dei toner, foi encerrad, o molar, levede • premie,a ata que vai ahnada rel. nein.. Eará de acordo come originei boça& no Livro
de Anu de Assembléia. Gerara. Belo Horizonte. 25 de juntai de
2)015. Márcio Resende Lime - Presidente de A.G.O. Mareia Melo
Lime Flarto•• • Secreiarno da A.G O Bruno Melo Lima • Pedro Melo
Lime - P/ Construem, Círculo Lula.. P/ Condam. Círculo Lu.
1.60 Liem Melo Lima
Luminar Prnmncele• Láda. Viten Adv..
do Mdreio Renaud Domina.,. CAPIM)) 24134. lenta Comema
do Fanado de Menu Gene • Cenifico o regram tob o em.. 3393554.
Date 210)712001. Preuranlot 018106201. (ai Mamo& TiNa,. Decidare: Maneei,' de Pmle Brod. • S.m.e Gerei.
8cm 23 3t2.175 .

i.l.oeal.ilihaelma• Seek somei tu Rua Rio& lana, 654/010 andar. em Ralo Heei7nnle. Moa, (aha, II h atol de 2005. 1100
tuame) heras. 2 - Prema:aí Aur.stas representem& mas de 2/3
dos reuni das neee mo dreno a Vnlf, estando eimhm presentes e.
Dr 1000 Flilmo Viana Neai membro do Crusdho de Artinnotraçan.
o Coreelhe. Frani, Ca Jorge Fere. Cunha e o Sr AV..
Relede., more...e de Odor. Trude Tremam Auditeres
Independente. empresa resproNivel pela ambule do Remai. 3. Moa:
Preside. Marco Anabio Marque Cardem. Secretano Joe Rep.&
Solve Deães 4 Com:mação Ednal Publ.& oas regi. 0.4 Sue 02
ha 'Mines C.ais edições de 24/09/2005, 295313909 e 01/04/2005
rerpectoramente, nas pinorad 22. 18 e 12 do 'EM& de Minas...50es
de 24, 25 e 260Y2005 e nu panou 117, B7 e B3 do "Estado de Sio
ediçhs de 24.25 e 36000005 e. lavunra da Ab. De wordo
mm o i5 doartge 130 da Lei 6.404,
6 6. Ficainasuevacka mude
sreaL arrebicados pela meia. Iodai doeurnen. referida.. el.
7 • Deliteritones• Em Assembléia Gen! Extraordinkier "71 - Foi
ratificada • compra do controle acartado de Menos Eraal Seguradora
Md, e Proodenua S A., CNP' rf 01 206 480/0001.04. por rrien-ma rk
Mos e esen abrerelo Sreedade Canana' e Agremie Sanai Lima
Ude ((-4. apreenda apelo. do Conselho de AdrimMração. cern
rafem firmirevel doCcesselho Eitel.. pire elmerão do ,apaeal em., de
01/73130000.00 um 92(79 200000.00, medo,. opnehza,pio, eia
meã. IA P.54 950 000.00. sendo 922.750.00000 de .
Reser.
F.spenrus de Leic. - lume sobre o Capta' Wenn" e parcela de
9112290000,90 de "Reservas Dulutinas para Aum. de Captai Anuo 44 - 111 • f I° item r, sem alteração do número de acCes,
(uru.° vage 4•' do EdaMloa vir., com e gemam redação -An.
E - 090.41 mal é rk PIUM 200 000.00 (tereo e otents 1100
nalhee e derme. nal reais), &adido an 405000 COO ftrourocentos e
nevent. e cinco redhdes1 de ações esenturaia sendo 312 241 624
Mamem e dom minha. detento e quarenta e um. mel, amante e
unte e quatro) ages ord.:ias e IO2.758.376 Mento e bera e dois
milhões, setecentas e cinquenta e oito rral tremias e roleieia e seis)
aoks preferconees. Mrie, core valor Twoinel de 030.36 lenta lona
centavos de cedi cada una senrin esta proposta aprova& per norma
de alba e com abstenção da Soctedade Comem:AI e Arincola Santa
Lima 1.th 111 • FP aproa& emitem por não,, de voto e com
ahlerello ria Soledade Comercie e Agricola Sarda LM. Leda..
preme para reforma dn Fslanto
ern seercepluln
Onero.. ungi 001cm Il_visando mudança do rimem reinamo de
4elores 001e-l9nseketaiapassandho pi90al 20901091,11. Mgcmun
..urve seguinte reheak...4--2R.Z...0....." no
mann de R Mito) e no enimann h o,
toe memtene. dar, e
deOlnivele a madura Immo pelo Cortelho de Affloredratio. semi.
II • De,.. Mce-Preahrees. em nenen momo de 3 Más) e
mamo dc a forvel". Em Aesemblna Geral Ordouna 1' Fon.
ApfOrohek, pot miree, de amem, e coal elmenção da Secet.&
Comercial e Apicoa Santa Lona 1.1h e rira legalmente impedidas.
wnl teeelVid. ao Coetam hos adminchednres referentes ao emano
er.rride an 31010004, bern MOO as pomee Na Omina ela
administração peca datihuição de Olvides& Complementer nome ae
ações preferenciei rel.,. ao 2' Sere., de 2003. pago em
09179 2004 e doa hem solee Capeai Prevejo, ji pego, tendo sido as
R. financeira% publicado da ume,ae forma a) aquelas
referente*, peneiro senestre h 2004 nu peerma 59, 60 61, 62 e 63
do 'Minas Gerais'. e nas piram. 12. (31 14 do 'Estado h Almar,
edições rk 1 -'0R0004. h) As
rel.., ao exerci.,
encerredo em 31/120004. inclusive relathio da Mim...ação.
Parecer. dm Ateime Independente e d. Conselho
ras
pernas 29, 30, 31.32.33, 34.35 e 300, 'afine Cierair e nas reunas
12.13, 14 e I 5 do "Es.ln de Mine?, °Ações h 1702,
2005. e. sob a
naOOdeURFAidedeSBePaido.,ibçdode
forma de es.to, na
14/0312005 II - Preencherdo ris condigo, penara na Redução if
I ndl. de 2R de novembro de 7002. do Concebo Meterão Nauct•L
foram dato., por manna de mor e rem ¡d.o.° ml. Shudode
Omerml e Acre. Sa. Lona Ltda., com manhã aieft Amenitileta
Geral Ordinária de 2008, parri munheca deformei]. h Admistução.
os acionista. a seguir relaunnedor Efetive: Milton de Araino.
reemitir°. catado enemeino, reide. e dm/acebado neta Captai na
Rua Tomás Ormaga 444-13.andar-Unirdes, CEP 30100.190,0 I. e
34.03 24R.SSPMG e CPF 000093 565•68, Dolente Luz Bambe
M.a& de 1ra19o. Acedem cauda admirdendor h empresa.
rendaoa e doneediedo nesta Cardei, na Rua dor Inconferkeres.
307,
01•Funumenos. CEP 30140-120 C li/Mi 049 01 I-SSPMG e
CPF 301 127 3r6-69. Era. Mando de Faria Aromo, brasileiro.
cassdo. emperro°. reide. e &malha& nada Captai rã Rua
Roberto Alvitre. h Parda 104.34einnater. CEP 30210.440,C,(. re
54.93 249.SSPRIG e CPF 045 096 53634, Suplente: Tina Alves Sean,
IA Fana Mania. telldene, cem",
residenre e &M.a&
nesta Cepted, na Rua Roberto Alvarenga de Paula 194.
Mangabaraa.CEP 30210-440, C I. R M-1.1R8.Ing-SSPMG e CPF
'21.554 I R6-04; Efetivo' hae Retem Varou Neto. brindar°, maio.
wheçaila residente e domtcdtedo nem. Captai. na Rue
1155.014Rn CEP 30320-080. CI. if 20.410.0AIVAIG e CPF
319 0.5 726-51; Sup4Me: Lux Ceeka Porta. Barba., hrauldini.
mudo. ubcpsada, mede. e &Mediado nada Capital, ra Rua São
Pendo, 2dR4/1001•Lourha CEP 30170-132 Cl. R 64-736.771.
SSPMG e CEE 00032123644; Efetivo. Muco AMAM° Marte.
Cad." brasileiro. aoltaro. Mudado, 'enderece &mana& em Sio
Paulo-SP, na Rua P.es. AMs Ruma 20041-Jardim Dum CEP
01454011, C I. n• 4.713.962-5.5P0P e CPE-446.9/6 358-66; Stade.Lacrando de Md10 Simão, bauleiro, arado, adurindo. residente e
dorinciliado em Selará -640... Rue Creta 2331305 -Ala Lila., CEP
34710-140,C! R79 576 -OARMG e CPF000 560 0.15, Efetivo.
kne Carneiro de Araújo, brasileiro, casado empresário. rende4e e
durouliedn nega Capital, no Rua Espano Sargo, 2294/1201-Lurdes,
CEP 30160-032, Cl. ff M•179025•50PMG e CPF 000.192.10653..
Supl.e. Valter Lião de Oliveira brasileiro, chamado, advqpda,
residente e ~deitado neta Capital, ne Rue Mantel Dieta 82/102.
Palmem CEP 31160470, Cl.
46749-0AB•MG e CPF
298 835556-R7, Efetivo Joie Lorena, brasileiro, casado, anpreekro.
rendade e domicilie& em Piai de Minta - MG, na Rodovia ER 152 Km 5. CEP 35660-000, C I.
M•300 911-SSPMG e CPF
001 653 01600; Suplente: Menu de Araújo Longo, brasileira cauda
empresaria reside. e ~ha& nene COMI, na Rua Curem,
2500/400-LerdeaCEP 30170-122, CI. If M.440.059.SSPMG e CPF
000127 93604; Efetivo Ria de Cama PimeM de Anajo, bradam
casada empeana reidecie e dentieiboda ne. Cap.. e. Rta
Cara 1006/301 - Pinciorarica. CEP 30150-311, Cl. 64.481 424 SSPMG e CPF 012.080.46644; Sidere: Reata Mau° Noa&
brasileira muda. ubsitistrad. de emacem rende. e ~dia&
R. Etbénio Murilo Rabão 31/802 -Areber• CEP
ne.
10310.540. CI. R 64-9022094 -05154)) e CPF 294 029.9.26-2O.
Efetivo: Denoda de Amido C.nelho brandara casada empresam.
residente e dorreuhrela neste Capital. n. Rue Vim. Gurrerlea.
211100 , Belvedere, CEP 70320.690,01. R MORRI 426. SSPMG e
CPF CO I 43R 4.54. Suplente Cl.. Nrapena de Anike. hasilara,
achara, etidante, red.& e &multada nana Capital. no Ru
Balordo Muer.. 268- Cidade Jardim CEP 30380-010.0 I. rf
14.9.759 153-SSPMG .CPF 031679,(16.43. Eterno, Flávio Melga
rk Nor.. Guarani, boiadeiro, asada eraterdeen, reideccdi e
dotrécrhado hsta Copal. na Ru Manoel C.a 105-Cidade Judito.
CEP 10302090.0). 64.092 660.559640 e CPF 010.150.75672-,
Suplente Coalhemo Beifort de Noronha Geara& Nasalem cagado.

_
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ahnirostrador de misc.. tende. e ~udu& em No. lana.
MD,,, Alatoe& Comem do Nal. 50. Connionmo VI 1h Moram,
001066.15.
CEP 34000001, C.1 e 645313 19R.SSPEIG e CPF
III - Também preenchendo asco-hobs previstas e. Resobscan
1 011,de 21I de membro h 2002. do Conselho Moerei,' Naciorol
Dam claro, por mama de ,oioac ove atmereho mIa Sheedatie
Comensal e ~cola Sota Lima Lede, membros do Cortelho
Consultivo. mo naná. até As•ornNeia Geral Ordena. de 200g.
oe Serem. unium Mamão h Fm. Mann ri eivirfieulo.Thue
Alves Re. de Fana Anuo. enuaLlleada, Sandra Mona h Atam
Simões. Mudara, cauda, anona Acama. residente e &racha&
nela Capta', na RIMOU., Nele. 150011102 - Satã Agostinho, CEP
30176-0,11.0 1 e M-601 352.5100MG CPF 247 1,6 906.30.01d.,
Loserd, bacelam. emulo empe.no. r.derge e dorrealeado net.
Captai. ra Rua S.l. Nulo. 2 IRVI 50 I .1.ourdes, CEP 30170-1 32. C 1
El 344 004•SSESP e CPF 000 654 566.20, Rosa M.a Nogueira de
Ardem, breadura. ovada. ~ema. reside. e ~abula nesta
Captai. ree Ria Remar& Mascam.. 26R • Cidade /ardera CEP
30190.010,01. re M-03 256-SSPMG. e CPF 013 835 2.10, Renato
Aufotern de Arai.. Mede. casado. empresado, residente e
hanchaele narra Capirtil. no Alume& doce lausendas, 942.014. Luz,
CEP 30270060.0 I. P6494 721-151500 i CPF 000136 766-87,
Cerre Apareci& Andrade de Araaeu boiadeira mecha médica,
restdenle e &aloirada ceia captal_ne Ria São Paulo. 21./101.
Louve., CEP 30170.132, Cl e M•360 103-553,64G e CPF
344212094.71. Mansa h AMO Unes jà quebro-a& Miara Maria
Loureiro Roer, burilam cesa4 errem., rendaste e &ovalada
resta Captai, na Rua Espirito Santo. 2183/101 - Lanha CEP
30160032, 0.1 R M-491 661.00994G e CPF 015 165 956-53, lide
Longo, já gualdindo, Rita de Cásdia Pimenta de Ara$40, ri
qualificada Lá h Meno Mechado Pimenta bastiam neva.
~ria rendeee e dorniedierda cci, C.P... Rua F-spinto
Santo 2672/1001-Coardes, CEP 30160-032, C I R 64-183 426 •
SSPING e CPF 276.864 776-49 Wener Arme Nonn, lnaalac
soletro, MoinamB', de empeas rende. e ~mie& neta
Cap.. Rta ~et Toem., ao.05. CEP 30112000, Cl re•
M.3.366.576.SSPIAG e CPF 630 lã .6.15 Cneunie Amora de
Aram, ~lura, sobe. empem. residente e donactlearla nada
Capital re Ria Remedo Mumenho, 298.729191 Jardim CEP
1•SSPMG e CPF Rr I 601 45615.
303R0-010, C I rt 61.5.29R ,
Patricia de Aramo Asserção Coax brasileira. discreta& oscilara
remetente e domicilia& nesta Captai, ne Av. Unem, 1056/701-Sion,
CEP 10310.100, C.I. E 01.750 967-SSPMG e CPF 500.391.206.91:
Mana der C.. Mendes Morena brasileira, divorciad,, ptienloga,
residente e &minha& em Cunah • PR_ na Amada Vesende de
Guarapa. 4,61,
01 - Mel. CEP 00240.010. C.I tf 565461.
S.SPPR a CPF R69 4)0049,00. e Route de Anum Notem
quabficada IV - Tandem preerchendn i, conAch, prensas na
ResollIdo re 3 001. de an-er mve7112.2 91 2002. do (M.11e
Moeram Na,urnaLfroim ele., por rnaloprde mos e com
CeeneremPa.Aatienla SaRe Biraia Lidj--y-rin
ai-Meneio
.ndato ate zirberiliMpEkeinDEt&nvelo aoW6":
"Pur90.'"km
• rriaseundres esreastuNishippou F. 696.delc:st,
Au Conelbe.3ra,
tabr
Rep. 9. 51373010911..T120pal0uo. rDenor-TIMr~.
mudeeile e hatiáli4Me. Capte& na Rua (Brannen. 38/1 0. C I. R 11-525 130 - SSPN11) e 0PIFloresta. CEP ti110-1.
001094 436,
3. Suplente Fuansito Ferrara e Sonm. brasileirfi
cead5 abadem, rendecae e doma-deado neda Capita. no Riu
Norden SM" 21R3/1101•Imirdes, CEP 10160032, C I n' 6I2000
enn•ssrmo e CPF 1101 194 116,34. F.fetim hese Ferram
Cunha, bramiam. casao/a medro. modelle e dorroulendo nela
Ret. Alagou, 617002•Femorannt CFP 30170.180.171
2.213-0034 e CPF 000 351 7.20, Suplente kW Torrei Franco,
brasileiro, canelo. ernpreino, residente e &nimbado nada CaptaL
na Ria Espirito Sato, 2700-Insules. CEP 30100.032. C I. R 2 .7FVMG e CPFIIO MD 126., Efetuo. Mana Terem Nulo Roia&
Mude., segara, contadota, renhi. e domiciliar'. resta Cap.. na
r›.. 90.6103 - Fumeninna.CFP MI .001, C re
610.204 379 - SSPMG e CPF 091138 2060n, Suplente: Roterta
Guio Rales. bramiam soltura medram residme e &ranharia
nesta Caphd. na Ria São lesioEouareltna 536101 - 3.0
Mr1-10 "tfia 40R - 550610 e CPF
CEP 30330-140, C.I.
0.10.95,6/16-73., Efetuo; Jade Selva Beneditou hr.leún,
belo, residente e &media& nana Captai. 1,10V Aluedon de
raIderam 230/601-Gurierner. CEP 30430-250, C.I. iA 61-9.1.611.
separo
non e 511,1,ne. Surde.: Foorisco Midler Ra..,
bramimo, aviaM gemnlopma, ranhou e denude., ne. Oupit.L
Eco Bernudo Giemardea 1645-LouTles. CEP 301441-081, C 1 tf
Robereo de
61•144 311-S0PMG e CPF 000144590.09,
Oliveira Lona. Anelam casado, ~nano. residente e &Medi.°
ern Bourlia-DE, na SHIS QL 20, com. 03. ma 04, CEP 71150-125.
C I. rP 046%2510-1FM] e CPF 606 55R 017.15 Suplage: Gemido
Reino hmior, brasileiro, cauda empresem tendaie e dreneuleado
no Rio de hneno•RJ, na Av. Vima Sfflo, 2321101. CEP 12420000,
C I Ir 1057•SINTAE11I e CPF 004 102 338-20 To. Foi asobelecids.
Mn mona h mos e corn abstereão da Sonda& Cornerurd e
Am.a Santa Ltana Ltde . em 10.1 500 000.00a remuneração global
de' ahrous.dorea, para otremuo h 2005, ficando n Conselho de
Ahrantsinçãe affiaindo e firear cis bramimos doe soes membros e
doe Diretores. dentro daquele bui Fie cunhem rixecla a remuneração
&a mentes efenvo. do Conselho fiscal em 1110 fim decimo)
duriela pe. em media, imbu cada Drelor, não empeda a
punapação melou., sendo ova. reshenvol•Posememinamn
e. cera each membro suprema e metade da remuneração uma a ser
paga da mesma forma Delibero-se anda, estabelecer em
R52 003003.00 a rensimaçã wird dm muniam dr, Conselho
Consadmo. ooN,Noo: aI Evecão
ts overinede dvdmide
da urrai& Remede& Correm. e Apieda Sun Luta Lth ã
encenas artmeadm as deleita-acha, foram mondas por todos m
denan anon,tad emules. um manque ressalvas. 61 Não foi
venfiendo, para dação dns mordera do Conselho h Adminungdo,
pechrb de vocação em separado pra por aunar. rehnanStaS, Wel
pv adues.m preferencial/nas e tampouco com concriem de ambos; e)
Os Comentei. Firma San Redman de Oliveira Lima e Geraldo
Perdlo hino foram ela0, pelo voto do mon. preferenadota
Seth, Lera Mentor de 34 903 000 uh, preferem.. Na& ires
havendo a Mar. et Iner Rega da Selva ~ta. mande lurar el..

Zr."42.

'45'"IrerReWfdr
d1 I
PVell'
dear'ti0
11=
Secreteno; Mamo ~min Ma.. Cadimo • Pr.dente; Jorge
Fe.. Cunha Donela de ~0 Colho por Cristina Numera de
Anato:Ardei° Carlos da Silva Estreio, por • e sem mmumudm
carpimos no livro de posem. Yehork Mastim, por ai e pra Mana
Angela Moura Jade Sd. Bainho. Marna de Abreu Tnvellato, por
a caem represereadm com.. no livro de presenças. Alhaide Ver.
Na Sargos: Gutrem Caparam de Minada Ovelhum Henrique
1.4pe Gonçalves', Luiz Hemque Andrade de Araújo, Giallerrne
Belfcal de Noronha Cubara pot a e tom represrauka mannOu no
livro de presenças; lote Rebato Mareia Neto, por á e seus
repus... ennante. no Imo de oram.; Mamo Am.o
Andrade de Anão: Loonerdo de Mello Simão, por a e seus
represe... emano. no hm de presença, Hélie de A.M. por si
e Ulla reprimo.. amenouea rã livro de presenças e ~ir
Bolgherm por [Mune Touche Tremeu Audnares Inektenderem
CONFERE COM 000009901. LAVRADO NO LIVRO PRC)PRIC1
00/400 MERCANTIL DO BRASIL S.A. Maneio de Fana Aramo •
ck Arem • Etretor Pnerdente AlellarnOS tele
V.-Preside.
medos-meigo fra submetido . corne do Banco Central do Breil
prne.to regular e • mau (coação • ~todos a. orara-ridos mona
de cala emmth ,pede Decana.. de Orpramaão do Sistema
Finmego Gerércia Técnica em Belo Horizone Ema° Man. e
Gaivão - Analiata. lurge Contem. do Estedo de Mime Carla
Centrem o registro mb o R 3/95109 Date 12/08/2005. ~colo.
050281207. Ramo Mercantl do Road DA, Mudar& Me.* de P.a Bonfim - ~a Geral.

111011106100 1309 EMPRF.GADC)S No COMÉRCIO DEI 11 .
0
1110 9, PONTAL DO TRIANG111.0 MINEIRO. Falira' de C, R.
•
Pelo eme. Ed.). firam coem:alie ind.. assmindi hoe
,inno. quites e no pecam tine trun dieniaum sindicai., de rida:e•
,
Jur. Delirada. europeu Venk, Canápolis. Capado:Ma
nm.. Cometi.. Comendador Donas, Domem, Durai, Cmihri.0 li: r•moi,. hapacipe. endoida. Temam, Limeira IYOeste.
•
Vitnria e Sã Fenercesen de Sulca para uma Assernbiena ,•
Estrannlindrie. Icei 'rufie:ala nn dia 3011,11.1 de esmero do)
.e.k da Fmtidatle. ent Rua
1.41R, Cento,. Ituienba•14 ,
, .n,
IS Dl fikroitol horas on primeira cimancoção, ou caso afio h im
tor IBM (demito Moo e nine mino.) em segundo nouno mesmo iraal e dia, paro deliberar e iram Mi segui. oo Iro. 0.,
Refnmur Fauno.. huitninha.MG. 21 de eir ren de 2 (ele
reáo Francisco da Silva • Presidente. CPF: 572106.40649
acm 21 392 tVI 1
5150100100 DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPM a I E
▪ ADE DE POÇOS DE CALDAS • EDITAL DE 00140(0 00 ali
A Presidente de SIlaJicia, doe Einpiegaden em Turismo e Hom....
dr dr Pneu de Caldas enevoe. os murei... Entidade pio', one
A.seinbleie Geral EaO,cedlnRei. e ter realizada na oede slo Solde,ie
im endereço I R. Paraná, 23R • Centra • Poço. de Calde.M( dnd
30 Minta) de gamo de 2015. tu (5101 (guie.)
ein honor.
onrowoeSn. Nan havendo tramem reger a AseenNtie Geral F
mina realitarae-4 em *canoaa crmyncaçan, no mono lmO'iled'a ol
1001 rdetesseral honra para enfeei,a, e dellbereçan da wegoint -m.
ona: Rtfhou Ealanntha Poços de Calda-VMO. 23 de ocom re
110)5 Jane Criveleri • Prtaidente.CPF.471.296.70649.
3cm 23 3.2 151 . 0
SINDICATO DOS EMPREGAIN/S FM TURISMO E HOSPITALIDADE DE CAXAMBU • EDITAL DE CONVOCAÇÃO • ASSEM.
131.E1A GERAI. EXTRAORDINÁRIA O Preardenre do Sin-licao 101,
Empes.. em Tune. e Homitslidak de Cazendal convoca as•
.mirelos da Entidade pene unia Amembléia C,ecal Extreordinan• or
o-Azada no dia 30 Minta) de muge de 2005 tu 2000 COner
ern pnentira onnvoceçao, nu enfio mio haja tremem legal, Belo
lo horas e nine mineiro) em emunda ernmeaçan, na cedeU, Send:co.
no endereço da Avenida Camilo Snare.. 202 • Cenem.
earnon.
MG, pare apreciação e dein-ecrãao da deprime matéria Reformo Faia.
miner. C.a:unha/MG, 23 de acme, de 2.005. Reune Tendem ar Mn.
mio • Presidente CPF: I01.457.836-9 I.
3an 23 392 Ir 1
SINDICATO nos EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE (rodou
•11DITAL DE CONVOCAÇÃO' ASSEMBLEIA OREM Elmo.
ORDINÁRIA - O Preidene do Sindicato doe Empregai... '
‘.6n lioNra convoca os aronciadrie da Enode. dam uma A sven-ntral Forranfdinatia e ler realloala na Rede do Sindicato h R. S,J„,
lissenaldo Patrocínio, 11- min II. Centro. Inehire/MO.
til impe a< apistrNde 2005. is 111-.01(deenitn1 horas, em pornenr.4.
r...cnuiani Não lunTredis neiNmJegal e Aembléie Gemi Estos....,..
• roolher,-4 ein hapendononvocacao. no encano lince e",
IR Marrom-Mr.e tonta nimenost. rum eprecireh e ikbiso
...remiu, morena Reforma Enramem hab./MG. 23 ik.
•• ir
2 015 Allan Mar Chibo - Preshkene.CPF. 733. 238. 516 O.
3ern 23 30! .,t - X
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA.
10.REGIÃO.MG.Portaria e' 24 ele 30 de junho de 2005.
do Cargo de Assistente Financeim. Coreano Público e owore rI
,NNoN,N d. Concebo {Imortal de Econcomia.10.Reg., MG on
,00 de sues etribrições legais e regulnmentarea que lhe Mo omendas
pele Lei 1411/51 e sue entrecho e rio. 16. alínea .0... do Regnirem
momo amovem pebe DelihennKo COFF-CON 1017. de 13
1019, Resolve: An. r.Eannerar a pedido, Mime do
'Mane Torrei. do mrgo de Andante Financeiro. a parir dr 'Ode:.i•
nho de 2005. An. r.E. Ponorie emlmi em vigor ne data la ii 4prevaçan. Belo floriram. 3091 Junho de 2005. Econ. Ofir sr.aro
- Presidente.
km 23 31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DE ÁGUA E ESG,/ 11RERIANDIA/MG
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATARIO 112021011. PREGÃO ELETP,',Ir",
'MENOR PREÇO ITEM'
O Direior Geral do Departamento Municipal de Água e Emoli• DMAE no um de mu ernibuiptea torne piNlem que fora re3loor o
Penem Licertnõrin R 112/2005, na Modalidale
'
do ripo 'Men& Peno,, bem", Motel., Adminionotiano n's 2002015
2202909 t 279/2005,
via intentei no cedes,' u•ER
weiv mixagnv.hr . meã Prepllo Eletribito, perime n Prero,orn
designai, que receberá et Empoaras Contorneii até li Onno A.. .5.
dia (Ode amanho de 2005, hontrin de Briunia.DE e. Se., (^dança
para recebimento dos lane, coará Menai da. 10.01 horas
eia na
de ...libro de 2035 are ha 11:00 horna dri dia 06 de eternos. de fer
O Processa Lemernrin
e AQUISIÇÃO DE VÁRIOS TI DOS 111.
II!. ICOS. entre eles Sm% cle tubo pedvenirado 4.., barras de uirsn
industrio' puede posta diamem eseemo 3 44.195.25mm e An. h
rolo raro, (lanhe.° calmo de 2"min eme.men da parede 2.25.ir.
iodo em otendimento u Diretorio Técnica, emendo o Edital à dopam,
dAia imerestadru, gnerultimente via Menu pelo endereço
www.carica.pivAr. condiciona& e panicipeçain dii [morto. 1,n Co-.
dem:reinemo no sie eté lu 21:59 hora. do dl. I' de surreis, h .lons
Oc intem.be poderio nino infonnoções no Nemo. de :niminen•
ins 410 Departomenin Municipal de Água e Esgoto 0610E. ora,0c do
icklime 1233.4621. no hookio compreendido de.09.1teono 3, 1510
atUi

Uhdandia. MG. IR çk ago.& 2005
Rubens de Freiem Filho
DIRETOR GERAL DO DM A F.
Som 23 302 013. X

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - CRER •
LÀNDIA/MG AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LJC1.
TATORIO N• 116/2005 • PREGÃO ELETRONICO 'MENOR PREÇO GLOBAL O Dinmr Gemi do reparounento Municipal de Ás. e
Esgoto • DMAE, anual dc mas atribuiçõee, toma pilde,. que (na
realizar o Processo Liciearnrin 1.116/2005. na Modalidade. 'Pr..
Elevo., do ripn 'Menor Preço Cilisher, Primam Admiro...o n'
274/2005, aio Meneee no endereço eletrOnien ema.ima poce na
melo Petah Eludirem, perante o pregoem designado, que recehrà
os Nem*. Comerei. net Ia 09110 horas do dia CP de am.a, de
2005, horário de Brunia-DF, e a Scstki Peblice rara recebemeno dos
lances estará aberre de 10:00 bons do dia Onde menden 91 2005.4
as UM hora. da dia 09 de Reemitiu h 2005. O Rocem 1.etianson
- via 4 aquisição de DIVERSOS TIPOS DE LUVAS PROTETORAS
DE EIXO DE ROMBA, PORCA DE EIXO E DIVERSOS TIPOS DE
EIXOS PARA BOMBA, A SEREM UTILIZADAS NA MANITEN•
Ç AO DE BOMBAS DOS RESERVATÓRIOS Das 5090e01 CL'S.
TADIO PEREIRA, SANTO INÁCIO E DAS ESTAÇÕES IcE 109 0.
TAMENTO DE ÁGUA I92111 BOM JARDIM E SUCUPIRA. rio
iiendimento à Durma* Técnica estendo o Editei á dem,. dom m.
emundo, premiremo via interne, pelo endereço •IeRnan
00,...eaa.9ovErt. condicionado • o:mit:ipsoao da empresas an cm
descimento no Me =é Is 23:59 noras do dia 05 de agmes de 2315 Ox
irmetaadoo renderão ohm informas, ies Dimmd. de Sudo... dn
Depertareento Municipal de Água e Engomo • DMAE.
rekfo.
la 3233.4521. no horário compreendi& das 0900 Meã as 16 00 emtas Inerlindia MG. 22 de rumo de 2005. Rubens de Primas Fil.
DIRETOR GERAL DO DM AE
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. — COMPANHIA ABERTA - CNPJ N°
17.184.037/0001-10 — NIRE 31300036162

•

1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 — 50 andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 01 de junho de 2007, 10:00 (dez) horas.
2 - Presencas: Maioria dos membros do Conselho de Administração.
3 - Deliberação: Preenchendo as condições previstas na Resolução n° 3.041, de 28 de
novembro de 2002, do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por unanimidade, para o
cargo de Diretor Executivo, com mandato coincidente com o dos demais Diretores, ou seja,
até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de
2008, o Sr. Valci Braga Rezende, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em
Campinas — SP, na Rua Dr. Antonio da Costa Carvalho, 499/61, Bairro Cambuí, CEP 13024050, C.I. n° M-752.448 — SSPMG e CPF n° 314.767.756-72. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e
aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes assinada. Belo Horizonte, 01 de junho de
2007.
CONSELHO DE ADMINISTRA ÇÃ O
Milton de Araújo
Mauricio de Faria Araújo
José Ribeiro Vianna Neto
José Carneiro de Araújo
José Longo
Leonardo de Mello Simão
Flávio Batista de Noronha Guarani
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.:
3752666
DATA: 13/07/2007
PROTOCOLO: 07278314

#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#
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ERCANTIL
RASIL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. — COMPANHIA ABERTA — CNPJ N°
17.184.037/0001-10 — NIRE 31300036162
'4 1,
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 — 50 andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 03 de julho de 2007, 10:00 (dez) horas.

•

2 - Presenças: Maioria dos membros do Conselho de Administração.
3 — Deliberacão: O Presidente, Sr. Milton de Araújo, informou aos demais membros do
Conselho ter recebido correspondência do Sr. Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, em
que o mesmo renunciava ao cargo de Diretor Executivo para o qual foi eleito em Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2005. Ressaltou
ainda, a destacada participação do Sr. Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado em todas as
atividades por ele exercidas, sempre zeloso e diligente nos atos e decisões do Banco. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que,
após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes assinada. Belo Horizonte, 03 de
julho de 2007.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Milton de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
José Ribeiro Vianna Neto
José Carneiro de Araújo
José Longo
Leonardo de Mello Simão
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'to 947 476, 4(1.2 40). 471 SSPMG 1.40e00a Arena.. srscrais I.tda
6
7714.11 67 troai aparecida Ferreira ConaCIC • 026 016 086its ; 1,1,4 SSPMG Caseara annazens Untais Lida • CNP/
ssi 211 s. . 61 Ronaldo Silva de Oliveira Aderunistrada CIO
5544.a. •3 as ;
I 7.505 SSP 0151 Regulamento Interno •
agnado I • Ita Sede da Empossa An 1.5.0,00. All1larkrts (;erais
ida som sole. Rua a.a....3455.m
ess da. se Capeias.
Alado de Minas tssnus. can seus atos esmoo.. Vo3 0,010Y.11.031 na Junta
Estadode Minis Geral. sobn3 3120704797-4 ern(1107/8104.
1101,0010 234111 em 20/10/2004e 3286556 em 210)2/2005 menta no
al de Pessoa /onde,. sob 1.3 06.351 2700001 67. abalso
meias Maria Salde Sara rk I Hire., traseira casada,
Jornal de bens sorveram.. 6.1. II de C...603 YMG.
de,slocin neto e
M!.! ant., nermaress 155400
. as, ponoluss dot:PF.7.10 q47
11,15C1d2 A 14 04 PL. e RO. 110
II 4 s(), e retal() pela S.. PEM.i.e Ro10 Aparecida 1/em/tear...
anisar. nossa ein comua& parcial de tens cirurgia dennua. mak.. em
sselsoissMli. à 2 Ia/R/1975. reudenie danei &da em Belo &ozone/
ls
av Prot. Wenseck 2394 .,pr 601 Punes. rssnadora do CIC0161/86-ine RU MG.5 976 654 expedida pela S S POMO . romeia
r11 admanorrador Sr. Ronald. Silva de Oliveira, bramem soltem.
ssminsinakr, suseslenk alentarei doem C.nelitau/MG. à Pca. doPovo.
4 no (3:mesinha/MC.. 013P.59 660 000, portador do ...mento de
. &Jade... MtL3 718 503. etpedata tela S 5 PE .1G CPF. '61 584 426.
' ecebera em demudo MerCJdOnss &nonata somo coe tenericrado.
‘1111.0vmedo-as e nonos& recibos de denouto e. quando
sustados. somo. que as represensern.de :condoem o Oremo Pede&
'1 102. de nore ek• nmemobro de tan &I novecentos e rés. e esseutossoos
'soa relacionados tom inercudonas em depósitos, sus torno cega e
ss ..enabinqueedesembsautee.venlicaMade peso. eimalliarao. twação.
..• de smossral.rtherssicio.caiaçâo, vennlaçáo, scene00 de sacada.
sr ra(açao de rranspone. leealriaçao timo). seguro <aura atoe
.s trosservaxn. de acordo com o relendo Oremo m3 110251903
.15 Famas alcialonesor posse..
yoga* Retirada de NI...codornas - S..posstos de
• aliai.. deven. preceder aros:nane. rel./demo.. maná.. Pa
saiu emerso:mal emmokkompoomaqual seradesenennadon enema
e doi...cibo do propnetano sias mercadorias: bi quantidade,
insisessess. &uca PelOdaS onetrininoas , en.o10 wondssonansson
o, o enxutos, dl Imos.. 41111Orelalliello. [14 0111C111de yuan Ilcario at
ktv.clnonuaedeposurola. 30.7 P'P.rersruslao,uo, 10011.[60e000~10.
sandnotrssulhode irceriornto. ...Kande esiarbdos naltmes. pesagem
'caros serve. a cargo do pessoal da empresa. Art.O .O, depósitos e
•isradasaeressninspela ontem dospedadra aça se estatekcendo preteri.
rase OS definSlinintS atestam° de qualquer sernço. Art
- Fel receai3
snercadonas c. depor, de pesadas e contendas. passara recebido ao
00,,,Irkl.1,0111:1505pOCIIkár,0[81:000d33 no ame° &do Deaao n.. I 102
r 21 de novembro de laed.
6' - Quando o depositante pretender
•
sradas possuas de mesadaoas depositadas, inessame simples recibo nao
rocuvelrequouradaAanaustraçáoa estriga põe esento.ssoropankoda

squesseao do arribo sie que tramo anteo33 rena amarada sedo Issçad.
,. rosne. cãs asneai, no verso slo recaio. e este será devolvido ao
icianitanre "ia retirada
irruiocera devOlvido a empresa Ao')'.Para
, • curada de inercadonor d0000lradoo minus conhecimentos de deposaos
wrant. e mas. isave I &e os 1110100 se...morgues nos...mente ao
/11.oe nas reornu. ioutros, 410L/C.0,11dOSIDOVOSmuloscorrespondultes
.1 nonaLates que In mei.. em demisso '1n." S3 - As inercadonas podem ser
:rosnai. ein Mexe,. ame iera sen numerou° marca que sera declarado
os munis eitoodos. StrIp • No caso de drive& soas a ex... das
:ri isse.s selerente ao cometido de qualquer 8011.11110.1.11.1do Aouioze,o
"110 dueto de engir a abem. das embalagens, para yen (mação desse
s am.o. o que seta tedu na presença do popnerano 00 40 seu procurador
suediantea dementa°. local chora. .1 3- Se o interessado osscomparess
o Eseldos roIroorpro rota 1105044 perxite duas testemunhas, lavrando..
.ertlodoqte clamara e 2,Noras!, scr ,enliradaiaIstdadelmadeelarações
sto deposataine. a Empresa inuanosen ssdalegénessnecessarias para tornar
licitas responsai...de do autor An... ur SerNÇOS CIO 0101,100100.1
eto eseeurados par dem mun.. lo depourame. seus procuradores ou
,00it1111(8 indicados. e se. al11.0111,0108 poiso aanfas esrepuladas. An.. Ir. A
'sso da sociedade.° deposito podera ser recusado nas seguates c.as: asse
-.Mure espaço saneie...ellen alllarenS pára 0 ,{1.1,10110/{11010[1110: a se
11.1rde enes:donas sebe...ouro:1am impomos para rennueurnerea
e ,e o xonchamunel no ror pecaresousingosubilitar a sua conservação:dl
e o recebonenss. pie qualquer mona vier prejudacar os enereadonas Já
armazenadas. cite pela nanaresa 4.0 timercadona o amuem rido estiver
spoelliado pira recriaria e tmoronstar mesma ao suas lanlaa Ara* (2' •
sa olinessados passos I.X.11111113 COnlenr aMOSPOS de suas anerrssdonas nos
innizens. no, 1101,1011, glIf tosem observados pelo comércio local pôr
terromnssao legal. An '(3" - A sociedade 111000 responsabelita pelas
, erradoossdepindadssem emanam.. nos segiunces casos a, peque.
se :ALA.. Ala, unos anssioculios.ou anenalosde qualadade.provenente
da natureza e .1400d1[1011411101110 das nesmss ou. deconeraes de vanações
al111031011045. b i de torça Inala CaS0 lall.0.111C11011d0-SC as ',Mese de
sistendao, mundacssieneres ao cavernosa revoluçaodaordenpublwaenams
casos impo, mos. insolvência da Cm tle Seguros. CapitubIll. Dtrritme
Obrigações • An.. 14" - empresa osio pode: ai Estabelecer peterinma
roucos deposnantesasespeno
sent., b) Ab.° preçoesandado
JUS urdis cor bene)no á qualquerdeposnantr. c) buem.° cateleto ,denncas
as que se propele receber em depósuo e adoido.' p00 51 ou para ouvem
mercadorias deposuadas em seus annazens, sonda que sem a pretexto de
consumo patuculandi Empesto alta.. párCalla propriann alltria.qUakNer
legrelar,to sobre°, ,itulos que mor. Ao,' (5'. A Empess rtspoode: a/ pela
quedas comera...e poleie riel entregadas ineradorias que tiver receado
en seus arnurins coro rio) domar:modas ima. apela culpa 0034, 05
dolo de seus empregados, ou propostos e pelos desnos ocorridos
meradonas, dentrodos anovens. c. A iodem:te& denda nes. casos seri
crv-resPãotentr .0n-cosias mereadonas em &mem:dono legue no tempo
ein que devia ser cairiam. prescrevendo o doem à indenriaçào em ots (3)
sneses. comados do dia ein que amereadona foi ou devia ser entregue. Art.
16- • A enava mode meus. a entreed das mercadorias até que selam
issuelss.cadebaos ein muss bicasse. nstoqueensteoduellode mençao
mas gar.ussa dos debuos 011.0, 01110111[1 de Mire nanemos e despe.... as
mereadonas. Este Monto de retençao poder ser aposto 0100001 ralida do
devedor, c iresnodecssossrestode Éndenormao oelosprerazos que lhe venham
mon,, par culpa ou dolo do depositante. Capirulo IV • Do Segura - An.'
15.-A sociedade tara, obogaionameme. em seu nome par coma dos
slepasauntes. seguradas nemskrias sobre as quassenumen'Conl.imeno
sle Deposeo" e "%mau". nissendo empe vigentes as respectivas...beca
An."
Solam as merendadas depusitadss mediante sunples recibo do
deras.. avuos. toda vez que o depositante nao declarar que dispensa o
seguro. a sociedade lano s resino, ein seu norne e pot coma do depositante.
Art.19'. FIO caso de 1110800, a liquidação dos seguros sere feia pela
sociedade. na base do valor declarado pela respecuva apólice. swebendo o
derssmanie o resoccovo siddo.deposde dedundas as despesasde impostos.
usas. &tes. ',varram". anil:menagem e outras. An.' 20°-A armazenagem
era contada Até o dia do sinistro. Capitulo 0. Dos Prazos 'Aos' 21' .0
prazo máximo de depasso. e regulado pelo Decreto Federal n.' 1.102, de
rinte e um de novembro de um ante novecentos e n.(21.131903) 401.7 22'
'Pura a refiras& de qualquer mecadona C absoluiamente indispensável a
apresentaçáo e devolução à sociedade dos respectivos recibos ou
"eonliecunento de deposno" e 'assoam" Capitulo VI - Dos Rembos de
Dephnos.Catlecilienos de Depósito e "Warrancr 0.1,,3 23.- Aodepaniante
das nercalooas. a ume.lo entregara à escollodo me,,o. mcabos dedepissos
nu •'Warrants"ohnlecentlesse ens tudo, desde acinissioate a liquidação sinal
dessesdocumen.o0 untaras esubelecidaspela legislação nen.. 00f.24.
rsoolonekeentante.dere44e rmindrisre molosprevoms noa.. ente..
ortlenarsesseossse possam ohne aquanodude &manadas mercadonaaa • e
rirma ssosexecutant med.. pana devolucaod. Matbsdonmenta IsOM
saem subsurtud. ~esse despesas relatavas ao ato. corre. triecoola
de deposuanse An.' 25' l)s descoroemos reteidos neste ca... levar&
sen. 00051(0000 do fiel do armazena, da sócia Maria Sole* Silva de
Oliveira, podendo o Mero kr representado por amurados'. An.' 26'. A
pedido do ponador 005 títulos represeniativos de mercadorias, poderá a
somedadedrudir as mesmas.] lotes e emitir novos tindos.desdeque fiquern
ressalvados os direitos, tanto da somedade como. terceiros. A0.'27'. Em
caso de extravio de qualquer titulo entoado pela sociedade, pacedense-á de

soassem oarogo 27doDecretoPeck. tf.1.102.den. conde nave..
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indnosecentose y.121.11.1,103). Art. 25" -.A sociedade se respansabfissa
prado:dome inaculandalesnexodss vente:oda nos tiassisque esseordarodo
oesd.quanudade das mercadonas. An 29.• Venl irando-se a
e doentia de veios em qussetter ululo aprese.sslo. a lona poderá proceder
1101010110 00 comado autoras .41110(0,111 tonna& ler An.3cr • Os reatos
de deposoos, corno os conhemmentos de d-(11151110% e •.wanants '. descria
sempre sndear as despes. ame ficamo...to as reses... mercadorias.
Capitulo 611 • Dos urso.,.,. An.' II'' 510 amimem da socredade
esmr.abenos todos os Mas desobedecendo ao burán0 do comércio,. as
presenças legais. An 32.3 - Para a 011110 Ç:1 da mereadona 01111.1,10500,
sone.. seio prato de 24 s note equatroshoras connerdad. do Pedido
Capitula 0111 - Do Exame de Xlereadorias e Retiradas de Amostras
Art. Ir A pessoa anteressadaen exannnar mercadonas deposnadas
armam. da sociedadedeve. ai antour•se de autorização esmoa do d000 da
inercadona. visada pelo escrutado assai da sociedade e devera sndicar
precisamente a quantidade da amostra a reatar. declar.u..se em ~Mos
OU r001.1103 umets, bicam.con ao amarem ruo horas de exredeene nom.
mexeculara mo naumbénna emcompanleado Fel do Annaterncodocassuo
pôr este designado. An. 343 . 0 exame será ornar, franco possível, 5011
pejuitoda ancreadona depositada Sr porem . mteressadomnseresammar
volume pár 0oltane. ficara SUIMIO itS raxssfusslasiu Santa peba sencosque
forem feitos. Copio& IX • Das Taxas • And 35' - As taxas ressentes à
armazenagem seguros e seroços ...los são confiantes das mofas
dendamente arqussad. e mablwadas Mo serio abaddas ou teduedas 10
benel exade nenhum dedos...te. Capitulo X • Do Pessoal Auxiliar esmo
Obrigações • An. 36' • Para seu bons runcsonamento. sere a empresa o
ssularesque se tomartnimecessanos.entre os quais. titisdeannaktis gerara
canad.. escriturarias e gerentes. An.'57.
57.01456,,. mede entrarem.
sernça presurao o especiosa compromisso perante a IsmaComemal.00
pode.oser nomeados pano cargo pessoasquemean legassente enredadas.
.911 '30' - Os ...nus da sociedade poderaoarbdrar a Banca ser prestada
pelos aussloares cups cargos assara o engrela. An.' 39' • Os fiéis serio sob
sua guarda a risralvarbo nadam desandada abrotbelechandoanesmo
Iro hora determinada e conservando ein seu poder as rrspectsvas chaves
Contam-11os tatoritradmeros seroços mossa.. do aroaoolce curnpnr as
ordens dos sr... An 40' - Todos os eanprigados da sociedade serao
°botados a dedicar.. aourrnendurante as horas& expedienie ou quando
eme oar prorrogado. respondendo arame a somedade, pelos atos e pelas
Idris que cometerem e submetendo-se às penalalades espoaria ajuizo dos
sne.os An.' 41'. De acordo com o anigo 14 do decreto federai minem
1.102 de 21.11.190301. e hum de novembro de 11111 DOVCCentOS e crés). a
sociedade poderá relego...1.0.00as depositadas para p000000 40
respecuva talude ammenagentouquariqueroutrasdespaas ma/ementes
de conservação. bendita°. 010 0000 ferVIÇO prestado, que houver sido
(eq.itado à sociedade e ainda. dos adiantamentos para &res, seguros.
comissões Impostos. juros, etc_ podendo estrale. de retenção. serexerisdo
calina nossa fassladodeseeke. Art4P- Esspressarnente vedassaspessoas
esuss.aoseuriussrodefunotrunos. ourapurizemmercadon.depositadas
saldo med..00 apresentaçao de atarantação escrita do deposaante e na
presença 40 00 renresetussue deste. 30 0.1'. Pelas tabas cometidas pelos
empregar.; amen... siderma penade &nus. amo°. pelo game e
unc.coada pela Direto.... ouen suas vezessizer. Os chefesdas seçoes ren
comperinma para 04000íroudnoio,e para reprekniarcon. oos de St.
01.11121l, JO gelT010, CNC 1001.1r2 provedacias que se rimem reasmnas
An. 44.
- Osseadonerea xocara° e asmas...os livros edeapariparás.
devendoobservar as dussiçõesdadas pelo geme. An. 45° - Os empregados
respondem perante a someis. pelos mos e falso que comecem. Art46°- A
sociedade se proceseri à enudanr,ade a...lucros quando bm. sol witação do
interessado. porescruo. Ast 473 •01.3sso de &ssorienento do rousse&
escoriem. Segunda a Sexta Feira. será das 745 (sete horas quarenta moco
ounumlas 11015 (onze horasquarentactoromsnotonedas 13 soeu Moras às
18 idezoatorimas 00111 Intervalo de 0135 luioo nora monte momosu para o
almoço. Art. 417 Nos casos omissos ou não previstos neste regulamento,
obsto/ar-5.a oque a respeito dispuser do Decreto Federal
1.102.de 21de
novemlm de 1903 e demais disposições legais e regulamenta em algo,,
Cagehnha/MG,33de *nide 307. Cascata Armazéns Gerais Lida-C.M.
06)31 2710301-67 Maria Salete Silva 0.011v.),, - CPF.740 947 42683. Cascam Annmens Ger. L.da CNP/ - 06.351.273/0001-67 Ronaldo
Silva de Oliveira Adminissrador CPF.761.1384.426-72 RG M-1.738503
SSPMG, Casoita Armariiss Gerais Lula CNP/ (16 351.2730301-67 Rua
Aparecida Peneira Coma CPF.026 016086-50 Cascata ArnarinsGerals
Lal• Rua Fixem DrisMaralbaeor.455.0arroPlmatioCapehriuMG.CNPlr
06651 173080147NIRÈ- 31a3704797-1 Tarifas Reclamasse. 1.0 Annamenemento: 101. Entrada -Coinprecorientlauseguintes operosses
Descarga com embioconem. pesagem em balança Automated, &aça° e
fornesimeno dr anostris. (por saca)RSO.90. .1.02. Aernassnamento Diária
Mars.112S0.10.
tope Ad vaiam por saca-Digna
0.10,0,, SavriCenreoComeimodeCafé) Minas Bolsa RS 0.83.- 1.01Sassa
•Compreendendo as seguinte ocerações Carga, pesagem em balança
assomamon nmelo e fonsecenem de amostra:0par uca) RS 0,90. Canta
.AnnaninsGeran Ltda Maria SeleteSilvia de011veine CPF. 740.947.4262000.
1401.450 SSP MG, Casem. Anna.. Gerais Leda Roth
Aprecia Ferreira Coda CPP026.016.086-5ORG MG- (.07685455410'
NIG. Caseara .Armaseen Gerais Lida Ron•Ido Silva de Oliveira
Administrador CPF- 761884.42642 RI) MG 3.738.003 5SP MG.
lontaGanercial do Essadode Minas GerassCeraficoque este &ame..

pare usegrantedoProcesso Arquivassem 2606/2007 sebo...0644.

Mem 20.693.806 -X
•1 Mn) XIL'NICIPAL 1001 SAUDE DE DIVINOPOLISiMG Rant'.
aos 1010510 dou
a tu,.,), 47. 25 do Lee Federal ia" 5061,43 a men.us Isdasle de Limakao paru compre na empem Paolosr. DisssIssnlon
O Messeeinent. Ltda. doa segasses re111.111011 p41(11 /1141 110 410.1110
11k.0- Vu.1.15'. VII/AS 0(9120 RITS COO TESTES). VIDAS FT4
0 (l OS (.760 TESTES. VIDAS PSA (00 RITO 0160 TESTES) no
aos de 6118 942 805 denoto rin I, laivo:mãos e quarenta e das eL31.
‘1,11101,11,1
Nossa°
.ssanmoissar
s is.2 .1210 2115 354(1 00133 Dminopolss 20 de pano de
•, s de Ansi•
1,10,1,, M1100,41 dr Sadio -Gorete.
26 693 9.1.1 - X

MERCANTIL
L
.65,0 DA REUNIÃO 1L0 T RAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL
DO BRASIL $.A - COMPANHIA ABERTA
CNPJ.0 17.184.1137/0001.I0 NIRE 31.180036162
1•
'lata e hor• Sede social. na Ra Rio,), lanara 654/680 P Iodar na ssle sie remares, em Belo Home. Muss kros. 03 de
sollnute 200'. 10 00 (dal horas.: . Presenças !duma Mamem..
.50 .
Assurestraçáo. 3- Deliberação 341054,1,1,, 50
16164, de Ar anjo, entonou 30. demoos membros do Conselho ler
rsselodo correm...Coma do Sr Marco Aurelio de Vasconcelos
•Maçado, 00 ,4101 o mesmo tente.. ao aigo de Pecar Execusivo
sana rI 1(03) 10 eleito G111 Reun.& Ennordouna sio Conselho de
.1.50anossamia realriada em 03 de mato de 2005 Ressaltou ainda,
destacada liarecapacio do Sr .lareo Atocho de Xasconcdos
.ukado em tolas as ,1080(10[1C4 per de acendas, sempre zeloso e
legenre not nos e heis. do Banca Nada toais havendo, os5.0,
trs encetada a toado. da qual, pua constar, lanouse esta ata
110, 1)00 11,10 L .101000114 Vil po 006.0 00 Cssuelberos (0000005
somada tolo &noa., 01 de n.o de 2007 CONSELHO DE
AI a 1INISTRÃS2.10 Milano lo Arauss Slaunao de Fana Araup.
1,00 Kstanro 11a1,00 Neto, I oco
Canssro de Araujo, l.e Longo,
s asnos., de sleilo airoso 61./NFF.RE Crikl f) ORIGINAL
1..W0ADo 'MJ LIVRO PROPR1O. BANCO MERCANTIL DO
KASII. 0.55 1.14uncio de Fana Anona 1900•Pssuden. Mrhod
Se Mono, Oune-Preasiente tina Comercial do Estado de Minas
. 3sorns essalleas 1 Reais. ,oto o n' 3712m5 Data 13071007
'0 assolo )-23391 I 13 Banto ((0110,30 6. fltasã
Slarmriy de
ssai ....a • .....CCIL/M12 ,..30(11
tkm 20 493.066 X

-d:1( VIÇO A LTONOM O DE AGUA E ESGOTO DE
s SOVERNADUR VALADARES/MG

OFICAÇA0 13.
, /,‘Ê.,
D
x1=13MIZSkICITAÇÃO POR
.01100,
An 13. 1 I". &aso II comboiado com li mas II do
•.1 laivo 1 Uses. do Nu 10, do Lel Federal 8 066193. de 71 40 140101

de 1993 c ainda man linces no despacho de Assessoria Juridia do
SOAR. RATIFICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE para Contratem. de Serviço essinco-pmfriaional pane ode..
envolvimento de maks de recuperualo de medita do PASEP porte.
collssnento. indevidos 000 M1110. pura a Reemita Federo) do SAAE Serviço Manhosa. de Agua e Esgoto, perfazendo o v.or total de RO
184.977,84 (auto e unem e quatro mil. novecento. e lese050 e see
rens c ostenta mosso 401000151. 400004 empresa ITE • INSTITUTO
DE recnoLoGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
E SOCIAL ~mera por coma de despesa da segunue dotação orcementiria 113.01.03.17. 1)2 04011001.3390.39.00 (013) . Outros Serviço. de TrIC1010. PC1111011 /edifica do orçamento vigente do SAAE •
Serv. Asariam& de Apus e E.g.°. Govenualor Velada.. 17 de
j lho h 2007. Aos, M001010100, E1111! d. S, 011010, GeroUSAAE
Scan 20 693.728 X

MERCANTIL
,y,BRASIL
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADNUNISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S. A. - COMPANHIA ABERTA
CTIPJ N.17.184.037/0001-I0 -MIRE 31300036162
1 • Local. data e hora Sede saia/ na Rua 010 51. Janeiro, 654/680
andar, ta rala de missões, em Belo Monza. Min. Gema,
01 de julho de 2007. 1000 (doo) hora. 2 Premas, Meiam
dos membros do Coma& de Atimmstração 3 • Delibetação.
Preenchendo As condições previstas n• Resolução ri 3.041, de 28
de novembro de 2002,510 Conselho Moneta. Nacional, foi eleito,
par trararreade. para o cego de Diretor Executivo, ocet &oda10
coincidente com o dos danes Diretora, ai seja. ata • primeira
rema& do Conselho de Adinirastracio g. a Assembléia Geral
Orriana de 2008, o St Vale Braga Rezende, bramimo, asado,
humano. residente e datamliado em Campinas - SP. na R. Dr.
Antonio da Costa Carvalha 499.1, Banto Cambuí, CEP 13024050. C.I. 17 M-752.448 - SSPMG e CPF 11' 314.767.756.72. Nad•
mos havesso a trate, to. encerrada • retrailo da qual, pua constam
lavrasse a recente ata ate, apostila, aprovada. vat por toda os
Cauelheros presentes asma& Belo Honzonte,01
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Md= de Araújo, Messe.
de Fana Aramo, lote Rdiero Menne Neta ksé Carne. de Arauss,
10. Longa Leonardo de Mello Sin., Flavio Batuta de Noronha
Guarani. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO
PRÓPRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SÃ.. Mundo de
Fana Matql, Via-Prendaste. Milton de Aramo • Disesor-Preadente.
Atestamos mx eme &corneto fa submetido • exame do Banco
Central do Braml em processo regular e. norisfestação a 'espeto
dos aco praticados consta de carta ernma à perto Departamento
de Organiza.° do Sistema Founcero. Geértess Tema em Brio
Hena.. Mana Ivana da Mate Mario& Analista hera Comerc.al
do Estado de Minas Geram Cerofico o Registro sob o n'. 3757666.
Datar 13/07/2007 Protocolo 071'83141 Banco Menus. do Bm.
530. Mannely de Pnda 0010$60. Secreta. GLIld.
900, 20 693.065.0

DEMASA.500BACENA/14G - AVISO DE LICITAÇÃO - Pros.
175/07 - Piem. Pressmisal 018037. Objeta aquesiçáo de Iene pare os
funinatarim da una oinfonne espeedicações constantel do 01001
ABERTURA DA SESSÃO: o Ma 02/08/07. 14 ha Podes& ponsiaper
do processo acima as empresas ceduanolas na PM B Olá Rue 111011&10111
1101o, ao onudirffles pena cadastramento até o 3' dia antenoe a data da
abersura Os editais eisson.in-se à disposição dos intercalada osson•
sultaheuruda RS 5.00) noa di. Meia. de 13 as 17 lu. na Av. Gov. Bi.
Fones. 538, Pontallido. Barba.. Tel. 32.3333.0033, ou pelo enleai
licitecao....sauanar Barbe... 1905007.
DEMASA-BARBACENA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO - Proc.
165417 - Prisão Preamar. 01707. Objetos apaiari& de ferroando00
confuone esnemricações 00024.111. do edital. ABERTURA DA SESSÃO: o dia 03/08/07, 14 lu. Poderio participar do pmaaso acha as
cin... cadastra& co PMB ou que atenderem todas ...disse%
para sadastrameno .040 3.dia anterior a dotada alertam Os eilitaia
einssuramve à daxposição dos interessados phonsslasseurada (RS
5.00r noa dsaa Mesa h 13 as 171., talos, Gov. Bi. Forreis. 538.
Mick. Barba.. Tel. 32.3333.0033, ou pela internem pelo mini
licii,dorliderreasauarn.br Barbraena 190.07.
Scan 20 693.964 . X
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO • N.' 0190007. E1100111101.14
abem a sede do Serviço Aussoomo do Água e Esgoto à Rua do Pina
idao. S/N em V issim•MG. o PREGÃO ...3 019/2007. paru muisaçao dc
ninaram. para ssranksrea SAA E. no dia 064)&2007 áa 14 hom. na
selo de remos. do SAAE 5013 à Rua do Pintinho, 500, etn
MG. Dealbes do Reg& eassoniranuse à disposição dos assedam.,
110 endereço acima, ou pelo telefone 1311 3892.6000 ou unida pelo Me
www.smevicossesm... Eng.' 10.4 LM. P. Core.. Diretor do
SAAE Viçosa, 20/07/2007.
2cm 20 693.890 -X
DEMASA•BARBACENA/MG • AVISO DE LICITAÇ AO • Proc.
173157. Pregão PI00110101 018/07. Objeto aquisição de Iene para ofi
funcionssios da umou assarrvo essucificações constante do edital.
ABERTURA DA SESSÃO) o dia 02/08(07, la lo, PoderOu ponicimr
sk, processo aclime as nuns.ao cal:ao-irdes ria PM B 0090 atruderen
rodas az condiuces para cadastmnento are o diu anterior á data J.
abem. Os editos einaininun-se à drirposiceo doa anteressadoe paraisultáreurala (RI 5.001.. deas úteis, de 1340 171.., na Av. GO, Sio.
Fone., 538, Pontilhara Barbasena Tel. 3)33)35433,0 pelo nentel
liciihd.demateendw Bsstaitena. 20/ju107.
DEMASA-BARBACENA/MG • AVISO DE • LICITAÇÃO - Proc.
163.07. Previa INssencial 017/07. Objeto aquasiçao de ferramentas
unialo essecaticassks constantes do edital. ABERTURA DA SEM'
SÃO.,. Ma 03/08/07. 14 ha Podesso rmrompar do r1.01.81.0 aeuna as
empeco cadeia.. na P.133 nu que atenderem iodas ri candisaki
para cadouras.nro até s. 3' dia anuo. à dum da abemos. 00 01100,.
eivamoun.sc à &possa° dos interessasse prosseguiu/retirada (115
1.10)4,5,. dias roma, de 13 ia 17 lis. na Av. Gov. Rias Fortes, 538, P0011.o,. Barlssena, Tel. 32.3333.0033.. ou pela intemer pelo email
Isceskamidemasassintbr Borbacena. 200,1/07.
DEMASA.BARBACENA/MG • AVISO DE LICITAÇÃO . Pose.
146/07 - Tomada do 41,00 04507. Objeto amosiçâo de luirres.PVC
poro cone. Suava de arame rmo aferkilo de hidra...no e ameias de
veda.&o consome effeL1111.01,102 .0110.0011 do. t0111+1 ABERTURA

11 A .1,11 AO dou 07/051/07. 14110 Pode.. perneiem( o, 01, 0.0,0 .0:1.
:000 emp.o.o cadastradas na P0113 ou oue atenession ludas 45 Co11,.11.
rol ,001 0:01.11-011101110 1116 O 33 d.o amen. a dou .00450005-a tis eds.
s. os s muniram. si dreponnuro dos anteerauslos pssrosunoretsrado OS
s rin .., o Mas úteis de 0820 12 lu. nu Av. Gov Biss Fdreer. 538. 4•111.
liathacena. Tel. 32.3333.0033r • relo eme.,
lis onssiosdenssauon.hr Barbucema. 20001/07.
"km 20 693.95,3 X
KROTON EDUCACIONAL S.A
CNPI/MF n.
02.800.02610001-40 - NIRE 31 3C0 025.187
Ma da Reunido., Gssellio de Adossaistraçanernuada gen 19 de
julho de 2007
...I. boro e dane Na sede :sei. J.. K1‘1100 Ed.ssssianel
3
53
-Consioulua"), manda usa indo. de Belo 11.ssone. Escalo sle
113 Aveluda Rolo Gabáglia 3023,4' 4,4r. sala 405.
r• 19 Is do dis. 19 de julho de 2(107. Piesess. A sssIsdade dos
nwenhios do Glosam Je Administrem& da Co...panou. Mesas
adente: Walier Luio lanz Braga. Secritárior loonasas Augusto I,
.111 Lura Ordem do dia: Deliberar sobre III ationa.ss des imolado
de capital da Companhia. dentro do lesme de carnal ...untada 1111
ambito do oleou assisam primada de certificados
depitsoo de
asses ("Units") real.. nu Br.' e COM cdlwos Jc senda aos ene'
is& i), taxa& do poço de emissão Jun Units oniero do &imo°
de capital social e respectiva insisti...aí Mil enclusss do Mac& de
111110.en0i0 dos ucionritas da G1/11401111101 114 0.11,,,.:113 Jus nova,
.ssrica tiv) decoosnaçass da tonna de f1.1111004¡âo C 11110¥1011.401dus
does a serini emendou tas Moer-mio.us dos derv. ese
...olarias e pecturcousais a mrtm estendas unirem 4 0,11..• Mala'
ris,
arrov.ao do Pnispcess, Der...avo autuado Josro-I011c4ii
público Narina: e via. Jenrinuerlo Jon
relu Comporiao em decorrência do amuemo de
Isiessases
...nadas per unassi.....dader Foneo tomadas as s.m.e acides',
V'4(5.00" teuraidenidssle de votos: 1. Foi apondo saneou do
pitei ssmat da Companhia, dentai do limite do capei autorizado ass
&enrame de RI 356.655.02000 (trete...os e samango e seri oes•
e sangueco e cinco ind acuem o quo ressoa de R$
58.701.536.81 imessuenta c oito millsses. sess.505 e um mil. que11100. c trinta e seis reais 00110,110 c um &assoa, poro RI
415.356.536.81 tqatneentos e quinze inillaha. snammo
L10C11111 WIS
quild.uos e Mista moo bolso amem 00111 sol,.
10VOM. mediante a ensossa de 9.145.000 (noss maneta 4,01110 C
01000100 o cinco anil) ações onlialriox e 54.870030 (cinqüenta c
quatro millakx. 01101:L100S suc. Inil) assse. prefeeneasx. 10,105
111111111011106, esminerais e kin valor nominal. apupados no
9.145.000 (nove inillides.cento c quarenta e 0110,0 Md/ U1111, Selld0
oue cssla theit repreknia I lanai han ordinária e "soai :11,0e% pele:remoais de canis. da Connnualria. que será, orna,
‘11,40.1h111.
pl1/0101.1 &inana 0.05 mamaria
nrucii. ess massas.. as Nas.,
não orgaunado em segue de poema finne de 11~1 C.
com estonais da: venda ou essnor. pur imite dos anaalasans. de uis emanem regulamentados pelo Con.1(. Moam., Nacional.
15010.1, Coural do Br..) e GOIlliSSM de V.M. Mobiliam.
."CVM"). nos Estados Unidos da Américo. pura anscuidores somou.
estones quali•liculos. urrariam delineio na Role LUA oditssla relu
Secuntiea anil Exilam. Commisaion rsEc-r. no orereçoes nonru de ...to, 00 cordonnidade corri 0 disposto no Senumes Aet
de 1933 ("Secuntiea Aco"iooionguIs.lceorto oliss. ao empam
L1,1 SC011r1110/1 Act e, oro detnaaa Nina de ausslo corna imislaças,
vigente no lois de domicílio de cada investid,ro 000 enstonnadme
,0111 a Regulai.. 5 ed.... pela SEC 1"Oferta".. 1. For movam, I,
110600 1011 Uoit de RS 39.00 (trinta e nove remi. O pressa de emissão
tom daleulado can (oue 110 cniério de vakie de irsere.a
. ai. gen 4 reale.
meai, de ao& %11011/ C 41.1100i11140 LIO procedi...ema Jc adoto h isscençoes h investimento (bookbuilding, realizado tssaainstituades
rosanceiras ossrdemadoras de Oferta, rei& &o 0.05600*105.0 111.
rem., dos investidores inatitucionaia para a OthOrSOO ssuissas,
das Ames do Ohne. 0111.1113001111010 0011001 10,4,050,,
CA A. 1. 111
do animo 170 da Lei o'6.400176 e da 113.141,40 Ja 0001 0"
400. de 29 de descolas, de 2003, 00561 000 o crassas som Jon
.ldopi,iudcto.srm,rsort,poeçtrpootodos
dag Uniu da Orest 3. Fm aiosvssla exc.. do direito ale o...urineil dos anus a:enrimas da
Corripuolnu na sun..., da. Unita da Oleosa ma hoisatossalc
01,1110 disposus l5 unqns 172 da Lei o" 6404/76. 4, As LM& da
191.0,1 11000000 ser integralizadas à viu, 110 eco da umscrição.
1110e111, corrente nacional. 5. As Units da Orco& teão inesons de.
renal C011ierid011 la hmaia amlea ord....Soa e R...coes. de 00111.
da Companhia...forme o cama nos mon. do Estouro Social
lo Companka e da legialosslo aphelvel, lnoor,do jau aso 0000,111101110
...gral de dividendo. e denuda provenho. de qualquer suturero qur
siemen a ser declare.. pela Companhia 6. (a,, 04sr.ato,nrrllolrir
ie. do Prnsr.ao Delineia vo utilizado na Oferta 7 Fie arionad.1 a
noliaarilo dos monos 000010 obsidio o...* o agarena, h asp.sal pela Contou... parar (i) abertura e inganuaçao 061,1003 mod.
Jes de Ensino Superior 00 decais/olaia...h sie osso produtos,
11111 saiu...ases de imestituições de Ensino Superior osl esisasss, e
mumutenção das unssudea exisentem (v)quiss... de divide 4k can
to c Immo prazo: e (ai) anvestimento 011 recnoloese ennwacninul e da
informação. Encerrai.. Nada mia h000iaàoa we siando. 101 .1
1,1000110 ata luvrada lida. conferido, e pir todos nau& Asso..
me Mesa - Presidiar Walter Lura Diss. 001119.0 Soas,. Leo.
asso Augusto Less Lana Membros. Jo Cdsselho sie
u•
çao - Ecoado José N.o. Walter Laia lainiz Braga. lidá, Fernando
Cobriu., Lconanki Eamicb Jos Mss. Guia e L. Fensamk. Pus.
leo Esta uru é a cópia Mel da lavrada em livro poema Belo ) are
nome. 19 de julho de 2007. Leonardo A agimo Lei, Loa Seemlário
leoa 20 693.571 -01

Câmaras Municipais
e Prefeituras do Interior
REFETTURA MUNICIPAL DE ALMENARAMG • REEQUIll
BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - Fica apua& a 10400011,10/ dc
Sten 36 . Cimento SOCO 050kg. passai., de Rã 12.90 pira 14.00
nidak. rifereme ao stannuis Minado entre o NI moam de Alinenser
O morta Wihner Guinava. de Muno. provanenie do T P
0032007, Maneiam, 28 de juiel. de 2007. Cart. Lou de Noa ae4
Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENAR A/MG • EXTRAIO fll'
EDITAL. Toma públboio qco lure realitur ao dia 2797/11107 as 09.10
hora, lieis... tipo MENOR PREÇO POR ITEM, ens unitonnedsse
com a LM 8.666/93. lhe. 3.555/2032, Lei 10.52032003 O 411[1-0,0rroncam.. PREGÃO PRESENCIAL 134'. 012/2007. testo muno ohje
mui tontretaçào de pessoa jurídica puna mexido& h tira. do 100110
rOlIC 011011011 0 Gliril completo e demais idonnarisnlinnagga ove
disposiçào dos interessada na Praça Dr. liélss Rodo Gomar" 27
arlicitardes eclo
licitapoieWhounaileorn ssa pelo Fone: 131
3721-1360, Almenere/MG. 19 de julho de 2007. 5o40a0,.,,1 Melem
Calvez Neto • Pregoeiro.
Jau 20691753 X
Município de Alssoss/MG • O Prefeito Municiod onue Irolllion5or
nada& a Inexemalidade de Licitam& 004/2100. hocess, srie12nr,
can alem do 1110110 111 do art.. 25 da Lei 5.566193, °NOW G01111010.
cão da anneesialsan Remam Bruma (Banda Ofisana do Sorna para o VII
Enconco de M0110000,1101 de Alteroso no valor h RI 53000.00 Move
mil resaiaL Dotação Orçamentaria: 13.392.0056.2.053. Alteou.. 20 de
j1111111‘10 2007 - Dimas do. Rei. Ribeiro Prefeim Maeurespal.
2a.. • 20 693.744 - X
PREFEITURA MUNICIPAL DE AR AGUAR PING -GABIENTE DO
PREFEITO - DECRETO N.035/07rDemes. 'SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA", 010 54.0 do Municloio de Ara.., eteredus por
enxurrada povoada por Mimai. chuva" O Prete. do Aramar.. Ene
do de Minas Gereis, no uso das atribuições legais mofe.. pelo 8 3',
do ao. 533. do Regimento Lorena° da Comias& Muna.. de Defesa Ci.
all, aprovado pelo Decreto 11.027,40 15 de 04114110 de 1996. e pelo
'ao. 17 do D0.1.010 Federal ri 5.376. de lido fevereiro 40 2043, 1e..,
muno rela Resoluçào o" 3 do Conselho Nano. sle Detem Cias',
CONSIDERANDO que ainda oss 10(1201 remoem.. danos causados pelas fones chaves que afetaram o Municipo 10 Araguaia desde 0
sons de desentoo de 2006. can agrunemento sio dm / de foi

ORIGINAL
CONFERIDO
CARTÓRIO
4stOF

Tabefiâo:

(pÉ Dr. Dirceu Pinto de Ciiveira
Escreventes substitutos::
ci Márcio Pino de ()!i.,2ira
['Mário Lúcio P. D. Canteni
['Márcio Santes de Oiv

•

•

.4e4idSatddeLL

-

MERalffilL

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, o
BANCO MERCANTIL DO
instituição financeira inscrita no CNPJ sob o n°
17.184
comExecutivo,
sede nestaDr.
Capital,
na rua Rio de
Janeiro, DE
680,ARAÚJO,
neste ato representado pelo seu Diretor.037/0001-10,
Vice-Presidente
HENRIQUE
ANDRADE
nQ M-1.049.011/SSPMG, CPF n° 3 brasileiro, casado, banqueiro, residente e domiciliado nesta Capital,LUIZ
C.I.
01.127.376-68 e por seu Diretor Executivo,
ANDRADE DE ARAÚJO,
Dr. MARCO ANTÔNIO
1.244.298/SSPMG, CPF n° brasileiro, casado, banqueiro, residente e domiciliado nesta
Capital, C.I. n° M471
.028.376-15, nos termos do artigo 29, parágrafos 1° e 2°, combinado com o
inciso ll do artigo 31 do seu Estatuto Social, nomeia e constitui seu bastante procurador, o Dr.
ADOLPHO ARAÚJO SOARES,
FRANCISCO
OAB.35765-MG, CPF n2 01
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, C.I. n
2
0.810.126-68,
com poderes
Presidente, ou com quaisquer
um dos Diretores
Vice específicos para assinar, em conjunto com o Diretor
Presidentes, ou com quaisquer um dos DiretoresExecutivos, cartas de fiança bancária e respectivos termos de aditamento, prorrogação, retificação e ratificação,
perante
quaisquer
beneficiários,
sem observância da ordem de nomeação. O presente mandato terá vigência a
partir
desta
data, até
3107-2008, sendo vedado o subestabelecimento.

BRASIL S.A.,

•

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2007.

LUIZ HENRIQUE ANDR Sci\k ‘P
AR
Diretor Vice-Presiden Execut
LUIZ RENRIQU

DE ARAUJC

VICE-PRESID

EXECUTIVO

MARCO AN

MUCO ANTÓNIO A. DE AWIJO
DOUTO* INEGIIIIVO
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iola VI t.,. ¡Jantes - LEI
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,.

tí1 \
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Superintendendo de Fianças-R. Rio de Janeiro. 654-2" andar-CEP 30.160-912-Belo Horizonte-MG-Tel.: (31)3057-6217 - Fax: (31)3057-6917 Cl

Tabeliâm
kteUr. Dirceu Pinto de Oliveira
Escreventes sebstitutos::
1:3 Wrcio'Pinto de Oliveira
Ellításio Lúcio P. D. Cantoni
ElMárcio Santos de Ofiveira

•
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ERCANTIL
RASIL
DO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2006
Senhores Acionistas-:

,
sudeste, centro-oeste e sul com foge concentração no Estado de Minas

Stibm
• eternos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do

dos na rede de agências e nas plataformas de empresas, bem como para

Banco Mercantil do Brasil SA., bem como as demonstrações consolida-

os negócios estratégicos (crédito consignado e financiamento de veícu-

Gerais- esforços e investimenta's direcionados para os negócios origina-

das abrangendo as empresas do conglomerado.

los) e para os produtos com melhores Margens de contribuição.
Para a potencial/Zapf° dos resultados, o Mercantil do Brasil se dedicará:

ECONOMIA ESISTEMA FINANCEIRO -

a,) ao reforço e aceleração do protesso de concentração nos negócios/ativi

Ao fina/ do exercício de 2006; a principal meta das autoridades da área

dodes/canais que proporcionam /770/01 margen•7 de rentabilidade- b) ao

econômica deixou de ser o combate a inflação, que já é uma etapa conso-

reforço das copacitações construidos em sua experiência de mais de seis

lidada' e passoup ser o cresarnenlo do Economia Nacional em pata/iro--

décadas de atuação, que lhe conferem solidez, credibilidade e competitivi:

res mais próximos á expansão da Economia Mundial

•-

dade, assegurando a continuidade das condições que o fizeram superar

Favoreceram essa M udança no eixo das prioridades do Governo Brasileiro,

todos ps desafios e manter-se atuante no cenário financeiro nacional

'além da estabilidade doS preços dos bens e serviços, uni conjunto de indica-

Assim receberão toda o atenção dos administradores- captação perene e

dores econômicos que fomentam a expeè-tativa de urna performance da
•
Economia Iyadanal mais favorávelpara os próximos exercícios.

ção da atuação junto aos cllentes pessoas físicas,- manutenção da qual,:

A infiacão medida pelo IPCA situou-se em 3,1%, o que possibilitou a

dade e da flexibilidade do atendimento como o principal diferencia/

disseminada de recursos,- pulverização das operações de crédito- amplia-

reduçdó consistente da taxa básica deli//as, à balança comerciá/regis-

competitivo, simplicidade e austeridade na condução das atividades,'

trou um superávit de 110 46;1 bilhões, o saldo das transações correntes

segurança e par-amónia no concessão de crédito,- permanente copo-cita-

foi favorável ao Brasil verificou-se superávit nos contas públicas e o cres-

ção e aperfeiçoamento dos recursos humanos e tecnológicos.

cimento do RB de- verá ser da ordem de 3,0%, portanto superior à média

Como síntese do direcionamento definido, a missão do Merconti / do Bra-

de 2,2% da últiMa década.

sil fica assim conceituada- gerar soluções financeiras com excelência no

Observa-se o firme propósito governamental de acelerar o cresqinento eco-

atendimento aos nossos clientes e perpetuar a Instituição, através da

nômico, Com obseivancia das m
- etas de superávit fiscal e inflacionária e as

remuneração adequada ao acionista e da recompensa justa do capita/

expectativas apontam para um crescimento da Economia Nacional da

humano da postura ética nos negócios e da contribuição para a melho-

ordem de 4" para 2007 e superior a esse patamar a partir de 2008

ria econômico, soc-/?ri, educacional, cultural e ambiental do País

Nessa conjuritura econômica, as Operações de Crédito no Sistema FinanceirdNacional continuaram sua rota de expansão, 20,7% no ano de

DESEMPENHO ECONÔMICO-BNANCEIRO

2006; lideradas pelos empréstimos a pessoas físicas, que tii)eram como

Fontes e Aplicações de Recursos

carro-chefe amada/idade de crédito consignado eque deverá continuar

O exercício de 2005 é o marco da definitiva inserção do Mercantil do Bra-

liderando a demanda por crédito na economia nos próxiirios anos. ('

s/ I no Mercado Internacional e o início de uma novo dimensão operacio-

Assim, o favor- ave/ ciclo de crescimento da EC01701171.0 Nacional que se
vislumbra para 2007 e exercícios seguintes permite antever a continui

nal para a Instituição/ A estrutura de passivas do Mercantil do Brasil sempre esteve focada numa

dade da expansão do crédito como elemento que irá viabilizar um

visão estratégica de longo prazo e que se amolda ao conceito de solidez e

maior nível de produção e _consumo, resultando em mais dinamismo

segurança de que desfruta a Instituição no mercado, o que requer uma

paro 0, atividade econômica, com adequadas oportunidades negociais

incansável análise e busca de alternativas nos mercados interno e externo

pára as instituições Financeiras.

que também atendam a uma adequada ma triz de custos

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

emissão de títulos e os depósitos totais, que se elevaram o RS 3,1 bilhões

No decorrer do segundo semestre foi realizada a revisão do Nono Estra-

Numa perfeita combinação de fatores estratégicos como a prospecção de

inseridos nesse conceito é que se sobressaem os recursos de aceites de

tégico e Mercado/broco Plurianual da Instituição, cuja vigência expirou

funding e á»75e100 no mercado internacional de capitais o Mercantil

ao fina/de 2006

do Brasil realizou sucessivas captações no mercado externo a partir do

As análises empreendidas - para as quais o Mercantil do Brasil contou com

segundo semestre de 2004 e ja estrelou em 2006 na captação de recur-

oauxbio de renomada consultoria técnica especializada independente -

sos com características de capital o que representa o mais elevado grau

tiveram como escopo principal a avaliação das projeções dos indicadores-

de confiança do investidor- internacional na solidez da Instituição.

econômkos do País-, o cenário previsível para o mercado financeiro, o

A captação através de Dívida Subordinada ocorreu em setembro de

desempenho e as perspectivas para os negócios mais relevantes do Mer-

2006; com a emissão de US$ 125 milhões de Callable Subordinated

cantil do Brasil as oportunidades de racionalizações de custos e, princiPal-

Fixed Rate 5tep-Up Notes, no ambito de seu programa de [ÉS 300

mente, á identificação dos negócios com maior sinergia na atuação e com

milhões de Médium Term Notes aprovado em junho deste ano.

potencial de ala vancagem dos resultados da Organização

Essa emissão e colocação de Dívida Subordinada foi realizada em confor-

O novo Plano Estratégico e Mercado/calco Piar/anua/ com vigência para

midade com a Resolução CMN n° 2837/2001 e legislação complementar,

o período de 2007 a 2010, estabelece como principais diretrizes para o

com vencimento em 2014 e está sob análise do Banco Central do Brasil e

Mercantil do Brasil- continuidade do posicionamento conM uma institui

que depois de aprovada irá proporcionar ao Banco um confortável nivel de

ção com atuação predominante nas atividades bancários tradicionais e

capitalização, expresso por um índice de Basiléia acima de 18,0%, com a

negócios/produtos complementares; foco geogrcifico nas regiões

conseqüente folga para ala vancagem das operações de crédito.

,
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2006
Os Depósitos á Prazo alcançaram RI 2,1 bilhões, comam crescimento de

eXercício a sua primeira agencia no exterior, em Grand Caymann, no Caribe

13,3% em relaçóq ao ano anterior, e caracterizam
' -se em especial, pela
pulverização, que vem se. ndo potencializada o cada exer'cício. proporcio-

A atuação no Mercado financeiro, dada a sua dinâmica operacional e de

nando uma melhor performance do custo de captação, além de maior
estabilidade e perenização do funairig às operações ativas, inclusive em
caso destress no5isteina financeim. ,
Do lado das aplicações, os ativos totais alcançara°, R$ 5,0 bilhões e evi:
denclarn uma evolução de 18,1% comparativamente ao exercício de
2005 cabendo'aestaeor a expansão de 20,0% assina/oda no Opera-

conjugação de riscos, requer laboriosa ação de Manejar, aperfeiçoar métodos e processos, Mitigar 1/..g.05 vislumbrar novas alternativas, enfim, ser
melhor, diferente e em harmonia com as exigências mercadolágicas
Inserido nessa perspectiva, o Mercantil do Brasil realiza sistematicar
mente, mediante contratação de empresa, especializada ou através de
equipe interna também especializada, pesquisa de imagem, de comum-.
cação interna, de retenção e comunicação com os clientes, entre outras

ções de Crédito, que atingiram RI 2,5 bilhões, e o crescimento de 27,0%
nas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.

realizadas pontualmente sendo os /esti/todos decisivos para o posiciona-

AsAplicações Mterfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários

Em outra vertente, o Mercantil do Brasil busca com tenacidade o aprimo-

e Instrumentos Financeiros Derivativos registraram um saldo de RI 1,5

ramento' das suas capa citações, descia estrutura tecnológica e de relacio-

bilhão, que é 20,196superior trque/è do exercício anterior •
Lucro Liquido, Dividendo s e Patrimônio ligaido
O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de RS 19,9 milhões no
exercício de 2008, correspondente a R$ 33,50 por lote de mil ações, e
foram declarados Dividendos aos acionistas, na formo de juros sobre-o'
capita/ próprio no valor de RO 7,8 milhões, relativamente ao segundo
semestre de 2009, corresponaente a um valor líquido de imposto de
renda de RI 6,6 milhões, cabendo às Ações Ordinárias RS 10,80 e às

mento estratégico, visando a perpetuação da Instituição.

namento, para a pote/x/011~o de suas atividades
Nesse sentido; a constante melhora na estrutura tecnológica ao Mercantil do Brasil é considerada prioridade na política de investimentos. ,
visando tini adequado suporte às operações, com segurança pára os clientes, e como símbolo desse compro-met/men
- to citamos o Site de Confia:
gência, que se encontra em /oca/ diferente daquele onde está o Site
Principal e que permite a continuidade do processamento dos sistemas

Ações f'referepciais RI! 1,88, por lote de mi / ações, atingindo no exer-

responsáveis por manter o Banco em operação, caso haja alguma pane
ou indisponibihdade do Site Principal

cício Juros so' bre o Capital Próprio, /filiados de imposto- de renda, de
RI 21,60 para as Ações Ordinárias e de RS 23,76 para as AçõesPreferenciaís, também por lote de mil ações

As transações de chentes em canais' eletroinços ja representam 51,9%
das transações do Banco.

O Lucro Líquido corresponde a uma rentabilidade anua/de 41% sobre o

realizadas em canais eletrônicos pio Mercantil do Brasil Foram incluídas

Património Líquido de RI 483,7 milhões, e advém da estrutura de resultados que coMentamos a seguir
_
O Resultado Bruto da Mtermediação Financeira de R$ 303,4 milhões
corresponde a uma Margem bruta de 30;0%, que é superior àquela de

Y.1

O Mternet Banking atualmentere,sponsivel por 25,0% das transacões
novas transações referentes -aos novos segmentos de ne gócia como
Empréstimos, Previdência Privado e Seguros, e a ampliação dos serviços
de Conta Corrente, Investimentos e Oficice Banking. O novo padrão de
navegação, que trouxe uma melhoria na utilização do sistema, e as atuo-

28,8% registrada em 2005 refletindo, sobretudo, o refinamento contíbiações constantes dos dispositivos de segurança, contribuíram de
nuo dos processos de classificação de 115C0 e de recuperação de créditos _ forma decisiva para o crescimento de 27,0% na base de clientes Mi
- e utib:
As Receito de Títulos e Valores Mobiliários, deduzidas do Resultado com
zam o canal Outro ponto marcante em 2006 foi o início das operações

instrumentos Fi»anceiros Derivativos, evoluíram de 17,4% para 20,7%

sobre as Receitas da /ate/mediação financeira, aumentando assim a sua
portiaPação na fo. mi
- ação do Resultado Bruto.
Ainda na formação do resultado operacional, destaca-se a contribuição
da Equivalência Patrimonial, que registrou uma evolução de 446%, e
das Receitas de Prestação de Serviços, que cresceram 1,4% no exercício e

com parceiros do Banco em negócios de crédito, por meio da Mternet
O cana/ Gente fone consolidou-se como um Contact Center, aprimorando o
relacionamento com os clientes e agregando valor aos negócios do Mercantil do Brasil Com um vasto leque de opções, o cliente consegue em uma
única ligação realizar pagamentos, contratar seguros e empréstimos. O
Gente Fone com suas fer-ramentas para gerenciar o relacionamento, con-

passaram de 52,4% em 2005 para 60,1% em 2006 sobre as Despesas
de Pessoal que involuiram 11,5% no último exercício.

tribui de forma efetiva para entender e atender as necessidades dos clien-

O Património Líquido atingiu o montante de R$ 483,7 milhões (adminis-

eletrônicos no Mercantil do Brasil suas facilidades são reconhecidas pelos

trado de RI 567,1 milhões), com crescimento de 2,3% em relação o dezembro do ano anterior, correspondendo ao valor patrimonial de RS 812,27 por
lote de mil ações

ESTRUTURA CORPORAT/VA EDE RELAC/ONAMENTO
O Mercantil do Brasil é um tradicional banco de varejo de médio porte
que possui agências e postos de atendimento a pessoas físicas e/Ur/dicas
distribuídos de forma estratégica nos principais centros econômicos cio
País, contando mhda com estrutura segmentada para os negócios especialistas, com destaque para as médias e grandes empresas
Para potencialiZar o aproveitamento das oportunidades de negócios no Mercado Internacional o Mercantil do Brasil abrià no quarto trimestre deste

tes Responsável por cerca de 19,0% das transações realizadas em canais
clientes, que atribuíram ao canal-os maiores índices de satisfação gera/
com os serviços bancários por telefone
O Auto-Atendimento é um canal rápido, seguro e versátil que atende a
não correntistas e correntistas do Mercantil do Brasil A abrangência e o
leque de transações disponíveis permitem que os terminais executem, em
média 41,0% das transações do Banco e cerca de 56,0% das transações
execatqa'as em canais eletrônicos. Presc ?In todas as agências do Mercantil do 8/05/Z 0 Auto-Atendiinento Jtado de equipamentos que
recebem depósitos em dinheiro, tamanco disponível °a/Me o valor depositado. Permite também, ao não correntista e ao correntisto, o pagamento de suas obrigações em dinheiro, com devolução de troco, se
necessário. É importante citar que em 2006 foram adquiridos equipm

(

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO- EXERCÍCIO DE 2006
• men
,tos
: acessíveis aos portadores de necessidades especiais eque

Os espetaculos gratuitos com artistas e grupos mineiros falam acompa-

tanibém, que sejam /eitos depósitos de cheques em envelope

nhados por mais de 200 mi pessoas em 73 cidades do Estado. As ofia:

O Mercantil do Brasil reconhece o importância do capita/ humano na

nas de capacitação a professores foram a.35istidas por 300 profissionais

consecução de Seu objetivo social e para promover o adequado atendi-

A Copa Intercolegial de Futebol Societyéreconhecida pela Confederação

mento aos cliente

Brasileira de Futebol Socieiy como o maior torneio do País na modal/

Assim, faz uso de um bem estruturado programa de capacitações que em

dade. O evento reuniu, em 2004 - 7.800 atletas de 40 escolas da rede

,1006 proporcionou 17.865 participações em eventos de treinam
- ento,

pública e privada de Belo librizonte. Na torcida, mais de 70000 especta-

sendo 86,096a distância. Merece destaque a realização de eventos pre-

dores acompanharam os jogos O torneio, que já faz parte do calendário

senciais, internos é externos, para o aperfeiçoamento técnico dos profissi:

esportivo da /7701.011.0 das escolas de Belo Horizonte, promove a integra-

anais da tecnologia e do crédito, capacitação e am
- bientação de novos

ção das familias, desenvolve o espírito de respeito e competição entre os

gerentes das áreas comercial e operacional, ciclo de palestras com vários

atleta-5 e estimula a prática de esportes.

temas haados ao negócio, para gerentes de varejo, em Belo Horizonte e

Reforçando sua atuação junto ao meio ambiente, em 2006 o Mercantil

Rio de Janeiro, dentre outros.

do Brasil adotou o Parque Rosinha Cadar, localizado na região centro-sul

Dentre os treihamentos presenciais, merece destaque o treinamento de

de Belo Horizonte. A adoção faz parte do programa Adote o Verde da

' cinqüenta novos gerentes op. eracionais, que pankiparam do Programa

Prefeitura Municipal e consiste noparceria coma iniciativa privada. Com

de Capaatação Técnico-Operacional e Gerencial, o que os transmitiu

a assinatura do convênio, o Banco, tornou-se responsável pela manuten-

conhecimentos sobre o funcionamento de uma agência e sobre as nor-

ção e cense rvaç ão de toda área verde do Parque •

e

Mose os padrões estabelecidos, para fins de garantir o bom atendimento
aos clientes e evitar riscos para o Banco.

Investimentos em Controladas
As participações em empresas controladas encontram-se detalhadas em

Siesponsabilidade Social Empresaria/

quadro específico das demonstrações financeiras.

No Mercantil do Brasil Responsabilidade Social significa compromisso
com a sociedade e reflete o dimensão dos valores que orientam a aplicação

Instrução

do capital na atividade econômica, através de amplos projetos comprome-

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n°381/2003, o Mer-

tidos com o defesa dos direitos das crianças e coma disseminação cultural,

cantil do Brasil e suas empresas controladas vêm informar que, no exerci-

n° 38-1/2003

inclusão social e da importância da preservação do meio ambiente .

cid de 1008 a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Como parte de sua cultura e valores, o Mercantil do Brasil deu. imediata

prestou, exclusivamente, serviços de auditoria externo •

aplicação à -Lei n° 70097/2000, que dispõe sobre o Menor Aprendiz
Vem, atualmente, intensificando as atividades relacionadas a esse pro-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

jeto, já poSsuirido trde aprendizes contratados visando a formação inte-

No contexto do favorável cenário econômico que se vislumbra para os

gra/do adolescente através do trabalho, acompanhando e promovendo

próximos exercícios, a expani ão do crédito constitui-se em uma da5ânco-

seu desenvolvimento para o exercício da cidadania

ras de apoio ao dinamismo da atividade econômica, permitindo vislum-

No exercício de 2004 o Mercantil do Brasil deu um passo à frente na

brar adequada ;expansão das oportunidades de negócios para as

implementação da Responsabilidade Social ao lançar oficialmente a sua

Instituições Financeiras,

Política Sódoambienta- com destaque para o "Mercantil do Brasil Cultu-

O Mercantil do Brasil ingressa em 2007 atento a esse favorável ciclo econô-

rare a 'Copa Intercolegial de FutebolSociety", tendo nesse exercício reali-

mico e buscará combinar, na justa medida, a solidez de sua estrutura patn:

zado e apoiado projetos de cunho social, esportivo, cultural e ambienta/

monja/ e o objetivo de promover o contínuo crescimento de sua participação

com um investimento total superior a RS 2,0 milhões, com e sem incentivos

no mercado, com renovado viaor, foco e estratégia claramente definidos.

fiscais, beneficiando diretamente mais de 205 mil pessoas

Finalizando, vimos consignar os nossos agradecimentos aos clientes e

Ao assumir compromissos em benefício das crianças, o Mercantil do Bra-

acionistas pela confiança e apoio com que nos têm prestigiado, bem

sil recebeu a certificação da Fundação Abrinq pela realização do Mercan-

como aos funcionários que, com afinco e dedicação, buscam no seu dia-a-

til do Brasil Cultural Trata-se de um projeto que nasceu com o propósito

dia fazer da Instituição um centro de excelência na geração de riqueza,

de disseminar e democratizar cultura e arte no interior de Minas Gerais,

realização profissional e atendimento aos clientes

que consolidou-se ainda mais em 2006 por ter sua atuação vinculada às
diretrizes da Política de Responsabilidade Sócioambiental do Banco. O
evento, reconhecido em todo o Estado, reforça o compromisso do Mercantil do Brasil com o desenvolvimento da sociedade, por meio de iniciativas
•
de responsabilidade social e cidadania empresaria/

Belo Horizonte, fevereiro de 1007
A A dministração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005

Em R$ mil

ATIVO
MB Múltiplo •
MB Consolidado
2006
2005
2006 .
2005
CIRCULANTE ''
3.643.994
3.778496
4.130.844
3.579.137
DISPONIBIUDADfç ' ..
57.633 -49.860
50.8C0
APIJCAQ5ESINTF_RFINANCEIRASDE 1JCIUIDEZ
1260.769
1.037.909
1.148.55
603612
980.337
Aplicao:Ses no Mercado Aberto.
1.055.406
955.842
1.055.406
4
99
2534
.5 4
8
14
6
52
6
5
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
205.363
7 8f2. 206972
93.146
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC£IROS..DERIVATIVOS
167.016
505.691
Car1;eiroPrópria .._._;:
'
122.055
.. _ ...136.639 ,, •
460.730
449.008
Virkulados- oo 80003Centrol'
,
"
.
-.4
.
,
12.450
. . 12450
-.
Vinculados4 Prestáa2 di-Dirtmlias- - - -,....2., - . .4 .- .
32.511
- 44.158 .. .
32511
44.158 (
R ELAÇõEs INTERFINANCEIRAS • '
.1.'.
•
' 294.017
252.29.3 .- .
294017
252293
.'
Pagpméntos e Recepirrientos a Liquidar._ . :..........-...................A...-......:.- ......... .. .... , . -....................... .......
'
420
567
420
567
Créditos Vinculados
•
.
Depósitos no Banco Central
293.531
_ .
250.419.
293.531
250
1.4,4
13
9
5F11- Sistema financeiro da Habitação
s_
60
164
60
, 64
Correspondentes__
__
6
1.143
6
RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAL:- - 10.344
8948
10344
8.948
Transferências Internas de Recursos.
10.344
8.948
10,344
8348
OPERAOES DE CRÉDITO .. '
...i
1.655.496
1.441.531
1.811.916
1.546.278
Operações de Crédito:
Setor Público
. 20.293
36.925
20.293
36.925
Setor Privado
...:
1.780.309
1.939.122
1.642.692
(Pro‘lisdo.para OperaçãeS de Crédito de Liquidação Duvidosa)
(145106)
7(31330%72
27
1)
(147.499)
(133.339)
OPERAOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
(47)
,
Arrendamentos a Receber
.....'..,
-• ..
.....
11.060
7 1.299
20
7
(Rendoso .Agroprier deXriendamento Mercantil;
(10.957)
(17.206)
(Provis5O para °éditos de Arrendamento Merco,' de Liquidação Duvidosa)...._
:. ....... ... ..... ... ................. .......-...........
• (150)
(73)
own-cliÉorToS .
185.981
135.535 .
257.463
209396
Carteira-de' ClijteMIX .
Câmbio &tarado á Liquidar .
, ..
40.404
19.204 .
40.404
19204
DireitosSobre Vendas* Cambie
86 .
2.050
' 86
2
7.3
00
530
(Adiantamentos ern Moeda Nacional Recebidos)
(60)
(86)
(60)
Rendas a Receber de itediontumentos Concedidos - .
1.
....
,.
,
307
828
307
Rendosa Reeeber ..
,
, .,
.
14.0
'..
8( 25848
6)
1 1.442 .
8.041
:'''
r
Diversos:
•
- . r
.
.
•
.
Créditos ile OperaçõeS com Seguro '
"
72.566
68.207
Créditos Tributários
..;64.771
'54.232
68.813
.-Devedores per C mpras de olores e Bens . - .
o
.' . ..
.,
.
. .
2.997
7.070
4
38..47200
58
7, °4
425
0
,.
Imposto3a Compensar •
- ..... .
4.414
2.579
8.854
..
Pagamentos a Ressarcir
.
„..-•
.
474
1.254
474
1.254
.
TrtalaSe Créditos &Receber
-29.395
12.608
33.502
15.679
Devedores Diversos
- .
22.696
22.751
22.696
22.753
Valores., Recebei de,Sociedades Ligadas
.....................- ......... .. .......... ... '..
...
5.188
1254
...-1.605.
1.39f
2.938
,
1.901
(Provisão paro Outros Créditos de Liquidação Duvidoso)
...i ....
- •• •
.,
(845)
(4.323)
OUTROS VALORES E BEM -•
"
12.738
11(6
5
5
2
5)
3
4720:454
267
.
.
.
.
_
Outros-Valores e 13ens • - .' ,.5.,:.,.
, ,
4217
8.583 .- •
3
1(37.
4:5
8
05
2
99
^.
70) (Provisões para Desválorizaçães) '(593)
(3.252) ' •
.
.
.,
'(603)
(i". 260)
. ..
.
.
De_sros7s,Antecipodas
.
6292
.
7
285.5
32
7
83
24
-•
.
.
.
27.109
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO " - r
- - .
1.029
5
284 •
814
793.106
982.776
APLICAÇÕES INTERFINÁNCEIRAS DE LIQUIDEZ
57226
13.590
Aplicações em Depósitos Inteffinonéeiros.
57.226
13.590
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E BYSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
, - 17.602 .
39.775
35.920
Carteira Próprio.
17.602
39.775
35.920
OPERA0E50E
CRÉDITO
• .
614.
1.167
50,
456.535
715.043
506.249
Operações de Crédito:
Setor Público __
10.180
,
1.167
10.180
Setor Privado .
648.759
470.495
751.765
520.639
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
(35.776)
(24.140
(37.889)
(24.570)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANT7L
• (37)
(9)
Arrendamentos a Receber
Setor Privado. '
9.134
8.333
(Rendosa Apropriar de Arrendamento Mercantil)
(923 0
1
(8.333)
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
354025315.012512.504
436.6(3
86
7)
Diversas:
Créditos Tributtuios....
" 94.488
87.767
114.644
111.620
Devedores por Comatosa-e Valores e Bens
1:703
..
3.0052.000
3.550
' '.
Devedores por Depósitos em Garantia
186.015
142.158
249.764
200.708
Impostos a Compensar.
49
30
Pagamentos a Ressarcir...... "
69.703
79.281
140.163
112
7.5
94
85
9
Títulos e Créditos a Receber....
2.218
2.969
5.608
Outros.:.: '
513
431
(Provisão para Outros Créditos.deLiquidação Duvidosa)
(102)
(168)
(237)
(288)
OUTROS VALORESE BENS
3.883
3.957
4.860
3.98
Despesas Antecipadas.. ...... _._
3.883'
3.957
4.880
3.958
PERMANENTE
.
335.816
331.125
159.505
16
72
2.512
36
7
INVESTIMENTOS
2855'15
278.285
14.186
Participações em Coligadas e Controladas:
Controladas - no País.
282,003274.474
Outros Investimentos
6.307
7.407
18.998
18.13 i
(Provisões para Perdas)
•
(2.795)
(3.536)
(4.812)
(5.595)
IMOBILIZADO DE USO
8144
9.081 .
72.481
73.926
Imóveis de Uso
65.295
65.467
Outras Imobjfizações de Liso
U
45.695
44.409
63.976
61.119
(Depreciações Acumulalas)_
(37.551)
(35.328)
(56.790)
(52.660)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
2
3
6
8
.06
790
1
29.649
Bens Arrendados........
-.. 39.429
(Depreciações Acumuladas)
.
(8.729)
(9.780)
DIFERIDO ' '
42.157
43.759
44.777
.
715
6 ..0
321 6
5
Gastos de Organização e ExPonsão
72.851
71.266
77.864
(Amortização Acumulada).(30.694)
(27.502)
(33.087)
(29.309)
,
TOTAL
5.009.094
4242.727
5.576,132
4.724.040
_- As Notas Explicativos anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras

-BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
PASSIVO
. •
CIRCULANTE
...
.
DEPÓSITOS_
'
"
Depósitos á Vista '
,.
. ..
_
Depósitos de Poupança
•
Depósitos Interfinanceiros
Depbsit asa Prazo..
.
Outros Depósitos •
.
N.
CAPTAWESNO MERCAMABERTO
.
., .
Carteirade Terceiros • '
'
RECURSOS DEACEITES E EMISSÃO DE T(TigO5 . •
- - ....,;.,
.,Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior - .•.-RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar__ `
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
,
Transferéncias Internas de Recursos
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos nó Exterior
A ...,-•
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS- INSTITUIÇÕES OFICIAIS
•
.
Tesouro Nacional .
.BNDES
L
.• _
,.,.
fINAME__.-'
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR .
...
.
-...
.
Repassis do Exterior (vide nota 8).. .
.
.
,
INSTRUMENTOS FINANCEIROS,DERIVATIVOi..., Instrumerkts Financeiros Derivativos
OUTRAS OBRIGAÇÕES
b
CqrançaeArecadaçãodeTributoseAssemelhados
i
Carteiro-de Cdinbio:
Cdmbio Vendido a Liquidar
,.....
Obeigaches por Compilo de Câmbio •
(Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) _ •
Sociais e Estatutárias.
,
Fi5C0i$ e Previdencióàas
,---,...•
. •
, r•-,
Provisões Técnicas de Seguros e Previdência. • ::.-....
- - -Negociação e Intermediaçâo de Valores
Diversar i
.
Credores Diversos - País
'-'"
Credores por Antecipação de Valor Residual
.
,.,
Débitos de Operações com Seguros e Previdência_
,
Obrigrxões por Convênios Oficiais
..._
Provisão para Pagamentos a Efetuar
- Valores a Pagará Sociedades Ligadas.
Outras-EXIGIVEL A LONGO PRAZO'
DEPÓSITOS
.
Depéitos a Prazd
''
.
RECUftSOS DE ACEITES E EMISSA0 DE TÍTULOS
'
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. ...... ....... .........--....-OBRIGAcõEs POR'EMPRÉSTIMOS
•Empnktirnos no Exterior
.
OBRIGAÇÕES POR REPASSES_DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
Tesouro Nacional
BNDES
FINAME__
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
Repasses do Exterior (vide nota 8)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
...
-r"
Instrumentos Financeiros De!ivativos
3
_
OUTRAS OBRIGAÇÕES
' Fiscais( Previdenciárias
Provisões Técnicas de Seguros e Previdência ............ .._ ..... .._.- .... _......_.-....-Diversas'
Credores por Antecipação de Valor Residual
Provisão paro Passivos Contingentes'
Outras...,. -

.
_
'

._
-

.

-•
•

17 9
9: 484
484
56.821
211 •
1.119
67.823
, 55.491
900
, -.
1.9°0
727
25.813 - 7 .7 27
25.813
162.694
7.998
6:
9737
1.718
.
86 .
2.041
40.762
18.833
(40274) (17.008)
9.848
8.936
8.524
11.379

,

'

118:418•
2.720
21.179
373
•1.062
7394.383
1327357
1.327,357
374.010
374070
75:4

•
.

..

-.

-,.

MB Múltiplo
2036
2005
2.$292913
2.376248 .
1.342.057.
1.322.472
371187
361.098
1 5.335
8
- 7 13:
76 79825
6
4.387
776.490,
770.448
1.897
1.204
863
714.706
863:"
006
714.706
8.842,
132.880
. 8.842
132.880
57 ,i
27
; 51
27
24.551
,,
13.909
24.551
I 3.909
56.906
56.906
;271308
627
69

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÓNIO LIQUIDO ADMINISTRADO PELA CONTROIADORA
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS
PATRIMÕNIO LÍQUIDO
CAPITAL
De Domiciliados no País
RESERVAS DECAPITAI.
Reservas de Ágios por Subscrição de Ações
Subvenções para Investimentos
Correção Monetária do Ativo Imobilizado
Outras_
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Coligadas e Controladas
RESERVAS DE LUCROS
Reserva Legal
Reservas Estatutárias
Para Pagamento de Dividendos
Para Aumento de Capital
AJUSTE A VALOR DE MERCADO- TVM E DERIVATIVOS
TOTAI.....-...

Em R$ mil

115.
40.810
.

.

•
2.780
18.833
7.3
33
6 91

MB Consolidada
2006
200É
2.935.486
2.721.787
1317.412
1.269323
360184
;314
35
3758547
173.792
16.064
3.403
7667:0 02
347
5
70
25
47.22445
07
4
849347
849.347
8.842 •
8.842
51,
51
2541 :75 595
644

67.823
900

116.812
• 3.532
12.488 ,
2.720 ,
30.750
843

3775
4:488
070

110-388
3
57.373

57.334
50

58.965
50

63
7:5
7946
50

1.726
1.726

1.637
1.637

7.930
1.930

48.3.695

472.759

567.108
83.413
483.695
214375
214.375
56.500
74.068
39.588
2.580
264
30.743
30.743
182.077
36.540
145.537
32.157
773.380

483.695
214-375
274375
56500
14.068
39.588
2.580
264
30.743 :
30.743
182.077
36.540
745.537
32.157
713.380
5.009.094

As Notas Explicativos anexos são parte integrante destas demonstrações financeiras

472.759
214.375
214.375.
56.464
14.068 •
39.588
2.580
228
26.045
26.045
176.167
35.543
140.624
30.057
110.573
(292)
4242.727

25873
498037
. 7.824
2.041
18.833
(17.008)
12.516
38.379
351.022
136

86 •
40762
(40.274)
15.366
33.869
388.722

15.408
87210
1.437
4.897
80.876
42.744
42744
.
73356
13. 56
134.298
76.914

3

25.813

7.972°87
1.127
606544
2.067

17 17 66 :9999 55

70
5:9
08
6

19.484 .
56.821
211'
1.119
55.497

697..2
1730
62
81 ---

2.071.608
1.327.357
1.3
32
74
2.3
05
17
0

, .
.
7 17..5
5 8548

7 9.484
647

56 :986
906

1.392.082
1.087.142
1.087.142

.

704.246
732.880
732.880
27
17
.1734..950596

15.408
87210
1.437
4.897
4
882.. 8744
76
42.744
13.356
13.356
211.523
737.573
2.570

5.576.132

41.262
5.926
12.867
2.780
16.726

•

,

1339

1.446043
1.087.142
1.087.142
116.995
1 76.995•77 554
1.588
5.901
70.065
3
3
164349
90.504
0
3.9 551
69.844

1.712
1.712
555.098
82339
472.759
274375
214.375
56.464
14.068
39.588
2.580
228
26.045
26.045
176.167
35.543
140.624
30.051
110.573
(292)
4.724.040

Em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Para o 1° Semestre de 2005 e paro os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e de 2005
EVENTOS

RECEITAS DA IlYTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
,
- • • -'
_
OPerações• de Arrendamento Mercantil
Restiliadoáe Operações
e.Valefe Mobiliários...,.. ...... ........._. ........ ,.. .... .....
• com
. Titulas
.
Resultado comInstrurnentes- Rnanceirni Derivativos
Resultado de Operações de Ctunbio.... ..... ...à__ .. . ..... .....t.-... .......
••
•
Resultado das Aplicações Compulsórias
DESPESAS DA INTERMEDIA Cele, FINANCEIRA
Operacais de Captação no Mercado Operoções de Empréstimos e Repasses
Operações de Arrendamento Mercantil
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESA-9 OPERACIONALS...._...-•-.-..--...._.._-_.........._!....._
- Receitaí de5restaçãorde Serviços
'
•
'
Prémios de Seguros, Plano de Previdéncio e Capitalização
,
, '
Variações com Provisões Técnicas de Capitalização, Seguros é Previdencio
Despesos com Beneficies de Planos de Previdência
Despesas de Corbercializoção - •' -Despesas de Pessoal •- , ,..-'
. .,..
Despesas cle Sirristro.- - - •••OutraS. Despesas Administratiwn___
Despesas TnbutóriaS::: ..... .......__.____.
ResultaçIei de Párticipações em Coligadas e Controladas
Arnoriinxdo'de Ágio e Deságio
Atualizocãesfierftulo Patrimonial
Equivalendo Patrimonial.,,'
. .
Juros sobre o Capital Próprio
„
••:. - ,
Outras Receitas Operacionais
-Recuperação de Encarges e Despesas
Reversão de Previsões
Variações Monetórias Ativas__
• ..
Receitas com Operações de Seguros
-s t
Superavit Atuarial -,Previdenda Privada
Outras '
--Outras Despesas Operacionais____
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais
Descontos Concedidos,
Variações Monetárias Passhas
Despesas com Operações de Seguros
Apropriação Indébita.„..
Despesas de Caráter" eventual_
Outras . •
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receitas
Despesas - RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPA 013.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO urbe
Provisão para Imposto de Renda_
Provisão para Contribuição Social
Ativo Fiscal Diferido
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
Admgnstradares - '
Empregadas
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS
LUCRO LIQUIDO
Juros sobre o Capital Próprio
Número de Ações em Circulacão.............
, Lucro Líquido por Lote de Mil Ações. ...... .

à

?Semestre
2006
512.595
401.301
120.010
(25.582)
. 4646
12:220
(350.926)
(233.691)
(10.493)

_256.991
'. (47.795)

(106742)
161.669
(161.587)
56.902

(196.217)
303.383
(294.715)
115.726

(154.516)
259.765
(255.258)
114.073

(103.393)- .
•
(1 7 9.131)
(18.019)
20.818
(69)
1.067
15.184 •
4.636
14.211
1.700

(192.673)

(217.572)

(229.026)
(36390)
442474
4311
2.157
24.735
9.271
29.234
3.673
. 1.842,20399

• (199.299)
(35.831) .•
29.151 166.
2.074_
17.103
9.808
78.466
19.330 .
1.445
37.373'

1393
1.034
(12.975)
(1.116)
(3.896)
'(7.296)

1393
1.927 .
(21.520)
(1.785)
- (6.945)
(2.704)

10993
, 1.325
(24.246)
(5.816)
(2.409),
(8.204)'

(128)
(5.471)
(1.128)
82
642
7.501
(859)
- 724
8.753
(2.589)
(143) •
77.485
(3.859)

(720)
(7.694)
(1.672)
• 9.268
2.616
6332
(3.776)
71.884
12200
(4.924)
(535)
17.659
(4.734)
(275)
(3.859)

. R$

6.117
24.705
(706677)
(489.037)
(21.423)

207.692
(50.897)
7250
, 24.804
(640.659)
(468.230)
(17.913)

- •

945
.9.139

(3.859)

.

48 Múltipie
EXERCÍCIOS
2006
2005
1.010060
900.424
770.042
711.575
• .

5.618
7.798
595.485.000
9,43

19.950
15.596
595.485000
33,50

(1223)
(4.708)
(1.886)
4.507
6.205
9.804
(3.599)
10.712
10.290
(6.968)
(2.518)
19.776
(3.750)
(3.7 "5O)
17.852
13.793
595.485.000
29,98

As Notas Explicativos anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras

-

MB Consolidado
EXERCÍCIOS
2006
2005
1.109.288
999.037
820.570
751.841
14.882
17.313
290.779
248.726
(47.765)
(50.897)
6.117
- 7.250
s 24.705
24.804
(713.850)
(641.943)
. (481.823)
(455.928)
(27.423).
(17.913)
(5.033)
(10.035)
(11.853)
(108.823)
(200.569)
(156.249)
207671
395.438
357.094
(176.311)
(347.083)
(330.458)
52.752
107.555
707.970
159.675
317.430
289.510
(72.834)
(18.812)
(15.990)
(3.016)
(5.354)
(7.806)
(23.41$)
(47.963)
(44.757)
(124.359)
(234.611)
(257.296)
(96.732)
(191.460)
(784.257)
(138.729)
(263.702)
(224.557)
•(23.205)
(48.950)
'(48.777)
(69)
4.311
171
(69)
4.311
166

2° Semestnt
2006
562.459
428.102
7.455
135.587
(25.551)
4.646
1
. 2.220
(354,788)
(230.439)
(10.493)

5

'.

••
- .89.442
• 55.388
8.102
11.352
10.755
1.393
2.452 •
(55.818)'
(29.461)
(4.113)
(2.346)
(13.017)
(128)
(5.512)
(1.241)
31.360
235
7.777
(1.542)
31.595
(9.439)
(12.575)
(5.133)
8.269
(5.877)
(732)
(5.145)
(10.661)
5.618

120.480
57.213
9.087
25.224
23.016
1.393
4.547
(80.007)
(31.395)
(7.242)
(5.181)
(25.60))
(720)
•(8.039)
(1.829)
54355
1.969
6.798
(4.829)
56.324
(12.174)
(20.082)
(6.754)
14.662
(7.755)
(1.497)
(6.258)
(16445)
19.950

115.118
20.320
77.148
40.141
24.300
10.993
2.216
(60387)
(12.489)
(2.601)
(11.555)
(24.544)
(1.223)
(4.723)
(3.252)
26.636
7.568
12.562
(4.994)
34.204
(238)
H 5.457)
(5.248)
20467
(5.606)
(280)
(5.326)
(10508)
17.852

• 1,

•
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - Para o 2° _Semestre de 2006 e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e de 2005
E VENTOS
-,
,
ORIGEM DOS RECURSOS
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
AJUSTES AO LUCRO LIQUIDO....__ ...... ..
Amortizações e Depreciações .
. . ....•
Provisão para Perdds: - .
Bens não de Uso ?TONO--.
Investimento.s • -' • '
•
Atualização de Títulos Patrimoniais.
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

.

2° Semestre
2006
472.620
5.618
(13.557)
7.190

..............
...
•

.-.,

Rendas de Juros sobre o Capital
Amortização de Ágio e Desógio..
Baixo do Ativo Diferido.
Ganho / Piron ria Alienação de Bffis
Outros Ajuste; - __
- • .
VARIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
.
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA N. OS LUCROS
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NOS JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO
.
•
VARIAÇÃO NOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .......... -_ ....... . .-r.................._-,
._i
RECURSOS DE ACIONISTAS*
Subscrição/1e Ações - Incorporação ao Capita
.
Rase/lede Ágios por Subscrição de Ações
.
.
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE'
,..
.
, • ..
.
Aumento dos Subgrupos do Passivo
.Operações Compromissados
Instrumentos Financeiros•Derivativos Obrigações pio Títulos e Valores Mobiliárias no Exterior
Relações Interfinanceiras.
• • .•
Relações latedependéncias
.
.' '
Obrigações pé( Empréstimos-e RepasseS
Outras Obrigaçdes
Diniinuição Os Subgrupos do Ativo
AplicMes Interfinanceiras de Liquidez . N' . Títulos e Valores Mobiliárias e Instrumentos Financeiros Derivativos
Relações Interfinanceircrs' •
Relações InterdependénciaS .,. '
Operações de Crédito
•
,-. -, ..
Operações de .Arrendamen,Afercantil Outrastréditos.
Alienações de Bens e Investiinentos...
Bens não de UsoPráprio ..... ....._... ..... :_._.• •
InvestimentS s
*
Imobilizado de Vid. ' .
Imobilizado de Arrendamento
Dividendos Recebidos de Coligadas e Controladas
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PROPOSTOS '
BAIXA DE REAVALIAÇÃO DE BENS EM CONTROLADA
INVERSÕES EM' ' '
Bens não de Uso Próprio:.
.
Investimentos
Imobilizado de Uso..,.,...,'.'
Imobilizado de Arrendamento
APLICAÇÕES NO DIFERIDO
AUMENTO DOS SUBGRUPOS-ATIVO
DOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
Relações Inter-financeiras
Relações Interdependencias
Operações de Crédito
Operações de Arrendamento Mercantil
Outros Crédito&
•
Outros Valores e Bens.
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. ....... .....
Depósitos
Instrumentos Financeiros Derivativos
Operações Compromissados
Relações Interfinonceiras
Relações Interdependéncias
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES
Inicio do Período
Fim do Período._
Aumento
'

(328)
(25)
(20.818)
- (1 6.251)
. (4.636)
•
69
10
418
(4)

,

MB Múltiplo
EXERCÍCIOS
2006
2005
845310
538.134
19.950
17.852
(27.839)
(18.582)
14.436 .
1 6.01 8
(2.659) • .
(741) (40.474)
(26.892)
(9.271)
(4.377)
10
2.460
(871)

(46)

480.605
423.693
57.630 .'
207.028
19.379
96.765
42.891
49876
73.501
29.026
- - 1.302
: •
-5.047
886
440
37
. 409
7.750
453.767
7.798
4.000
1.668
601
1.737

853.111
766.675
259.794
748.300
732.977
14
10.642
778.477
96.467
37.674

-

,

(597)
61 •

(29.151)
(79.1 77) '
(9.808)
(166)
767
(5.038)
(48)
(185)
50.243
35775
14.068
488.806
244.831

25.802
1 56.21 7
"5
31.891
29.922
199660
•
.

31.674

90.321
27.842
' 80.497

.
42320
4.292
37.599
429
•
12.441
837.537
75.596

,

14.769
2.838
9.397
2.540

3.467
165177
25.331

9.792
786.046
280.086

.
139.066

41.724
7.396
371.580

33286
4.2 7 O
18.434
10542
72.029
515992
19.793
1.409
15.332
2.755
10.318
2.859
12.433
284.551
775.744

Em R$ mil

MB Consolidado
EXERCÍCIOS
2006
2005
925.532
576.551
19.950
77.852
79.199
22.930
27.734
30.076

2° Semestre
. 2006
594.835
5.678
12.872
73.930

(326) (24)
(7.067)
69
.
69
10
318
(38) ,
10.661
(3.082)
46

•
568.720
- 471.736 60.809

48.774
57.633
9.459

88.961
2.199
11334
.
77,334

732,977
24
, 70.639
778.477
155682
39

r.

25802
756.211
5
32,892
59,660
163.680
65.281
27.842

39
23.459

892
37
2.622
4.616

• 5.358

583.891
7.798
76340
2.079
681
3.769
9.817
3.834
295254

915.977
15.596
32.624
4.126
4009
4.657
75.838
10.751
845.666
1 81.805
76088
41.724
1.396
474.432
.
723.8B5
6.336
11334
.
17.334

61.830
2.813
260.665
22.127
182.424
56.1 I 4

.
7.773

829
19.142

10.944 -

49.860
. 57.633
7.773

30.718
49.860
19.742

49.477
60361
10.944

As Notas Explicativos anexas são porte integrante destas demonstrações financeiros

874.696
851.198.
288.304
745.70?

8167

226.384

81.058

16.445
(4.976)
278 .

(615)
68
(1.443)
(171)
(5)
.
(166)
757
(5.104)
(48)
(54)
10.508
(4.442)
(193)
50.243 (
36.1 75
14.068
479.707
274.570

70.557'
. 55.
.

1.677

102.532
5.1 98
797.474
109.587

,•.
(4.371)
10
2.7 88
(816)

.
207.028
•
19.783
96.765
87.351
88.817 58.433
•
29.026
1302.

4.227

1.780
281.719
22.727
203.478
56.1 1 4
.
9.459

(2.657)
(784)
(2,765)
(4311)

6.48i
3.626
7.994

41.457.
10.222
77.553
14.588
5.094
557385
13.793
7.409
34.098
4.316
10688
4.967
74.727
77.743
321.807
196.897

1

677

9.567

.
36
176.239
6.958
174.54?
704.795
•
69.764
.
582
19.166

50.800
60.361
9.561

31.634
50.800
19.166

G-.

(L
•

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. contraio OPERACIONAL
•
O Banco Mercantil do Brasil S.A. realiza as suas atividades operacionais por intermédio das carteiras comercial, de crédito imobiliário e câmbio, através de sua rede de 196 agências e 29 postos
bancários no país Uma agência no exterior em Grand Caymon, e um quadro de 2.700 funcionários. Atua nos demais segmentos financeiros, nas áreas de investimento, crédito ao consumidor,
arrendamento mercantil, distribuição de valores, intermediação de títulos e valores mobiliários e ainda em seguros e previdência complementar, através de suas controladas O Banco Mercantil do
Brasil
S.A., por intermédio dessa controlado Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários, alua também na administração de fundos de investimentos.
1. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
•,
.
• Zl. Apresentação das demonstrações financeiras .
, • As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão apresentadas em conformidade com as disgosiçães da Lei das çociedodes por Ações,
normas, instruções eprocedimentos determinados pelo Çonselho Monetário Nacional - CMAL, Banco Central do Brasil- BACEN, Comissão de Valores Mobiliários • CVM e pela Superintendência de
Seguros Privados- SUMI'.
2.1. Informações consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam o Banco Mercantil do Brasil S.A,e empresas controladas, direto e indiretamente, a seguir relacionadas, e seguem os princípios do consolidação
. integral previstos na Instrução CVM n°247/96;
,

- Participação (96)
Atividade

Empresa

Dez / 2005

Dez / 2006

78, 76

Banco de investimento .

Banco Mercantil de Investimentos S.A. "

.

Seguradora

Companhia de Seguros Minas Brasil' '' .," `
EletrodadoS Corretora de Seguros e Previdência Privado S.A.

Administração, corretagem de seguros e previdência privada

Mercantil do Brasil Corretora S.A.- Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

Coiretora de câmbio, títulos e valores mobiliários

-

55,73
700,00

78,71
/

44,52 '
100,00

99,97

99,97
100,00

Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários

Distribuidora de títulos e valores mobiliários

100,00

Mercantil do Brasil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos

Financeira

.
76,40

76,13

Mercantil do Brasil Imobiliária S.A.

Imobiliária

100,00

100,00

Mercantil do Brasil Leasing S.A.-Arrendamento Mercantil

Arrendamento mercantil

100,00

100,00

Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A.

Seguros de vida e previdência complementar aberta

99,00

99,00

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas foram eliminados os saldos de quaisquer ativos e passivos entre as sociedades, os receitas e despesas, bem como os lucros ou prejuízos não realizados

._

._
,
1.3. Agência no Exterior
.
.
O Mercantil do Brasil iniciou as operações dessa agência (fui/hranch) em Grand Cayman, em dezembro de 2006, com o objetivo cie desenvolver e expandir novos atividades relacionadas ao mercado
de capitais nacional e internacional, viabilizando novos fluxos e estoques financeiros, administração de ativos e operações estrátoradas nesse segmento. Os gastos iniciais com sua implantação
somaram RS 258, as operações de captação totalizaram RI 23.159, com deságiode RS 362, as aplicações em operações de overnigh totalizaram RS 22.583, gerando resultado positivo de RS 44.
Os saldos contábeis do agência em 31 de dezembro de 2006 são como seguem:
Dez / 2006
Descrição

'
l

USS mil

RI mil

Ativo circulante e realizável alonga prazo

22.583

10,562

Passivo circulante e exigível a longo prazo

23.159

10,832

Património líquido

(576)

(270)

Prejuízo liquido

(576)

(270)

2.4. Principais práticas contábeis
As receitas e despesas são registrados de acordo como regime de competência.
O ativo e o passivo, circulante e alonga prazo, são demonstrados pelos valores de realização ou compromissos estabelecidos nas contratações, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos ou
encargos incorridos até adoto dos balanços. Nos operações com rendimentos ou encargos prefixados, as parcelas a auferir ou incorrer são demonstradas como redução dos ativos e passivos a que se
referem. As receitas e despesasde natureza financeira são registradas pelo critério pra-rota die e calculados pelo método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou relacionadas()
operMes como exterior, as quais são calculados com base no método linear.
As operações com taxas pós-fixadas ou indexados a moedas estrangeiros soo atualizadas até a data dos balanços.
As demonstrações financeiras da agencia no exterior são adaptados aos critérios contábeis vigentes no Brasil e convertidas poro !ecis pela taxa de câmbio de fehamento do balanço, sendo os seus
efeitos reconhecidos no resultado do período.
As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, dividindo-se em três categorias, em conformidade com a Circular Bacen n° 3.068/01 e
regulamentação complementar:
a) Títulos paro negociação • são aqueles adquiridos como propósito de serem ativo e freqüentemente negociados, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado;
b) Títulos mantidos até o vencimento • são os títulos, exceto ações não resgatáveis, poro os quais haja intenção, ou obrigatoriedade, e capacidade financeiro de manté-los em carteiro até o vencimento,
avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos-rendimentos incorridos, em contrapartida do resultado e;
c). Títulos disponíveis paro venda - são aqueles não enquadráveis nas categorias anteriores, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ô conta destacada, líquidos dos efeitos tributários, no
patrimônio líquido. Os ganhos e perdas, quando realizados, são reconhecidos, na data da negociação, no resultado em contrapartida à conta especifico do patrimônio liquido.
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados, na data dessa aquisição, de acordo com a intenção do administração em utilizá-los como instrumento de proteção hedge ou não, conforme
Circular Bacen n°3.082/02. As operações que utilizam instrumentos financeiros e que não atendam aos critérios-de hedge contábil estabelecido pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados
paro administrara exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi calculada em conformidade com a Resolução CMN n° 2.682/99 e regulamentação complementar do Banco Central do Brasil, e é
fundamentada em um sistema de avaliação de riscos de clientes, no análise das operações e constituída em montante considerado suficiente, pelo Administração, para cobrir eventuais perdas na
realização dos ativos correspondentes.
As operações de crédito rural securitizados, especificamente quanto ao critério de avaliação do risco sobre o valor principal atualizado do divida, conforme orientação doBanco Central do Brasil,
têm a sua classificação correspondente o dos juros respectivos, estando a provisão limitado ao valor de face do principal deduzido do valor presente do título do tesouro nacional garantidor da
divida, calculado a taxo de desconto de 12% ao ano. O critério de avaliação do risco de crédito dos juros das operações de crédito rural securitizadas esta em consonáncia com os regras da
Resolução CMN 2.682/99.

NOTAS ÉXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares-de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As comissões sobre intermediação de operações de crédito são registradas em despesas antecipadas e apropriadas pelos prazos das respectivas operações.
As operações de arrendamento mercantil consolidadas estão demonstradas ao seu valor presente, calculado com base nas respectivas taxas de retorno. As rendas dessas operações são apropriadas
mensalmente ern decorrencia da fluência de seus prazos, mediante a utilização do método exponencial.
O controle das conting &cias ativas e passivas e obrigações legais é efetuado de acordo com os critérios definidos na Deliberação CVM n°489/05:
a) Ativos contingentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as
quais não cabem reciirsos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de éxito provável são apenas divulgados nas demonstrações financeiras.
b) Passivos contingentes - sim constituídos sempre que classificados como perdas prováveis, abservando-se o parecer dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, acomplexidade co posicionamento rios Tribunais.
c) Obrigações Legais- originain-se de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade Tais processos têm seus montantes
reconhecidoSintegralmente nas demonstrações financeiras, independentemente da avaliação acerca do probabilidade de sucesso.
As participações em sociedades controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.
O imobilizado de uso, exceto imóveis que estão reavaliados, está apresentado ao custo. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas seguiotes taxas anuais: móveis e utensílios,
eq.iipamentos - 70% e sistema de comunicação, de processamento de dados, de segurança e veículos - 20%.
O imobilizado de arrendamegto é depreciado pelo método linear à taxas aceleradas, de acordo com as disposições das portarias MF M's 140/84 e 1 73/88.
O ativo diferido é representado e amortizado como segue: a) gastos com benfeitorias em imóveis de terceiros pelo método linear - de acordo com o prazo estabelecido nos contratos de locação; b) gastos
com aquisição e desenvolvimento de softwares- pelo método linear, em 5 anos; e c) gastos com instalação e adaptação de ilependências -pelo método linear e por tempo não superiora 10 anos.
A provisão para o imposto de renda é registrada pelo regime de competência e constituiria com base no lucro, ajustado pelas adições e exclusões de caráter temporório e permanente, a alíquota de
15%, acrescido de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a RS 240. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9%. Impostos diferidos provenientes de diferenças
intertemporais prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, se houver, são reconhecidos, com base ernestudo técnico de estimativa de lucros tributáveis futuros, de acordo com a Instrução
CVM n°371/02, Resolução GIM n°3.059/02 e regulamentação complementar.
Os juros sobre o capital próprio, pagos e apagar aos acionistas recebidos e a receber das controladas, são calculados em conformidade com a Lei n°9.249/95 e são registrados no resultado, nas
rubricas de despesas e de receitas financeiras, respectivamente, conforme determina a legislação fiscal. Para fins de apresentação das demonstrações financeiras, procede-se da seguinte forma:
a) os juros sobre ocapital próprio pagos e apagar são eliminados das despesas financeiras e são apresentados a débito de lucros acumulados.;
b) os juros sobre o capital próprio recebidos co receber das cohtroladas são reclassificados para a rubrica de 'Resultado de Equivaléncia Patrimonial'. O saldo de juros sobre o capital próprio a receber
é registrado na rubrica de "Rendas a Receber".
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos,
assim como os valores das receitas, custos e despesas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados.
3. APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO A composição, como segue:
MB Múltiplo

MB Consolidado

Desaição
„.

Dez / 2006

Posição Bonda'

206.071

-

78.187

114.224

247.749

127.884

241.149

862.995

741.693

849.335

741.693

- 300.221

400.355

300.221

400.355.

562.774

314.338

549.114

314.338

1.055.406

955.842

1.055.406

955.842

1.055.406

955.842

1.055.406

955 842

Posição Financiada

Letras do Tesouro Nacional

Circulante

-

Dez / 2005

78.187

Letras dp Tesouro Nacional

Total

Dez / 2005

247.149

Letras Financeiras do Tesouro

Letras Financeiras do Tesouro
_._

Dez / 2005

192.411

241.749

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.1. Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros são como segue:
MB Múltiplo
Valor Contei!

Valor de Mercado

Descrição
Dez / 2006
Posição ativa

Dez / 2005

Dez / 2006

Dez / 2005

-

Aplicações em depósitos interfinanceiros

262.589

82.067

262.589

82.067

Títulos e valores mobiliários

167.016

198.399

167.016

198.399

2.314.501

1.924.733

2.279.172

7.911.975

Operações de crédito e de outros créditos •
Posição passiva
Depósitos interfinanceiros

.

Depósitos aprazo

2.103.847"

15.685

4.387

16.685

4.387

7.857.590

2.103.803

1.857.552

Obrigações poi empréstimos e repasses

272.330

153.859

272.330

153.859

Obrigações por títulos e valores mobiliários no Exterior

382.852

249.875

382.852

249.875

74.483

25.816

14.483

25.876

Instrumentos financeiros derivativos
(*) Liquido da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
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MB Consolidado
Valor de Mercado

Voo, Contábil
Descrição

Dez / 2005

Dez / 2006

Dez / 2005

Dez / 2006
.

Pasipio ativa
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Títulos e valores mobiliários
.

Operacões de crédito, outros créditos e arrendamento mercantil *

24.495

106.736

24.495

106.736

545.466

529.086

545.466

.

529.086

2.593.395

2.099.844

2:555.527

2 086.933

' 16.064

3.403

16064

3.403
1.812.312

'

Posição paziva
Depósitos inter financeiros
,

1.812.349

2.093.341

Obrigações por empréstimos e repasses .

272.330

153.859

272.330

153.859

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior

382.852

249.875

382.852

249.875

14.483

25.816

14.483

25.816-

9epósitos a prazo

2.093.384

'Instrumentos financeiros derivativos
(*)Cíquidá da provisão polo créditos de liquidação duvidosa.

-

4.2. TítulOs e valores mobiliários
MB Múltiplo
NTN-B

CDB

LFT

Descrição

-

-. Total

Outros

_

Dezembro de 2006
1. Mulas para Negociação
Vencimentos

Mercado

Custo

5.913

5.913

1° Semestre 2007

3.724

3.124

I° Semestre 2008

1.674

1.674

2° Semestre 2008

446

446

2.° Semestre 2007
r

12.927

72.929

2° Semestre 200.9

772.377

112.395

1° Semestre 2010

29.626

29.623

,
•

1° Semestre 2017
Total Geral

154.945

154.932

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

-

11.157

11.157

Mercado

Custo
5.913

5 913

16.053

16.057

1.674

1.674

446

446

772.377

772.395

29.626

29.623

914

914

914

974

914

914

167.003

167.016
767.016

Total a Rece_ber

. 767.016

Circulante
Dezembro de 2005
1.Títulos paro Negociação
Vencimentos

Mercado

Custo

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

7° Semestre 2006

42.140

42.158

73.729

13.729

55.869

55.887

2° Semestre 2006

55.527

55.670

76.014

16.074

71.541

71.684
74.799

1° Semestre 2007

-

1° Semestre 2009

38.448
736.775

Total

Custo

Total Geral
Circulante
Realizável alongo prazo

38.448

38.427

14.777

14.799

180.635

180.797

•
Mercado

Mercado

Custo

1° Semestre 2009
Total

29.743

29.743

2. Títulos Disponíveis para Venda
Vencimentos

74.799

-

38.427
136.255

14./77

i4.777

-

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

18.043

77.602

78.043

18.043

17.602

18.043

Mercado
7 7 607
17.602
198.399
780.797
77.602 .
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MB Consolidado
_

,
Descrição

'

LFT

Cotas deFundos de
Investimento

NTN-B

CDB

Outros

Total

Dezembro de 2006
1. Títulos paro Negociação

•

Vencimentos•

_
Mercado

Custo

7 ° Semestre 2007

Custo

- '-

2° Semestre 2007
7° Semestre 20408

12.927

3.724

3.724

-

•

1.674

1.674

•

446

446

112.377

712.395

•

29.626

29.623

.

1° Semestre 2070 .
1° Semestre 2011

•

Indeterminado

-'.

-

Total •

Vencimento

2° Semeitre 2007.

,

1° Semestre 2008.
2° Semestre10013

'

-

-

•

•

-

•

•

-

-

-

-

164491

17.665

-

-

764.491

-

Mercado

Custo -

Mercado •

Custo

Mercado

-

Custo

2.658

2.658

40.608

40.608

-

•

5.244 '

5.244

10.251

10.251

-

..

2.570

2.570

.

•

-

.

7.838

1.838

- 564

564

2° Semestre 2009

.•

34.815

34.803
.

.

47.689

1° Semestre 2007

Custo
.
.

'

•

.

11.427

76.053

16051

1.-674

1.674

-

446

446

-

12.377

111395

29.626

29.613

914

914

914

164.491

1.823

2.331

166.314

166.812

164.491

2.737

3.245

339.825

340.346

Mercado _

-

-

Custo

.

•

-

.

-

•

-

-

-

-

•

-

•

-

105 .893

105.893

. ,

50.859

50.859

-

-

105.893

105.893

-

Custo

Mercado

560

Indeterminado

-

•

Total .

-

-

560

Custo

Mercado

560

Mercado

Custo

-

.

-

-

560

-

43.266

•

15.495

75495

-

1.570

2.570

1.838

7.838

564

564

•

34.815

34 803

105.893

105 893

-

204441

204429

•

-

Custo

Mercado

Custo
560

-

131

131

131

131

-

-

Total Geral

Mercado
568

731

131

691

691
545466

,

Circulante

, Mercado

43.266

•

47.677
Mercado

Custo

... -

.

-

Mercado

-

,
-

Mercado

12.411

914

.

3. Mantidos até o VencimentoVencimentos

Custo

-

-

•

•

•.

Mercado
-

•-

17.665

Custo
-

-

•

154.945

,

Indeterminado

Mercado
-

-

-

7° Semestre 2009

Total

- Custo
-

.

Custo
•

Mercado

•
-

.

154.932

2. Títulos Disponíveis poro Venda
1° Semestre 2007

Custo

12.417

12.929

2° Semestre 2008•
2° Semestre 2009

Mercado

12.411

505.691

Realizavel a longo prazo.

-

39. 775

Dezembro de 2005

.

1.Títulos para Negociação
Vencimento

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

1° Semestre 2006

42.140

41.158

15.336

15.336

2° Semestre 2006

55.527

55.670

76.014

16.014

1° Semestre 2007

--

•

1° Semestre 2009

38448

Indeterminado .

136.115 "

•

-

-

136.255

31.350

Custo
•

14.777

38.417

•

Total

Mercado

•

-

31.350

14.777

Mercado

141.219

Custo

141.219

Mercado

1.101

Custo

1.350

14799

14.7.29

2.260

1.260

143.479

143.479

1.101

Vencimentos

Custo
..

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

. 32.218

32.248

14.137

14.137

•

1° Semestre 2G06

41.654

41.756

4.826

4.816

-

1° Se vestre 2007

1.229

1.229

-

•

2° Semestre 2007

7.154

1.154

8.971

8.911
•

78.043

17.602

77.255

77387

27.874

27.874

78.043

17.602

1° Semestre 2009

Total

Mercado

72.833

.

Custo

14.799

38 448

38.427

2.260

2.260

1.350

326.822

327.233

Mercado

72.833

•

•

6.024

78.857

-

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

1' Semestre 2006
Total
Total Geral
Circulante
Realizdvel o longo prazo

-

-

-

.

•

-

-

-

Mercado

719.188

119.218

•

46.480

46582

_,.

-

3. Mantidos até o Vencimento
Vencimentos

Custo
-

6.024

78.857

71.684

•

2. Tftulos Disponíveis para Venda
1' Semestre 2006

200.063

71.541
74777
•

-

Mercado

199.796

Mercado

8.253

8.253

70.065

10065

78.043

17.602

202.029

201.720

Custo

133

133

133

133

133

133

Mercado
133

733
529.086
493.166
35920

NÓTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
• A controlada Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A. possui Fundo de Investimentos Exclusivo, cujo saldo está apresentado no quadro anterior na coluna 'Cotas de Fundos de Investimentos'.
Em ;Sonformidode com a Instrução CVM n°408/04, é composta como segue'
.

Total

Outros

COE

LFT

Descrição

Dezembro de 2006

1.77tulas Disponíveis paro Negociação
.

.

1° Semestre 2007
Total

66.477

66.477

94.885

66.477

66.477

94.885

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Vencimentos

Mercado

-

94.885

(41)

(41)

161.321

767.321

94.885

(41)

(41)

767.321

767.327

Dezembrc de 2005
1. Títulos Disponíveis para Negociação

7° Semestre 2006

97.901

97.901

Total

97.901

97.901

Mercado

Custo

Mercado

Custo

Mercado

Custo.

, Mercado

Custo

Vencimentos

42.590

42.590

(84)

(84)

740410

140 410

42.590

42.590

(84)

(84)

140.410

140.410

Paro fins de publicação, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria "T(tulos para Negociação" são apresentados no ativo circulante independentemente do prazo de vencimento, em
.
"conformidade com a C.ircular Bocen n° 3.068/01. ,
ANDIMA ; bolsas de valores, conforme acaso. Os CDB.s registrados nos balanços (múltiplo e consolidado)
: Para o ajuste desses títulos a valor de mercado uti izam-se os parcimetros divulgados peio
.
referem-se atítulos pós-fixados, cujo valor de mercado é igual ao custo atualizado.
Na cabina "Gatos`, estão registrados Ações, Certificados Financeiros do Tesouro • CFT e Ativos do Secretaria do Tesouro Nacional- ASTN.

e

•
'4.3. Instrumentos financeiros derivativos •
O Mercantil do Brasil e suas controladas vém operando nos mercados derivativos como forma de minimiza ção dos riscos resultantes de operações financeiras. Os derivativos negociados pelo Bancosão
utilizados basicamente como instrumentos destinados a protegera Instituição contra variações cambiais.
A maior parte doscontratos de derivativos negociados pela Instituição são de operações de swap e futuros, todas registradas no CETIP - Cámara de Custódia e Liquidação.
Os contratos de swap e de futuro de dólar são utilizados, principalmente, como instrumentos para trova da variação cambial. Os principais fatores de risco dos derivativos são relacionados ã taxa de
independente das áreas geradoras da exposição ao risco. Sua avaliação e medição diárias baseiam-se em instrumentos
•cambio. O gerenciamento dos riscos é controlado e supervisionado de forma• estatísticos, toá como "V@ Ir não paramétrico, análise de sensibilidade e de stress
As posições desses instrumentos financeiros tém seus valores referenciais registrados em contas de compensação e os ajustes em contas patrimoniais
'
Para obtenção do valor de mercado dos derivativos, são adotados os seguintes critérios: '
.
•
a) Futuros: cotações em bolsas (BM&F).
b)Swaps estimo-se o fluxo de caixa de cada uma de suas partes descontadas a valor presente, de acordo com aS taxas divulgadas pela BM&F, ajustadas páo spreadde risco, apurado no
fechamento da operação.
I - 0 valor atualizado dos instrumentos financeiros derivativos registrados em contas de compensação são como segue:,,

MB Consolidado

MB Múltipla
nPyriÇãO

.

Dez / 2006

.Dez / 2005

Dez / 2C)06

Dez / 2005

Contratos Futuros
Compromissos de compro
Moeda estrangeira

112.354

772.354

772.354

772354

.

Contratos de seio
Posição ativa
Mercado interfinanceiro
.

Moeda estrangeira

Posição passiva
Mercado inter finonceiro
Selic .
Moeda estrangeiro

737.686

475.980

737.686

475.980

6.1 12

. 6.729

6.1 1 2

6.729

469.868

130.957

469.868

130957

490.463

163.502

490.463

763.502

441.008

7 56.770

441.008

756.770

6.118

6.732

6778

6.732

43.337

130957

43.337

130.957

O Banco aumentou o volume de contratos de swap para obter proteção da sua exposição cambial, que foi ampliada em função da emissão de US$ 125.000 em Medium Term Notes no exterior,
conforme detalhado no nota 8.
A composição e valor dos instrumentos financeiros derivativos registrados em contas patrimoniais, inclivtdual e consolidado são, como segue:
Indexado(

Descrição

Finalidade

Ativo Objeto

Ativo

Passivo

Valor Base

Riscas

Ajuste

V F9 R

RCDI

Mercado

Curva

Contratos de Swop
Cobertura
cambial

Captação
internacional

Dólar

CDI

Negociação

CDB-emissão

CDI

Selic

4.466

(5)

(5)

91 a 360 dias.

Cobertura
cambial

Captação
internacional

Dólar

CDI

76.381

(622)

Acima 360 dias

Cobertura
cambial

Captação
internacional

Dólar

CDI

413.739

(14.205)

Acima 360 dias

Cobertura
cambial

Captação
internacional

Libar

Dólar

01 090 dias

73,892

43.000

(596)

14

201

(96)

(588)

922

(103)

(1 3.31 5)

68.190

(2.289)

(533)

(2)

(42)

Total ern 31-12-2006

491.478

(75.474)

(74.483)

69.374

(2.490)

Total em 31-12-2005

257.134

(25.816)

(25.876)

8.545

(1.790)

57
\?0Fk"..
'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais exceto quando indicado de outra forma)
III - As garantias paro instrumentos financeiros derivativos são corno segue:
MB Múltiplo

Descrição Dez / 2006

.

MB Consolidado

Dez / 2005

i

'

Dez / 2006

Dez / 2005

Contratos futuros
Títulos públiaz
Letras financeiro do tesouro

22.626

12269

22.626

12269

11.626

12.269

22.626

12269

Contratas de si.a
Títulos privadas
Certificados de depósitos interfinanceiros

,

Total

3.164

25.429

.3.164

25.429

-3.164

25.429

3.164

25.429

25.790

37.698

25.790

IV • Os valores das receitas /(despesás) líquidas dos instrumentos financeiros derivativos são como segue:
MB Múltifflo

Descrição
Dez / 2006
Contratos de svap

MB Consolidado
Dez / 2005

(47.440) •

Contratos futuros

•

(355)

Dez / 2006
(47.440)

(38.551)

(12.346)

(355)

(12.346)

.
(47.795)

Dez / 2005

(38.551)

Contratos de opções-odes
Total

37.698

'

30

(50897)

(47.765)

(50897)

5. OPERA ÇÔES DE CRÉDITO
5.7 As operações de crédito e outros créditos são como segue:
MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006
Operações de crédito '

MB Consolidado
Dez / 2005

Dez / 2006

2.052 727

. 2.712.347

2.110436

4.700

10.075

5424

10.975

828

307

828

307

40.274

17.008

40.274

77008

2.496.330

2.080.117

1.844.701

1.596.437

651.629

483.680

Devedores por compra de valores e bens
Rendas a receber de adiantamento concedidos
Adiantamentos sobre cantrotos de almbio
Operações de árrendamento mercantil o valor pressente
TOTAL
Circulante • •
' Realizável a longo prazo

Dez / 2005

2.450.528

,

21.037

19 866

2.779.910

, 2.258.592

2.014.974 '
764.936

1.698.648
559.944

5.2. A movimentação da provisão para perdas em operações de crédito, outros créditos e prémios a receber não pagos, é como segue:
MB Múltiplo

Descri00
Dez / 2006
Operações de Crédito e Outros Créditos

Constituição de provisão
Reversão de provisão
Efeito no resultado
Baixa de créditos - prejuízo

Dez / 2006

Dez / 2005

.

Saldo em 31-12-2005 / 2004

Saldo em 31-12-2006 / 2005

MB Consolidado
Dez / 2005

.

155.384

100.816

158.748

104.083

296.062

259.695

307.507

266018

(99.845)

(105.179)

(107.607)

(109.186)

196217

154.516

199.900

156.832

(1 72.133)

(102.167)

186.515

158.748

(169.772)
181.829

(99.948)
155.384

,

Prémios a Receber não Pagos
Saldo em 31-12-2095 / 2004
Constituição de provido

3.080

3.663

7.360

2.779

(6.691)

(3.362)

669

(583)

Reversão de provisão
Efeito no resultado

-

Baixa de créditos-prejuízo
Saldo em 31-12-2006 / 2005
Total do efeito no resultado
Total Geral em 31.12-2006 / 2005
Circulante
Realizável a longo prazo

(157)
-

-

3.592

3.080

796.217

154516

200.569

158249

181.829

155384

190.107

161.828

145.951

131.076

151.972

736.933

35.878

24.308

38.135

24895

Em atendimento ao Banco Central do Brasil e visando aprimorar o processo de classificação de risco de crédito de clientes com renegociação de dívidas, a partir do segundo semestre de 1005 foi
desenvolvido novo modelo de classificação de risco. A aplicação deste modelo nas operações de crédito de clientes com renegociado de dívidas gerou alteração na classificação de risco de crédito e,
conseqüentemente, o aumento nas despesas de provisão.
A "Provisão para Prémios o Receber não Pagos" da controlada Companhia de Seguros Minas Brasil foi constituída em conformidade coma Lei n°9430/95
,
30 créditos recuperados montam RI 34.587, RS 14.013 em dezembro de 2005 (MB Consolidado RI 36.005, RS 17.356 em dezembro de 2005). Os créditos recuperados em 2006 contemplam o
venda em leilão pelo MB Múltiplo.
Os créditos renegociados montam RI 167.018, RS 228.528 em dezembro de 2005 (MB Consolidado RI 167.995, RS 228.739 em dezembro de 2005).
Os créditos rurais securitizados são indexados ao ICP-M, rendem juros médios ponderados de 1,28% ao ano e representam 6,05% das operações de crédito do Instituição, sendo o valor do principal de
RS 147.084 e dos juros de RS 1.225, totalizando RS 148.309, em dezembro de 2006. Em dezembro de 2005,o valor do principal era RI 141.656 e o valor dos juros RS 850, totalizando RS 142.506.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhoresde reais-, exceto quando indicado cie outra forma)
5.3. No exercício, o Banco realizou operações de cessão de créditos com coobrigacto no montante de RS 541.437, RS 321.2 7 8 em dezembro de 2005, cujo reflexo positivo no resultado foi de
Ff ,62676, 85 30.476 em dezembro de 2005, líquido dos efeitos tributários. O saldo das operações de cessão de créditos com coobrigação já realizadas pelo Banco está registrado em conto de
compensação pelo valor de RS 549.905, RS 291.440 em dezembro de 2005. As despesas de originação das operações de crédito cedidas no período, anteriormente registradas em 'Despesas Antecipada?,
foram apropriadas na rubrica 'Despesas de Serviços de Terceiro?, no subgrupo 'Outras Despesas Administrativa?, no montante de RS 30.012, RS 6.907 em dezembro de 2005 (vide nota 14.c).
5.4, A classificação de risco para as operações de crédito, arrendamento mercantil e devedores por compra do valores e bens é como segue:
MB Múltiplo
Operações de Crédito e Outros Créditos,
Pessoa Ruça
NNel

Serviços

Em Curso

Total
Normal

Anormal

-

Comércio

Indústria

Em CUM
Normal

Pessoa Jurklica

•

Anormal

Normal

Total

Anormal

Normal

Total Geral

PCLD

%

Anormal

Duernb o de 2006
448.139

305.961

840.247

265.046

•

741.392

-

146.193

652.631

925.071

4.625

75230

17.584

84.464

3.002

62.584

3.627

68.425

5.258

127.360

244.944

2.449

1,00

19.492

19.800

39292

51.506

3.457

35.910

3.607

35.400

4.094

. 133.974

173.266

5.197

3,00

'7.703

' 14.459

12.162

8.907

6.145

7.578'

7.366

9.007

4.329

43.272

65.434

6.543

/000

5.280

79.318

24.608

2.611

2.418

2.567

7.464

619

2.432

18,111

42.719

12.815

30,00

1.956

20.288

• 37.988

18,994

50,00

1.251

9.493

22.785

15.949

70,00

28.619

A

272.440

8

2.354

C

'

C7E

•

86.047

28.619
272.440

AA

-

868.866
0,50

F

2.957

14.743

17.700

948

4.801

853

4.172

7.558

, G

1.225

12.067

13292

214

3.349

303

4.235

141

H

- 2.135

51.879

54.014

• 2.022

20.500

2.148

25321

1.604

9.648

61.243

775.257

775.257

100,00

147.506 , 489.777

863.9571

43.672

339.322

55.792

674.908

28.968

2.006.619

2.496.330

181.829

-

0,50

. Total

342.205

,

Dezembro de 2005
AA

16.379

16.379

464.428

110.472

237.890

822.790

839.169

(1
- 8

314.022

314.011

167.471

103.269

94.475

365.215

679.237

3.394

13.955

13.495

37.450

50.100

3.082

39.575

2.987

54.121

8.228

758.093

195.543

1.956

1,00

C

9.754

15.682

25.436

23.533

2.857

18.834

4,545

27.321

4.475

81.505

106.941

3.208

3,00

11.647

16.231

27.878

18.961

4.283

11.472

7.373

4.079

2.229

48.398

- 76.176

7.627

10,00

E

4.030

13.313

1.844

3.205

1.061

3.757

7.736

2.848

20.851

38.194

77,459

30,00
50,00

D

•

F

2.242

77.297

17.343
..•
13.539

278

2.260

1.789

3.670

902

876

9.775

23.314

77.657

G

1.267

70,763

77.430

434

2.628

222

2.298

103

752

6.437

17.867

7 2.507

70,00

H

1.899

41.915

44.814

4.972

11.423

2,081

20626

954

8.706

58.762

103.576

103.576

100,00

386.195

122.096

508.291

732.022

39.738

299.775

45.256

' 426.981

28.054

1.571.826

2.080.117

155.384

Total

Operações de Crédito Normal -operações com créditos a vencer ou vencidos até 14 das.
Operações de Credito Anormal - operações com 1 5 ou mais dias de créditos vencidos.
MB Consolidado
Operações de Crédito e Outros Créditos
Pessoa Jurldraz

Pessoa Física
Nível

Indústria

Em Curso
Normal

Comércio

Anormal

Serviços

Em Curso

Total
Normal

Anormal

Normal

Total

Anormal

Normal

Total Geral

PCLD

° i,

Anormal

Dezembro de 2006
29.756

19.756

483.495

97 444

327.963

A

360.030

360.030

283.132

756,042

284.819

8

2.424

18.505

20.929

93.230

3.174

66.742

3.866

78.381

C

25.877

23.524

49.335

53.044

3.872

36.650

4.319

41.522

D

7.753

15.708

23.467

9.909

6138

7.518

7.533

E

5.280

19.789

25.069

26??

2.492

1.567

7.516

AA •

-

908.902

938.658

723.993

7,084.013

5.479

6.313

257.106

272.035

2.720

1,00

4.614

144.021

193.356

5.801

3,00

10.318

4.607

46123

10,00

2.604

18.409

69.584
z3475

6.958

619

13.043

30,00
50,00

0,50

F

2.957

75,744

18.101

948

4.827

853

4 240

7.565

2.065

20.498

38.599

19.300

G

1.225

12.271

13.496

214

3.349

303

4.256

140

1.251

9.514

23.010

16.107

70,00

H

2.177

53.344

55.521

2.094

20.552

2.152

25.462

1.628

9.758

61.646

117.167

117.167

437.413

158.285

595.698

928.677

44.504

369.671

57.192

752.955

31.213

1.184.112

2.779.910

186.515

100,00
.

883.000
0,50

Total

Dezemb o de 2005
17.654

77654

482.334

726.473

256.539

865.346

A

375.375

375.375

174.240

773.325

173.844

401.409

776.784

3.881

8

25.555

16.157

41.712

53.684

3.166

43.327

3.337

66.773

8.717

779.014

220726

2.208

1,00

C

10.096

78.078

28.774

13.821

3.210

19.078

4 754

28.981

5.415

85.259

1 13.373

3.402

3,00

D

77698

17.304

29.002

• 19.089

4458

77.665

7.459

4.211

2.431

49.324

78.326

7.831

10,00

E

4.030

13.872 .

77.842

1.844

3.121

2.061

3.802

7.136

3.510

21.574

39.416

77825

30,00
50,00

AA •

F

2.241

7 1 476

13 718

395

2.286

1.789

3.694

902

1.071

70.737

23.855

77927

G

1.267

10.307

77.574

434

2.736

222

2.310

703

752

6.557

18.131

12.692

70,00

H

2.922

41.821

45.743

5.010

21.520

2.085

20.853

996

8.774

59.238

- 104981

104.981

100,00

450.839

129.895

580.734

760.851

40.597

320.025

46.209

479.495

30.681

1.677.858

2.258.592

158.748

Total

Operações de Crédito Normal • operações com créditos a venceras vencidos até 14 dias.
Operações de Crédito Anormal -operações com ?Sou mais dias de créditos vencidos.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E ÕE 2005
(Em milhares dé reais, exceto quando indicado de outra forma)
MB Múltiplo _
CIAÇMEICAGÃO POR VENCIMENTO

8

A

AA

C

12

_

E'

E

H

G

Total

96

Curso Normal
- - 863.959

914.746

211,696

139.687

32.513

70.890

12.253

1.855

7.767

2.195.366

01 o 30 dias

179.813

781.423

68.145

47.031

1.681

1.327

273

178

1.651

476.562

37 a60 dias

109.074

124.594

34.388

23.95.
6

7.202

151

174

29

' 161

293.729

77,77

85.853

127.221

38.254

20.874

1.800

285

157

31

392

274.867

11,01

109.264

140.179

30.392

18.943

. 3.571

592 .

399

105

434

303.879

12,17

Operações Vincendas

61 a 90dias
91 a 180 dias

_

87,94 .
19,09

181 a 360 dias

175.743,

120.864

22.108

13.516

5.042

„,. 1.232

1.027

388

1.033

280.953

, 17,25

Acima de 360 dias ,

264.212

220.465

18.309

21.367

18.217

7.303

10.283

1.124

4096

565.376

21,65

4.907

10.325

6.131

2.621

621

187

63

28

142

15.026

1,00

Total em 31-122006 .. .

868.866

925.077

217.827

142.308

33.135

11.077

12316

1.883

7.909

2.220392

88,94

96

., 34,81

37,06

8,72

Total em 31-122005 :

8.39.169

679237

167.751

-40,34

32,65

8,06

Vencidas ate' 14 dias

(11

5,70
79.442 .

1,33

0,44

46.160

15.071

3,82

1,22 -

0,49

0,07

032

88,94

5.211

2.026

10.906

1.844.973

0,73

0,25

0,10

0,52

88,69

,

8849

Curso Anormal
22.142

ParceJas Yincen
' dai
07 o 30 didS
31 o 60 dias
61 o 90dias

..
.

970 180 dias

20.782

22.904

23.720

16.564

11.874

52.692

170.678

6,84

1.827

'

7.577

946

.813

543

517

2.257

8.480

0,34

1.216

1.035

874

774

530

446

2.296

7.171

0,29

990

929

837

744

500

417

2.095

6.512

0,26

3.030

2.559

2.371

2.180

7.482

1.220

5.985

18.827

075

4.675

4.299

4.163

3.888

2.806

2.095

10.941

31.867

1,32

Acima de 360 dias

10.404

10.383

7.3.713

15.321

10.703

7.179

29778

96.821

3,88

Parcelas Vendidas .

4.975

10.176

9395

7.922

9.108

9.028

54.656

105.260

4,22

01 a 14 dias

122

2.134

655

514

340

323

1.479

5.567

0,22

15(130 dias

4.756

1.261

1.106

596

301

168

1.169

9.457

0,38

31 o 60 dias

97

5.754

3.100

1.874

703

801

2.845

16.174

0,65

78

4.219

1.703

3.731

736

3.336

13.743

0,55

9

315

3.033

3.566

6.461

12.983

26..367

1,06

202

467

439

31.385

32.493

7,30

1.459

1.459

0,06

•

181 o360 dias -

,

67 o 90 dica
-

91 o 180 dias
187 o 360,dias
Acima de 360 dias
Total em 31-12-2006

-

27.117

30958

32.299

31.642

25.672

20.902

107.348

275.938

11,06

4,30

11,06

..

96

-

1,09

1,24

1,29

1,27

1,03

0,84

Total em 31-12-2005

-

27.791

27.499

30.116

23.123

18.103

75.841

. 92.670

235.144

11,31

1,34

1,32

1,45

1,17

0,87

0,76

4,46

11,31

•

-

96

Total Geral
Em 37-12-2006
96
Em 37-72-2005
96

868.866

915.077

244.944

173.166

65.434

42.719

37.988

22.785

115.257

2.496.330

100,00

34,81

37,-06

9,81

6,94

2,62

1,71

1,52

0,91

4,62

100,00

-

839.169

679.237

195.543

106.941

76.276

38.194

23314

17.867

103.576

2.080 7 17

100,00

40,34

32,65

9,40

5,14

3,67

1,84

1,12

0,86

4,98

100,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

M8 Consolidado
CLASSIFICAÇÃO POR VENCIMENTO

AA

8

A

C

D

[

E

F

G

H

Total

,

96

Curso Normal
°Porç6es Vincendas

933.696

1.072.555

233.807

154.288

34.832

10.890

12.260

1.854

7.907

2.462.083

88,57

01 a 30 dias

786148

190.786

70.518

41.575

2.728

1.327

114

178

1.667

495.741

17,87

37 o 60 dias

774.649

733.538

36016

24.455

1.234

151

174

18

776

310.421

77,77

67 a 90 dias

92.897

136.621

40.548

22.165

1.842

285

157

31

407

294.953

10,61

970 780 dias

122.736

162.837

33.760

20.392

3.673

592

400

705

454

344.949

11,41

181 a 360 dias

134.375

156.959

17.630

16.477

6.188

1.232

1.028

388

1.057

345.334

12,42

Acimdde 360 dias

2.82.891

291.874

25.329

29.224

19.167

7.303

70.187

1.124

4.146

671.285

14,15

Vencidas ate 14 dias
Total em 31-12-2006 '
96
Total em 31-12-2005
96

4.962

11.468

6.376

2.739

666

187

63

28

144

26.633

0,96

938.658

1.084.023

240.177

157027

35.498

11.077

12.323

1.882

8.051

2.488.716

89,53

33,77

38,99

8,64

5,65

1,28

0,40

0,44

0,07

0,29

89,53

883.000

776.784

189.339

81.976

46.673

15.071

5.328

2.026

11.013

2.011.210

89,05

39,10

34,39

8,38

3,63

2,07

0,67

0,23

0,09

0,49

89,05

.

,

Curso Anormal
Parcelas Vincendcts

26.558

25.447

24.363

24.274

17.005

12.017

53.764

183.428

6,60

01 a30 dias

2.090

7825

1.020

852

570

517

1.324

9.108

0,33

31 a 60 dias

1.436

1.250

948

810

560

455

2.362

7.821

0,28

1.179

1.143

920

782

524

426

2.159

7.133

0,26

3.605

3.156

2.573

2.271

1.551

1.245

6.167

20.568

0,74

5.687

5.323

4.505

4.013

2.972

2.139

77.200

35.779

1,29

Acima de 360 dias

12.561

12.750

14.397

15.546

10.888

7.225

29552

702.919

3,70

Parcelas Venddas

5.300

10.882

9.723

8.127

9.271

9.111

55.352

107.766

3,86

128

2.342

716

531

354

330

1.515

5.917

0,27

30 dias

5.061

1.387

1.146

677

313

270

7.200

9.994

0,36

31 o 60 dias

711

7.706

3.213

1.923

730

812

1909

16.804

0,61

61 a90 dias

30

4.330

1.758

3.761

748

3.401

14.028

0,50

91 o 180 dias

77

318

3.093

3 645

6572

13.114

26.799

0,96

204

468

439

37.652

32.763

1,18

7457

1.467

005
10,47

61 a 90 dsas

_

91 a 180 dias

-

181 0360 dias

01 a 14 dias
15 o

781a360 dias
Acima de 360 dias
Total em 31-12-2006
96.

31.858

36.319

34.086

32.407

26.276

21.128

109.116

291.194

1,15

7,31

1,23

1,16

0,94

0,76

3,92

10,47

Total em 31-12-2005

-

31.387

37,397

31.653

24.345

18.527

16.105

93.968

247.382

10,95

96

-

1,39

1,39

1,40

1,08

0,82

0,71

4,16

10,95

100,00

Total Geral
Em 31-12-2006
96
Em 37-12-2005
96

938.658

1.084.023

272.035

193.356

69.584

43.478

38.599

23.010

117.167

2.779.910

33,77

38,99

9,79

6,96

2,51

1,56

1,38

0,83

4,21

100,00

883.000

776.784

220.726

713.373

78.326

39.416

23.855

78.131

104.987

2.258.592

39,70

34,39

9,77

5,02

3,47

1,75

1,05

0,80

4,65

100,00

100,00

6. OUTROS CRÉDITOS
6.7. Créditos tributários
a) A composição dos créditos tributóriós é como segue:
MB Múltiplo

Descrição

Dez / 2006

MB Consolidado
Dez / 2005

Dez / 2006

Dez /,2005

Imposto de Rendo
Base de cálculo

417.001

Prejuízo fiscal

39.743 .

Diferenças intertemporais
Alíquota

377.258
9

Total do efeito do IR

360.748

489.657

48 1 11

67.706

93.957

312.636

421.957

351.662

445.613

25%

25%

25%

25%

104.250

90.187

122.414

111.403

305.274

266.995

324.824

285.928

1 668

997

2,974

265.327

323 827

283.074

Contribuição Social
Base de cálculo
Base negativa
Diferenças intertemporais
Alíquota
Efeito da C,5L

305.274
9%

9%

9%

9%

27.475

24.030

29.234

25.734

Efeito MP n°1.807/99, atual 2.158-35/01

27.534

27782

31.809

Total do efeito da CSL

32.523

55.009

57,872

61.043

58.257
169.660

Total geral

159.259

141.999

183.457

Circulante

64.771

54 232

68.813

58.040

Realizável alonga prazo

94488

87 767

774644

111.620

NOTAS EXPLICATIVAS Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reaís;- exceto quando indicado de outra forma)
b) A movimentação dos créditos tributários nos períodos é comNsegue
MB Múltiplo
Crédito Tributário

Diferenças
Intertemporais

•

MB Consolidado

Prejuízo Fiscal / Base
Negativa

M.P. n°
2.158-35/01

Diferenças
Intertemporais

Imposto de Renda

Prejuízo Fiscal / Base
Negativo

ME. 1E'
2.158-35/01

•

Saldo em 31-12-2005

78.159

12.028

56200

-

..

87.916

23.487

,
Constituição
Realização

(39.934) -

58 107

(2.092)

Efeito líquido no resultado

16.266

Efeito direto no EL

- (111)

Saldo em 31-12-2006

94.314

9.936

23.879

151

(2.092)

(40.424)

(6.561)

-

17.583

(6.561)

-

(111)
105.488

16.926

-

27.782

25.472

262

32.523

-

18.305

-

Contribuição Social
Saldo em 31-12-2005

17.916

Constituição
Realização

(14.280)

(157)

3.636

(151)

,
Efeito liquido no resultado
Efeito direto no Pá

(40)
27.475

Saldo em 37-12-2006

(248)

•

•

-

27.534

Total

(74.593)

(172)

3.712

(172)

•
(714)

•

(40)
29.144

90

159.259

31.809

183.457

_
Os créditos tributários sobre adições intertemporais decorrentes de contingéncias judiciais montam em RS 37.334 (R$ 31.490 em dezembro de 2005) e RS 46.029 no consolidado (RS 39.725 em
dezembro de 7005)e estão ativados com realização prevista até 2011. Os créditos tributários com realização prevista para o período de 2020 a 2023 tern origem em adições temporárias relativas a
provisões para créditos rurais securitizoclos e contribuição social ME n° 2.158-35/01.
Os créditos tributários compensáveis, constituídos e registrados em conformidade com a ME n° 1.807/99, atual 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, decorrem do aplicação do alíquota de 18% sobre
a base negativa e adições temporárias ao lucro líquido para efeito de apuração da CSI., correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998.
O quadro abaixo demonstra, para os créditos tributários ativos, os valores previstos de realização comparativamente com o valor presente dos créditos, calculados core base nas taxas de captação
previstas paro os períodos correspondentes, como segue:
MB Múltiplo
Realização do Crédito Tributário
imposto de Rendo

Contribuição Social

Exerdcios

Total
Crédito

Crédito

ME n° 2.158-35

Total
.

Dezembro de 2006
2007

47.646

16.610

515

'17.125

64.771

2008

15.270

3.685

1.723

5.408

20 678

2009

5 542

773

1.666

3.439

9.981

2010

504

182

3.328

2011

35.174

6.184

4.011

2012

7

3

1013 a 2015
2020 a 2023
Total

,
107
104.250

Valor Presente

27.475

80.690

3.510

4.014

7 0.795

5.369
4.

4.277

4280

4.287

77.014

11.014

/7014

38

145

27.534

55.009

159.259

38
-

-

37.397

118.087

Dezembro de 2005
2006

39.990

13.581

661

14.242

54.232

14.806

3.638

1.420

5.058

19.864

2008

6.058

509

1.800

2.309

8 367

2009

557

207

3.088

3.289

3.846

2010

28.563

6.025

4.078

10.043

38.606

2007

,

2011

4

7

4.018

4.019

4.023

2012

3

1

4.018

4.019

4.022

8 759

8.759

8.759

•

2013 a 2019
2020 a 2024

206

74

Total

90.187

24.030

Valor Presente

63.731

27.782
29.487

74

280

51.812

141.999
93.218

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
MB Consolidado
,

.

Realização do Crédito Tributário

Imposto de Renda

Contribuição Social

Exercícios

Total Geral
Crédito

Crédito

.

MP n° 2.158-35

Total

_

Dezembro de 2006

2007 ,

50.704

1311

78.109

68.813

2008

18.811

4.116 .

2.387

6503

25.314

2009

8.301

918

2.979

3.897

12.198

2.559

185

3.657

41.784

7.176

4.354

148

3

2010 '

.

2011
2012
201302015,

16.798

,

-

•

2020a2023

,

107

total - - •,

'

Valor Presente

-

•

6.401

11.530

53.314

4.627

4.630

4.778

12.494

12.494

12.494

38

122.414

3.842

j

,

29.234

93.377

31.809

38
)

145
183.457

61.043.

40.966

134.343

Dezembro de 2005
2006

42.458

.., '.'

2007 ,

17.415

.

2008

13.953

1.629

15.582

58.040

3.972

2.128

6.040

23.455
11.331

'''

.._ 8.668

592

2.071

2.663

.

3.540

200

3.389

3.589

7.129

2010 .

35.428

6.999

4.356

11.355

46.783

4.358

6.418

2009

20?! . ,

2.060 .

2

4.356

2012

1.628

1

4.356

... 213 a 2019

-

,..

9.956

I 200
. o 2024
Total
Valor Presente

206

75

111.403

25.734

-

75.915

4.357

5.985

9.956

9.956

282

357

563

32.523

58.257

169.660

32.820

108.735

Comi, 'citado anteriormente, o Banco e sua controlados registraram créditos tributários sobre prejuizos fiscais, base negativa diferenças intertemporais, de acordo com os requisitas previstos na
Instrução CVM n° 371/02 Resolução CMN n° 3.159/02 e regulamentações complementares. A realização destes créditos tributários dependerá da efetivo materialização das projeções de lucros
• futuros previstos nos estudos técnicos elaborados pela Administração em dezembro de-2006, aprovados pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Assim, essas projeções de realização de créditos
tributários são estimativas e não estão diretamente relacionadas com as expectativas de lucros contábeis.
•

MB Multiplo .

Descrição
IR
Lucro antes das impostos e participação
(-) Exclusão do lucro de empresa tributada pelo lucro presumido
(-) Participações estatutárias dos empregados

MB Consolidado

Dez / 2006

Dez / 2005
CS!

IR

11.884

11.884

-

-

Dez / 2006

- CS1.

10.712

IR

10.712

Dez / 2005
CSL

IR

CSI.

56324

56.324

34.204

(2.514)

(2.514)

(2.613)

(2.613)

34.204

(3.859)

(3.859)

(3.150)

(3.150)

(6.258)

(6.258)

(5.326)

(5.326)
26.265

8.025

8.025

7.562

7.562

47.552

47.552

26.265

Alíquota nominal

25%

9%

25%

9%

25%

9%

25%

9%

Despesa nominal

2.006

722

1.890

680

11.888

4.280

6.566

2.364

(9.132)

(3.615)

(2.681)

(1.227)

(5.810)

(3.297)

(3.448)

(1.241)

(4.926)

(1.774)

(4.288)

(7.543)

(4.794)

(1.726)

•

387

139

715

Base de cálculo

Ajustes à despesa nominal referentes à:

(10.993)

(3.672)

Efeito de dedução de juros sobre capital próprio

(3.899)

(1.404)

Resultado de equivalência patrimonial

(6.723)

(2.420)

Despesas indedutiveis

613

Recuperação de encargos e despesas

221
-

Reversões de provisões
Despesa de contingência. CSL - ria CSMB
Amortização de desógio
Outras adições/exclusões permanentes
Incentivas fiscais

.

(619)

(223)

(1.419)

(511)

(1)
2.122

764

(388)

(42)

(15)

(1.078)

(388)

94

319

803

(38)

487

(86)

•

(113)

(263)

Impostos cakulados sobre o lucro presumido
Despesa com IRPJ / CSL / (Receita)
Total

257

(1.078)

-

(9.250)
(12.200)

(2.950)

(7.355)
(10.290)

387

(2.935)

(907)

(326)

(5 ?..•,,

(42)

(15)
(1.033)

(308)

426

161

8.960

3.214

12.174

139

(1.440)

487

(673)
-

(7)

(I)

.

525

198

973

(735)

238
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NOTAS EXPiICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
6.2. Devedores por depósitos em garantia
São compostos como sege
..DeSCri00

.

MB Múltiplo
Dez / 2006

Depósitos trabalhistas recarsais
Depósitos trabalhistas judiciais

.

Depósitos fiscais

.

Dez / 2005
70.768

12.450

11-.056

78.220

64.173

79.258

65.528

130.895

99.095

3.415

52.942
-

2.081

Depósitos para sinistros

-

Outros depósitos
Total

/

Realizável a longaprozo

Dez / 2005

11.992
79.181

Depósitos de ações cíveis

MB Consolidado
Dez / 2006

-

4.680

3.472
.

7.441

,

7.985

13.207

, 12.194

15040

. 13.572

186.0}5

142.158

248764

200.708

186.015

142.158

249.764

200.708

A partir de dezembro de 2005, o Banco poisou a depositar judicialmente aparcelada COFINS calculado pela diferença entre o receita bruta e a receita de prestação de serviços, amparado por medida
judicial que questiona o inconstitucionalidode do BI° do artigo 3° da Lei n°9.778/98, o que vem contribuindo paro a elevação do saldados depãitos judiciais fiscais.
As obrigações legais e. os eventaais passivos contingentes correspondentes a estas causas estão provisionados e classificados nas rubricas 'Outras Obrigaçaes Fiscais e Previdenciárias" e 'Outras
Obrigações Diversas - Provisão paro Passivos Contingentes" apresentados, respectivamente, nas notas 91 e 9.d..
6.3. Impostos a coMpenSar
Compreende, principalmente, antecipações de imposto de renda e contribuição social, efetuadas de acordo coma legislaçõo vigente
6.4. Créditos de operações com seguros são compostos como segue?
x).

. Descrição

MB Consolidado
Dez / 2006

De segurados ' '.

Dez / 2005
64.886

.

59.292

De segurados no país (cosseguro aceito)

546

Seguradoras no país

410

442

2.149

2.261

Resseguradoras.

_
.

Outros créditos operacionais
Total
Circulante

1 095

4.575

5 117

72.566

68.207

72.566

_

68.207

6.5. Pagamentos a ressarcir são compostos como següe
Descrip5o

MB Múltiplo
Dez / 2006

Adicional imposto de'renda estadual - AIRE

,

MB Consolidado

Dez / 2005

Dez / 2006

Dez / 2005

45.207

42.063

52.179

48.551

7.645

-21.696

8.989

23.939

Finsocial

5.689

5 500

COFINS

42.012

PIS

CPMF

5.013

CSL 'diferencial t-i a- llquota

4.800

Créditos de previdência social

19

Superávit atuarial - previdência privada
Outros
Total
Circulante '
Realizável alongo prazo

4.529

°

4931

8.055

6.689

6.182

10.818

.

12.311

10.993

12.311

10.993

195

1.254

207

2.782

70.177

80.535

140.637

114.203

474

1.254

474

1.254

140.163

112.949

69.703

79.28

O Adicional de Imposto de Renda Estadual refere-se a precatórios a receber do Governada Estado de Minas Gerais, decorrentes de zoo judicial transitada em julgado. Embora esse ativo seja legitime e
realizável, o prazo de recebimento e liquidação dos precatórios depende de previsão orçamentária específica e de disponibilidade financeira por porte do Estado de Minas Gerais, tendo sido efetuada
provisão para perdas na realização deste ativo na conto "Provisão para Passivos Contingentes" por orientação do Banco Central ao Brasil, (vide noto 9.d.).
O valor referente ao PLS decorre de ação transitada em julgado em dezembro de 2005, onde o grupo Mercantil do Brasil obteve êxito para deixar de pagar referido tributo sobre o base de cálculo
estendido pela Lei n° 9.718/98. Dessa formo, o ativo registrado corresponde a diferença entre o PIS pago entre fevereiro de 2000 e novembro de 2005 sobre o base de cálculo estendida, co PIS
apurado sobre a receita de prestação de serviços, novo base de cálculo. Em julho de 2006, a Receita Federal, por meio do mandado de segurança n° 2006.38.00.020817-2, aprovou o pedido de
habilitação de crédito de PIS e no mês subseqüente a empresa iniciou a compensação destes valores.
Na coso da COFINS, a natureza do ativo é o mesma do P15, porém, agrupo Mercantil do Brasil não impetrou ação conjunto, tendo cada instituição do grupo impetrado ação individual. Assim, o valor
do COFINS no consolidado é representado por RS 527 referente ô ecôo do Mercantil do Brasil Corretora S.A., transitada em julgado em 05 de dezembro de 2005, e RI 41.485 referente a ação da
Companhia de Seguros Minas Brasil, transitada em julgado em 15 de setembro de 2006_ As demais empresas do grupo possuem acuo judicial em curso e na avaliação de seus consultores jurídicos
independentes o brito destas ações é provável: logo, coso o desfecho seja favorável, o montante de crédito o recuperar a ser registr000 seria de RS 129.038 no consolidado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais; exceto quando iridicado de outra forma)
Os créditos referentes a CPMF soo oriundos de recolhimentos realizados sobre cís operações que compõem o objeto social da controlado Mercantil do Brasil Leasing S.A. bem como sobre as operações
financeiras. Nos termos dos artigos 2°, inciso IV e 8°, inciso III, da Lei n° 9.31 1/96, as operações que compõem o objeto social não estão sujeitas ã incidência desse tributo. Portanto, referido tributo foi
recolhido indevidamente e nesse sentido já decidiram os tribunais superiores. Referidos créditos tributários são considerados efetivos pelos consultores jurídicos independentes, os quais afirmam que o
êxito é provável para o Sociedade Referindo-se àqueles recolhidos sobre operações financeiras, constituiu-se provisão para passivos contingentes (vide nota 9.d).
Os créditos relativos ao Finsocial decorrem de decisão judicial transitada em julgado.
A C.51 - Diferencial de Alíquota refere-se o recolhimento o maior decorrente da diferença entre a CSL instituída peia MP n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999, atual MP n° 2.158-35/O!, e à suo
normatizoção pelo Instrução Normativa SRF n° 081/99, que interpretando aquela MP majorou ilegalmente a alíquota desse tributo Em função da ação ainda não ter transitado em julgado foi
constituída a provisão para perdas no realização deste ativo durante o primeiro semestre de 2005 (vide nota 9.b).
Os créditos de previdência social são decorrentes de ação judicial com decisão favorável transitada em julgado, relativos o recolhimentos de INSS sobre pró-labore e sobre comissões pagas a autônomos
em sociedades controladas.
O Superávit Atuarial - Previdência Privada refere-se ao reconhecimento do superávit atuarial registrado ao longo dos últimos anos na Patrocinada CAVA - Caixa 'Vicente de Araújo' de Assistência
aos Funcionários do Grupo Financeiro Mercantil do Brasil, de conformidade coma Deliberação CVM n° 371/00 (vide noto 13). Sobres receita decorrente do registro deste ativo, foram calculados os
impostos difefidos e registrados no rubrica 'Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciórias" (vide nota 9.b).
7. ATIVO PERMANENTE
7.1. Investimentos
Participações em sociedades controladas estão compostas como segue:

Descrição

EMPRESAS
MB! (1)

C,SMB (2)

MBF (3)

_

MBL (4)

BMI (5)

.

MBC (6)

MBD (7)

ELET (8)

MBSVP (9)

Total

Dezembro de 2006

Capital social

16.197

50 000

49.392

20.867

20.077

8.098

780b

6.695

8.448

781.568

Património Ilifuid o ajustado

48.739

108.715

703.263

23.774

41.893

16.015

)947

7.386

71.747

363.279

Total de ações

64.521

56

• 89.850

321.172

143.754

49.541

25

7.034

284

-

Ações ON

64.521

53

61.432

327.172

705.264

23.980

25

5.574

284

3

28418

100,00

55,73 ,

Ações,PN
Participação %
Lucro líquido do período

-

Resultado da equivalência patrimonial
Equivalência Patrimonial

25.561

-

1.460

100,00

78,76

99,97

100,00

100,00

7.510

1.776

2.212

380

773

Amortização de ágio / (deságio)

-

314

637

38.170

150

' 282

13.353
51.523

22.642
6.500

3.517

777

1.322

431

380

1.926

29.142

77.027

2.547

3 534

811

1.153

464

919

7.926

19.432

8.547

2.547

2.767

2.903

7.789

335

834

40.474

7.926

11.542

5. 728

1.776

7.741

379

773

314

556

. 24.735

28

2.093

.36

-

4.270

758

3.620

2.655
(21)

-

(7)

•

78.872

23.774

32.988

Atualização sobre títulos patrimoniais
•

99,00

1.926

Remuneração sobre o capital próprio
Lucro societorio do período

38.490

76,40

..

•• Remuneração sobre o capital próprio pago ao Banco
Ágio / (deságio) a amortizar

12
777

985

_

2.157
(129)

437

380

150

16.070

2.947

7.386

4.311
178

9.271

11.035

282.003

-

(28)

Valor dos investimentos -

48.739

60.252

Capital social

14353

50.000

43.512

20.738

20.077

15.288

3.700

8.863

Patrimônio líquido ajustado

36.172

87.855

95.753

34.999

39.645

25.041

8.753,

76.611

Total de ações

64.000

45

89.529

321.172

143.653

49.547

25

7.034

284

Ações ON

64.000

42

61.314

327 .772

105.244

23.980

25

5.574

284

3

28.275

38.409

25.567

Dezembro de 2{105

AçõesPN
Participação 96
Lucro líquido do período

-

8.079
70 216

184.610
354.445

1.460

100,00

44,52

76,13

100,00

78,71

99,97

100,00

100,00

7.890

7.977

9.576

199

2.790

996

7.773

493

990

25.3641

3.375

4.475

1.606

1.537

877

600

240

435

13.1451

Remuneração sobre o capital próprio

99,00

Lucro societário do período

7.890

11,292

14.057

1.805

3.727

1.873

1.713

733

1.425

38.5091

Resultado da equivalência patrimonial

1.890

4.602

10.775

1.805

2.990

3.277

1.732

709

1.371

29.151

Equivalência Patrimonial

1.890

3.095

7.289

199

1.713

995

1.113

493

94i

15

1.405

79

Atualização sobre títulos patrimoniais
Amortização de ágio / (deságio)

720

Remuneração sobre o cap tal próprio pago ao Banco

1.507

3.366

39.113

72.892

Ágio / (deságio) a amortizar
Valor dos investimentos
(1) Mercantil do Brasil Imobiliária S.A.
(2) Companhia de Seguros Minas Brasil
(3) Mercantil do Brasil Financeira S.A.
(4) Mercantil do Brasil Leasing S.A
(5) Banco Mercantil de Investimentos S.A.

1.182

34.999

31.199

(5)
35.772

1.439

70
1.606

77.738.

(24)
877

600

240

25.033

8.153

76.740

(6)

166
430

9.808

70113

274.414

729

(6) Mercantil do Brasil Corretora SA
(7) Mercantil do Brasil Dis ribuidora S.A.
(8) Eletrododos Corretora de Seguros e Previdência Privado S. A
(9) Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A.
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NOTAS EXPL1CATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
No primeirã semestre de 2006, fortim adquiridas ações da Companhia de Seguros Minas Brasil que geraram um desógio de RS 4.237 mil. O desógio, com fundamento na perspectiva de rentabilidade
futura, foi registrado e rerronhecido integralmente no resultado do período uma vez que a referido Empresa, de acordo com o fluxo de caixa descontado, atingiu patamares de rentabilidade suficientes
paro sua apto ri
"
A variação da talavafir1cia patrimonial obtido com a controlado Companhia de Seguros Minas Brasil, comparativamente com dezembro de 2005, refere-se' basicamente ao registro do crédito de
COFINS mencionado na nota 6.5. e o constituição da provisão para contingências referente à CSL - Lei n° 7.689/88 (vide noto
•
72. lmobilizoW
O imobilizado abrange os seguintes bens, como segue
a) Imobarado de uso:
MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006
Imobilizado de uso

.

Imóveis de uso,

MB Consolidado
Dez / 2005

8.144

Dez / 2006
9.081

-

Outros imobilizações de uso ^ Sistema de processamento de dados
Móveis e e-quipamentos

Sistema de transporte Outros . -Depreciação acumulado

73.926

65.295

65.467

45.695

44.409

63.976

67.719

26.015

25.191

39.630

37.230

15.305

19.530

19.167

2,344

2.363

'2.386

2.405

515

515

690

758

1.211

1.035

1.740

1.559

.(37.551)

(35.328)

(567901

(52.660)

15.610

5"sternos de •omunicacões

Dez / 2005
72.481

.

6.
s imóveis de uso do Banco Mercantil do Brasil .S.A foram transferidos para a sua sábsidiária integral, Mercantil do Brasil Imobiliária S.A.,.constituldo em 29 de moio de 2502. Em 74 de junho de
2002, foi deliberada, em Assembléia Geral Extraordinária dessa empresa, a avaliação apreços de mercado destes imóveis, com data-base em 37 de maio de 2002. O saldo destes imóveis, classificado
no consolidado como ativo imobilizado, passou de 11$ 59,710 poro RS 129.273, tendo sido a reavaliação de RS 69.563, registrada no patrimônio líquido como Reserva de Reavaliação - Controladas
Posteriormente foram realizados reduções do capital social dessa Companhia, com pagamento ao acionista com imóveis, Os iifióveis objetos dos referidos reduções de capital foram vendidos, com
simultônea loCação. pelo prazo de dez anos, renováveis por igual período, com garantia de locação por cinco anos, atendendo, assim, as exigências da Resolução CMN n° 2.669/99. Os imóveis
remanescentes na Mercantil do Brasil Imobiliária 5A. continuam em uso pelo Banco e suas controladas, através de contratos de locação entre as partes
Nos termos da Circular Bacen n°2.824/98, em 30 de dezembro de 20050 Mercantil do Brasil imobiliária S.A. procedeu a réavaliação de imóveis próprios de usado Banco Mercantil do Brasil S.A. e
suas cordroladat- para RS .29.770, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2005 e realizado com base em laudo de avaliação emitido por avaliador independente,
gerando um saldo de Reservo de Reavaliação no montante de RS 19.266. Em 28 de março de 2006, o mesma Companhia procedeu à reavaliação do restante de seu imobilizado paro Ri 7.398,
gerando um acréscimo na Reserva de Reavaliacão de RS 3.400.
Através de AGE realizada em 26 dejunho de 2006, a subsidiária integral Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada SA. transferiu seu imobilizado de usa no montante de FLS 1.444, para
o Banco Mercantil do Brasil S.A, g titulo de redução de capital social. Ainda em 26 de junho de 2006, o Banco Mercantil do Brasil S.A. promoveu um aumento de capital na Mercantil do Brasil
Imobiliário 5.A„ no montante de RS 1.444, integralizado através de imobilizado de uso. Tal imóvel foi reavaliado para RS 9.308 e aprovada pelo AGE, com base em laudo de avaliação emitido por
avaliador independente, gerando um acréscimo na Reserva de Reavaliação de RS 7.864. A transferência do imóvel, foi uma estratégia adotada pela administração poro redução dos custos tributários,
considerando que a Mercantil do Brasil Imobiliária S.A é tributada pelo regime de lucro presumido.
Em conformidade com o Grculat SUSEPn° 58/98,a controlada Companhia de Seguros Minas Brasil procedeu ó reavaliação de seus imóveis, em 30 de setembro de 1998, aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária de 06 de outubro de 1998e realizada cem base em laudo emitido por avaliador independente O saldo desta reavaliação registrado no Ativo Imobilizado consolidado monta em R$ 70.338, •
,
7.3. Imobilizado de arrendamento
Corresponde á operações de arrendamento mercantil, no montante de Ri 28.061, RS 29.649 em dezembro de 2005
Os bens estão compromissados para venda aos arrendatários por valores residuais de RS 12.660, Ri 14.827 em dezembro de 2005, á opcão destes, ao término dos correspondentes contratos Os
seguros desses bens; quando contratados pelos arrendatários, são com cláusula de beneficio em favor da Sociedade.
7.4. Diferido
O diferido abrange os seguintes Itens, conforme segue.
.

,
MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006

MB Consolidado
Dez /

zoa

Dez / 2006

Dez / 2005

Gostos de organização e expansão

72.851

77266

77.864

Gastos em imóveis de terceiros

71.583

11.825

11.923

Constituição e reestruturação do sociedade
Gastcs com aquisipio edesenvokimento de logiciais

61.734

Outros

59.427

734

14

k

75.325
11.966

1.471

1.471

64.329

61.867

147

21

Amortização acumulada

(30 694)

(27.507)

(33.087)

(29.309)

Total

42.157

43.759

44.777

46.016

8. CAPTAÇOES NO EXTERIOR
Os recursos de aceites e emissão de títulos, no posição de 37 /12/2006, apresentam a seguinte composição.'
Saldo em Reais

Valores
Captadas

Taxa
Anual

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

Programa

Tronche

(7 )

2°

US$

30.000

71.347

6,000%

06/04/2005

(1)

3°

EUR$

21.500

59.702

5,125%

09/06/2005

09/05/2006'

(1)

4°

US$

50.000

107.754

118.826

8,500%

03/11/2005

03/11/2008

(2)

1°

U577

125.000

275.098

10,625%

22/09/2006

22/09/201 6

Total
Circulante
Exigível alonga prazo
• .1á liquidadas
(1) US$ 150.000 Euro Adedium Term Note Program.
(2) US$ 300.000 Glaba/Merfiarn Term Note Program.

Dez / 2006

Dez /

zoa

382.852

249.875

8.842

132.880

374.070

116995

06/10/2006'

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Em 27 de falhá cle1006, o Mercantil do Brasil registrou 'na bolsa de valores da Irlanda um programo de emissão de títulos, Globo/ Mediam rum Note Program, 170 montante de USE 300.000. Em 16 de
setzmItra de 2006, o Banco emitiu a primeira 'tronche no montante de US$ 125.000 de CallableSubordinated 10,625% Fired Rate Step-Vp Notes dile 2016, cujos características estão apresentados
no quadro atada. A emissão encontra-se sob análise do Banco Central do Brasil, que depois de aprovada irátompor o Património de Referência, Capital de Nível II, de conformidade coma Resolução
CAIN n°1.837/01, com reflexos positivos no índice de Basiléia da Instituição, liberando um expressivo limite operacional.
Em 14 de setembro de 2006, o National Cio, Bank aevand Ohio, junto como Overseas Private Investment Corporation - OP/C (agência do governo dos EUA, de corporacão de investimento privado no
exterior) concedeu um recurso de empréstimos a médio prazo no valor de USE 20.000 ao Banco Mercantil do Brasil, destinados à ampliação da carteira de financiamento de veículos. A operação tem
'prato de 1.825 dias, data-início em 13/10/2006 e término em 22/10/2011, taxa de juros de 7,90063%, e será paga em 10 parcelas semestrais a.partir de 23/04/2007, sendo que a primeira
amortização do principal do dívida terá carência de 900 dias (30 meses) e vencerá em 23/04/2009. Em dezembro de 2006, tal operação, registrada contabilmente como repasses no exterior,
totalizou RE 43.644 O contrato desta operação apresenta cláusulas de covenants que determinam o atendimento aos limites operacionais o cumprimento dosregislações do Banco Central do Brasil.
A OUTRAS OBRIGAÇ.ellS •
• o) Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados está composto como segue

.

• /-

MB Múltiplo

MB Can °lidado

Desafogo
.

Dez / 2006

Dez / 2005

Tributos federais Tributos estaduais e municipais

Circulante

1.056

1,544

523

662

.513

662

1.718

_ 2.067

1.824

*

1.996

MB Múltiplo

Descrição

„ Dez / 2005

1.473

1.996

Total' . - ,

Dez / 2006

1.718 .

•

2.067

‘.

1.824

MB Consolidado
'

Dez / 2006 ,
Provisão paro riscos fiscais

Dez / 2005

71.585

/Dez / 2006
46.081 '

Provisão para imposto de renda diferido

5.329

5.292

Outros impostos e contribuições o recolher

8.524

Impostos econtribuições
' a pagar

.

.

85.438

k

Circulante'
Exigível° longo prazo

Dez / 2005

.

. 130.503
,

80.648

7.010

9.856

10057

30.225

31.327

1322

3.343

6.731

Provisão poro impostasecontribuiáies sobre os Naos
TotOl

1.162

62.752

301

327

171.382

, 128.883

8.524

11,379

33.869

38.379

76.914

51.3>3

137.513

90.504

Provisão para riscos fiscais= a Administração acompanhou desenvolvimento desses processos e, com base na opinião de assessores legais externos, foi constituída provisão para eventuais perdas para
toritis aqueles processOS cujo desfecho desfavorável foi avaliado como provável, sendo composta como segue:
.
MB Múltiplo .
Descrição

Dez / 2006

COFINS - (vide nota 6.2.)

•

MB Consolidado .
Dez / 2005

39.136

Dez / 2006

Dez / 2005

16215

46.625

CM
INSS
PIS

28.086

35.270

8.313

28.304

25.721

29.431

26.593

4.110

4.110

16.995

15.631

CPA4F

22

22

7.277

1.107

Outros

73

13

965

978

71.585

46.081

130.503

80.648

71.585

46.081

130.50.3

80.648

Total
Exigível a longo prazo

„

A Companhia de Seguros Minas Brasil está discutindo judicialmente o mérito acerca da coisa julgada, nos Embargos de execução fiscal n° 2005.38.00.009884-7 que discute a
inconstitucionatidade da Lei n° 7.689/88 que instituiu a Constribuição Social sobre o Lucro. Em setembro de 2006, os seus consultores legais externos reavaliaram as probabilidades de perda
com relação ao assunto, em função do jurisprudência contempo ,ánea ter sido desfavorável ao contribuir:e. Desta forma, a Administráção da Companhia dec,diu constituir uma previsão paro
riscos fiscais no montante de RE 30.998, sendo o efeito no resultado registrado em 'Aprováionamentos e Ajustes Patrimoniais (RE 26.893)e o restante da contribuição social do ano de 2006 foi
registrado na linha da Contribuição Social, no resultado do exercício.
Provisão para imposto de rendo diferido está composto como segue:
MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006
Atualização de depósitos judiciais

-

MB Consolidado
Dez / 2005

1.142

Dez / 2006
1.553

1.622

865

3879

3.739

4187

3.739

-

766

676

5.329

5.292

7.010

9.856

5.329

5.291

7.010

9.856

Reservo de reavaliação
Superávit atuarial - previdência privado

4.187

Superveniência da aepreciacão
Total
Exigível a longo prazo

Dez / 2005
1.191

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 37 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais; exceto quando indicado de outra forma) c) Provisões técnicas de segurose previdência estão compostas como segue:

MB Consolidado

Descrição
Dez / 2006
Provisão de grémios não ganhos

Dez / 2005

.

-.

112.834

Sinistros a liquidar

,

103.453

. 86 770

Provisão paro sinistros ocorrtios
, e não avisados

79258

26.995

Vida com cobertura de sobrevivência • .

25.617
,

115.872

Provisão maternõticio de beneficios a conceder /concedidos
Outras-

Total
Circulante

96246?

45.288

,

45.269

363

1.179

388.122

351.022

388.722

351.022

d) Provisão paro passivas contingentes:

MB Múltiplo

--

MB Consolidado

Descrição ,
Dez / 2006
Provisões para processas trabalhistas

.' Dez / 2005
46.457

Provisões paro processos dVei5
Provisõdpaía adicional do imposta de renda estadual - AIRE

,

Provisão para CR diferença de alíquota

._

Dez / 2006
46.658

49.738

3.415

2.087

,, - 6197

5.903

2.260

2.103

2609

2.427

4.529

4.529

6.689

6.690

3.925

3.925

673

- 708

Provisão para CASO"- Portaria n° 06/97
Outras

Total

.

-

Exigível o
. 7ongo prazo .

Dez / 2005

49.544

'

1.718

1.167

57.334 ,

58.965

67.796

69.844

57.334

58.965

67.796

69844

A provisão para o AdicitInal do Imposta de Rendo Estadual foi constituída para cobertura de eventual deságio referente a precatórios a receber do Governo do Estado de Minas Gerais (vide nota 6.51.
A provisão poro C51.- diferencial de alíquota refere-se o provisão constituída paro o crédito a receber deste imposto, registrado em pagamentos a ressarcir (vide nota 6.5).
A provisão para CPMF refere-se ao questionamento judicial sobre o incidência deste tributo nas operações financeiros da controlada Mercantil do Brasil Leasing S.A., baseado na Lei n° 931 7/96
(vide noto 6.5.).
As provisões decorrentes de processos trabalhistas e cíveis são consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas.
e) Contingências Passívas os contingências passivas são compostas pelos riscos fiscais (vide noto 9.6.) e pelos provisões paro processos trabalhistas e cíveis (vide nota 9.d.).
A movimentação, das contingências passivos é como segue:

MB Múltiplo

MB Consolidado

Descrição
Provisões Fiscais

Provisões Trabalhistas

Provisões Cíveis

Provisões Fiscais

Provisões Trabalhistas

Provisões Cíveis

Saldo em 3T/12/2005

46.081

49.544

2.081

80.648

49.738

5.903

Constituições -.

25.794

13.489

7.334

59.973

13.557

3.993

Reversões

(290)

Liquidações
Saldo em 31/12/2006

''--

-

Depbsitos judiciais (vide nota 6.2.)

(8.672)

(7.435)

(8.685)

(7.904)

(2.683)

(7.952)

(3.699)

71.585

46.457

3.415

130.503

46.658

6.197

79.787

103.419

3.415

130.895

104.915

4,580

As provisões trabalhistas foram calculadas com base em estudo técnico realizado pelos assessores legais O referido estudo apura o percentual de perda dos processos encerrados nos últimos dois anos
que é aplicado nas causas trabalhistas vigentes. Cabe destacar que os processos trabalhistas movidos pelo Sindicato dos Bancários são analisados individualmente, não considerando, portanto, o
percentual de perda histórica.
As provisões cíveis são registrados com base nos depósitos judiciais já realizados.
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-,NOTAS EXPLICATIVASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Q Débitos com operações de seguros e previdência estão compostos como segui'
,

t
MB Consolidado
Descrição
Dez / 2006

..
Comissões sobre prêmios emitidos

1.829

Débitos com o'Instituttide Resseguros do Brasil - IRB
.

Depósitos de terceiros

Dez / 2005

3.623

5.523

3.983

2.977

_

.

-

Seguradoras

1.257

r

1.037

Outros débitos de operações com seguros
Débitos de operações com previdência
Total
Circulante

1.068

2.004

2.033

13

3

12.489

12.861

•12.489

12.861

g) Outros obrigações • credores diversos-referem-se a valores de liquidações antecipadas de operações de créditos cedidas pelo Banco.'
• 10, PATRIAON10 LIQUIDO
. .
,
O Capital Social está representado por 595.485.000 de ações nominativas escriture com valôr nominal, em reais, de RS 0,36, sendo divididas em 412.726.624 ações ordinárias e 182.758.376 ações
preferenciais, totalmente subscritas e integralizadas
Conforme disposição estatutária, está assegurado aos acionistas dividendo de no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício social, ficando assegurado aos titulares de ações preferenciais o direito
de receber dividendo, por ação preferencial, 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária ou o direito ao recebimento de dividendo mínimo anual não cumulativo de 6% sobre o valor nominal
do ação, sendo efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, represente ode maior valor.
Mo exercício foram distribuídos juros sobre o capital próprio 170 montante de RS 15.596, sendo RI 13.257 líquido de imposto de renda na fonte, correspondente, em reais, a ÉS 21,60 por lote de mil ações
ordintfrias, RI 23,76 por lote de mil ações preferenciais. O benefício fiscal gerado foi de RS 5.358. Em 2005 foram distribuídos juros sobre o capital próprio no montante de RS 13.793, sendo RS 77.724
líquido de imposto de renda na fonte, correspondente, em reais, o RI 21,60 por lote de mil ações ardinórias, RS 6,34 por lote de mil ações ordinárias oriundas do aumento de capital deliberado em setembro
de 2005 e RS 23,76 poilote de mil ações preferenciais..
A destinação dojucro líquido é como segue
Descria.)

Dez / 2006

Lucro líquido dos exercícios
Realização. de reservas de reavaliação
Total a su destinado

....

5

.

Reserva legal
Reservas estatutárias

Dez / 2005
19.950

17.852

1.556

• 927

21.506

18.779

997

893

4.913

4.093

Para aumento de capital

2.807

3.684

Para dividendos futuros

2.106

409

-•, 75.596

13.793

13.257

11.724

2.339

2069
.

66,45

65,67

Juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo
Valor líquido

-

Imposto de rendo na fonte
Percentual do lucro líquido distribuído
As reservas de reavaliação oriundos de reavaliacões ocorridas nas controladas são como segue
-

MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006
Companhia de Seguros Minas Brasil

Dez / 2005
947

Elet rodados Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A.
Mercantil do Brasil Imobiliária S.A.
Total

1.600
5.179

29.796

19.266

30.743

26.045

11. LIMITES OPERACIONAIS
O Banco optou, na forma da regulamentação em vigor, pela apuração dos índices de imobilizações e de risco consolidados, abrangendo todas as instituições financeiras do conglomerado, estando
todos de acordo com os limites permitidos pelo Banco Central do Brasil. O índice de imobilização é de 37,22%, 33,58% em dezembro de 2005, perante um máximo permitido de 50%, e o indtce de
adequação do património aos ativos de risco (Acordo de Basiléia) ê de 11,70%, 13,87% em dezembro de 2005, permite um mínimo requerido-de 11%.
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NOTAS IXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares de reá á, exceto quandoindicodo de outra formo)

12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e resultados àás operações de portes relacionadas, realizadas a valores de mercado, considerando o ausência de risco, é-como segue:.
.

. Ativos / (Pariks)
Receitas / (Despesas)

EMPRESAS
MB( (1)

CSMB (2)

MBF (3)

MBL (4)

BMI (5)

MBC (6)

_MB() (7)

Dezembro d e 2C06
Disponibilidtxles
A

33

3.728

ncii, interfinanceiros de liquidez

Thlos e valores mobiliários
Outros creditas

-,

373

Depósitos interfinanceiros -

-

•

Outras obrigações

(1.403)

7.659

43

32

621

4,553

_ 4.615

2.653

(1.400)

453-

(2.842)

(7.607)

-

(2.842)

330

•

(194)

-

-

(365)

(790,1

(194)

(9.336)

1.300

• (1.970)

1.949

(1.684)

(2.954)

(647)

4.130

(2.003)

(5306)

Disponibilidades

198

3.435

413

••

4.300

9

57

, , 590

' 25

1.143

810

13.556

-

14281

140

10462
373.
(155853)

(738)

-

(1.607)

Outras receitas/ gespestai,.. -- -

Towl

•

(790)

-

MI3C5 (10) MACS (11) MBSVP (72)

•

(69.7 58)

(365)

..

545.4 (9)

4.659

- •
•
-

-

Resultado do intennedioção financeira •'

245

(86695)

Redução de oapital
Outras

463
7.339
.

3.930

,

ELET (8)

-

.

• (3.160)
(3.000)

(138)

(760)

1.067

690

(361)

(442)

707

(324)
-

(5)

.

(10841)
(1000

(324)

(5)

191

8

(3.871)

-

79

(16)

1 •
(76)

(7847)

(192)

. (7 33341..

(5632)

Dezernbrp de 2005

Aplicações interfinanceiras de liqüidez . Thlos e valores mobiliários
Outros aérlitéis

11.819

319

-

-

(47.034)

Outrasobrigações

(1.700)

Resultado da inteomedioção financeira
Outras receitas / (despesa)

984

2.909

.

Depositoslnterfinanairos

175'

-.'

3.894

(1)Mercanti 1 do Broól ImobiliárioSA
(2)Componhia de Seguros A4inc6 Brasil
(3)Mercantil do Brasil Financeiro sq.
(4)Mercanbido Bra a 1 teasing5A
(5)Baixo Me:cantil de InvesbnieresSA
(6)Mercanti I do BrasilCorretoroSA
'

(767)

(1.875)

905
(1.836)

259

724

779

.6.007

38

721

76.024

8012

4.642.

•

(134)

(589)

1.938

3.304

(4.775)

(7.231)

(1244)

558

121

1203

•

. 1.958

6.924

-

11.444

73

45240

•

362

•
..

(392)
2.782

(57.572)

(239)
1357

(717)

(236)
-748

(359).

65

-,

(298)
90

253

16

(3.841)

(7)Mercanti do Brasil Disaibuidora SA
(8) Eletrodados Corretora de Segurose Previdência Privada SA
(9)SASA Serviços AdministrativosSA
(70)Mercantil do Brasil Administradora e Corretora deSegurosSA
(1 7)Mercanti I Administracãoe Corretagem de SegamsSA
(72) Mirem Brasil Seguradora Vida e Previdéricia SÁ.

.

9

43

(70.538)

(9.677)

6

(177)

(5.857)

•

1.776

(85)

(10.123)

'

13.PLANO DE SEGURIDADE •
O Banco Mercantil do Brasil S.A., juntamente com outras empresas do Grupo, é Patrocinador do Caixa "Vicente de Araújo" de Assistência aos Funcionários do Gripo Financeiro Mercantil do Brasil CAVA, entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, constituída em 3 de maio de 7958. Tem por finalidade a concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da
previdência social dos associados admitidos até 25 de junho de 1980 (plano de beneficio definido para massa fechada) es prestação de serviços de caráter social aos participantes e seus beneficiários.
As Patrocinadoras respondem por contribuições em percentual não inferior o 30% do custo total do plano de benefícios e serviços.
As contribuições no período corresponderam a Rã 564, R$ 450 em dezembro de 2005 (MB Consolidado Rã 913, R$ 738 em dezembro de 2005). As reservas técnicas são calculadas e constituídas sob
regime atuarial de capitalização-com juros reais de 6% ao ano mais "TR", sob o regime de beneficio definido. A última reavaliação atuarial foi realizada em dezembro de 2006.
Em 31 de dezembro de 2006, o Bancec as empresas do Grupo mantinham 2.788, 2.730 em dezembro de 2005, participantes ativos com direito apenas a auxílios previdenciórios; 524, 533 em
dezembro de 2005, participantes ativos com direito a suplementação de aposentadoria e 607, 606 em dezembro de 2005, participantes assistidos em benefício de aposentadoria. As premissas
adotados peio Atuário Independente na determinação dessa obrigação atuarial foram as seguintes: taxa nominal de desconto: 6% ao ano, índice nominal de aumento dos níveis de remuneração: 2%
ao ano ErTr:1,95%.
Com base no parecer do AtUário Independente referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, na Deliberação CVM n°377/00 e no Convênio de Adesão firmado entre as Patrocinadoras e a
CAVA, o Banco Mercantil do Brasil BA. -Patrocinado, Líder possui registrado em seu -ativo o Superávit Atuarial de R$ 12.311, R$ 10.993 em dezembro de 2005. A realização desse Superávit vem
ocorrendo através da redução das contribuições das patrocinadoras, de conformidade com a Deliberação CVM n° 377 /00. O valor presente das obrigações atuariais do plano monta em R$ 20.354,
6.8 19.337 em dezembro de 2005, e o valor justo dos ativos do plano totaliza R$ 32.665, RS 30.330 em dezembro de 2005 (vide noto 6.5.).
14.OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS
a) A composição& receito de prestação de serviços, é como segue:
MB Múltipla

Descrição

Dez / 2006 ,

MB Consolidado
Dez / 2005

Dez / 2006

Administração de fundos de investimentos
Cartão de crédito

3.387

4.180

Dez / zoa
6.900

6.: 72

3.387

4, 780

Cobrança

16.028

76.558

15882

7 6.175

Contas correntes

43.358

43.647

43.358

43.647

ContratoS de gestão de negócios

75290

12.263

Custódia Garantias prestadas
Outros serviços

-

Serviços de arrecadação
Serviços prestados
Transferência de fundos
Total

,

.

769

887

769

387

7.351

6.756

7.356

6.764

470

757

846

534

4.963

5.483

4.963

5.483

27,977

22.140

21.918

22 147

2.7 99

1.992

2.7 76

1.981

115.726

114.073

107.555

707.970

NOTAS EXPUCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005
(Em milhares: de reais, exceto quando indicado de outra forma)
" - b) Despesas de pessoal são compostas como segue:
MB Consolidado

MB Múltiplo
,

, Descrição

•

_

Dez / 2006

Dez / 2006

Dez / 2005

•

Dez / 2005

5.279

8.734

9.503

96.799

106.333

777.994

125966

. 22.797

25.780

28.453

31313

Encargos sociais

41.883

'47.409

50.804

. 55.015

Indenizações

22.050

21.648

22.977

24.217

5.585

11.123

5.655

7 1.282.

192.613

217.572

234.611

257.296

PrOventos deluncionários
Benefícios

. ,-

',. ,
.

Passivos trabalhistas
'

Total

.

3.499

Remuneração dos administradores
...

-

'••,

c) Outros despesa; administrativas são compostas como segue:
MB Consolidado

MB Múltiplo
Desczkáci

'

Dez / 2006

Dez / 2005

Dez / 2006

.

4lagué8 .

.

26.497

Dez / 200 5 .

6.543

7.640

7.313

26.192

22.658

22.472

6.945

Agua energia e gris

Amortização e depreciação

14.436

T5.737

78446

19.664

Arrendamento de bens •

73.450

12.020

13.450

12.020

Comunicações

11.802

12.665

74.740

15454

12.767

12.668

13.927

14.257

25.267

. 26.406

26.032

27.345

6.707

3.018

7.799

4.254

850

695

1.953

1.240

Materiais, manutenção e conservação de bens
g

Processamento de dados
Propag anda e publicidade
Publicações .

83.688

56333

702.188

66.672

Serviços dia sistema financeiro

9.792

11.719

11.268

72.967

Transportes

7.846

7.339

Serviços de terceiros- (vide nata 5.6)

6979

7.964

229.026

199299

Outros despesas administrativas
Total '

«

8.344

7.634

15.257

73.265

263.702

224.557

-

d) A rubrica de variações monetórias ativas é composto comi, segue:
.MB Consolidado

MB Múltiplo
Descrição

PIS
COTINS / FlAISOCIAL

Dez / 2005
4 794

2 164

165

7,935

6.971

2.158

7.702

•

2.088

347

3.612

62

Contribuição social

Dez / 2006

Dez / 2005

Dez / 2006

477

1.759

677

1.815

Precatórios a receber

3.366

4.418

4.337

5.623

Atualização de depósitos judiciais

6.504

9.730

8.097

9.926

Variação cambial

7.821

.3.814

7.611

3,8i4

INSS

Outros
Total

'

234

429

1.700

2.855

20.399

31373

25.224

40.141

e) As receitas com recuperação de encargos e despesas são compostas como segue*
MB Consolidado

MB Múltiplo
Descrição

Dez / 2005

Dez / 2006

Dez / 2006

Dez / 2005
54834

COFINS (vide nota 6.5.)
13.725

PIS

373
15.115

Recuperação de outros encargos e despesos

3.673

5 605

2.379

4.832

Total

3.673

19330

57.273

20.320

•

NOTAS EXPLkATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS' EM 31 DE DEZEMBRO'

(Em milhares de reais, exceto quando Mdicado de outra forma)

-

DE 2006 E DE 2005

II As despesas com áprovisionomentos e ajustes patrimoniais são compostas como segue:

MB Múltiplo

Descrição
Dez / 2006

M8 Consolidado
Dez / 2005

„

Dez / 2006

Dez / 2005

CSL (vide nota 9.b.)
26.893

ria
CSL majoraçãoaliquota
MP n° 1.607%92
4.529,

6574

CPMF

3.925

Outras provisõd
1.785
Total
'

1.785

1 287
,

4.502

5.816

.

1.990

31.39. 5

' 72.489,
75. OUTRAS INFORMAÇÕES "
•
.
a)
Avais e de
fianças
- o Banca e suas controladas prestaram avais e fianças no Montante de R$ 432.587, RI 363,562 em dezembro de 2005 (MB Consolidado RI 433,097, R$ 364.130 eis
dezembro
2005):,
.
b)
Fundos de investimento -a administração de fundos de investimento é realizada Por intermédio da controlada Mercantil do Brasil Distribindora S.A.. O somatório dos patrimônios líquidos
dos fundosdeqdmin7strodos
monta RI 328.722, RI 287.634 em dezembro de 2005. Esto controlada administra também, recursos de terceirds no montante de RI 178023, RI 133.545 em
dezembro
2005.
,
c) :Seguros contratadas - o Banco e suai,
,
.
.
.
controladas possuem seguros de seus principais ativos em montantes considerados adequados pela Administioção paro a cobertura de eventuais
perdas com sinistros..
d)
e) Despesas antecipadas- o saldo das comissões sobre interinediado de crédito, registrado em despesas antecipadas, é de R$ 3.779, 81 5.631 em dezembro de 2005. •
Acordo de compensadd e liquidação de obrigações - o Banco possui acordo de compensação e hquidação de obrigações no ámbito do Sistema Financeiro Nacional, de conformidade
/ com .
a
Resolução CMN n. 3.263/r '- resultando em maior garantia de liquidação de seus haveres para com instituições financeiras com as quais possua essa modalidade de acordo.
CONSELHO t:iç 40/ANIS-TRAÇÃO
,
Milton de Aiaújo - Plesidente.
Mauricio de Feio Araujo -Vice-Presidente
Donielo de Araújo Coelho Floviol3atista de Noronha Guarani
José Carneiro de Araújo•
José Longo
.
José Ribeiro Vionno Neto
Marco Antônio Marques Cardoso
Rita de Cássio Pimento de Araújo
•

DIRETORIA
PRESIDENTE
Milton de Araújo
VICE-PRESIDENTES
Hélio de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
Renato Augusto de Araújo
VICE PRESIDENTE EXECUTIVO
Luiz Henrique Andrade de Araújo

'--

CONSELHO FISCAL

DIRETORE5EXECUTIVOSAndré Luiz Figueiredo Brasil
Athaíde Vieira dos Santos
Márcio Lopes Costa
•
Marco Antônio Andrade de Araújo
Marco Aurélio de Vasconcelos Cantado
Milton Loureiro Júnior-

Geraldo PerilloJúnior
Jorge Ferreiro Cunha
Josnegis do Silva Pontes
Maria Teresa Netto Borges
Yehuda Woisberg

CONTROLADORIA
Luiz Carlos de Araújo
Contador
CRC - MG 036360/0-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Os membros do Conselho Fiscal do Banco Mercantil do Brasi15. A.,
no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo exa
minado o Relatório do Administração, os demonstracões finas
ceiras relativas ao segundo semestre de 2006 e o Estudo
Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futu
ros, que tem como objetivo o realização dos Créditos Tributa
rios, trazidos a valor presente, de acordo com o Instrução CVM
n° 371 de 27/06/2002, Resoluções n°5 3.059/02 e 3.355/06 •
do Conselho Monetário Nacional e Circular n° 3.171/02 do Banco
Central do Brasil, e à visto do parecer do Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, apresentado sem ressalvas, são
de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação
societória vigente, refletem adequadamente o sltU000 patrimonial e financeira da Sociedade, opinando por suo aprovação pela
Assembléia Geral. O presente Parecer foi aprovado por maioria,
abstendo-se de votar o Conselheiro Fiscal Yehuda Warsberg.
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2007.
José Rego da Silvo Pontes
Maria Teresa Netto Borges
Yehuda Waisberg
Jorge Ferreira Cunha
Geraldo Perdi° Júnior

BillUE10 publicado no jornal Minas Gerais dia 15/02/2007
e

Aos Administradores e Acionistas do
Banco Mercantil do Brasil SÁ
Belo Horizonte -MC
•
1.
Examinamos os balanços patrimoniais, individuais (MB Múltiplo) e coosolidados (MB Consolidado), do Banco Mercantil do Brasil
S.A. e controladas, levantados em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e riS respectivas demonstrações dos resultados, das mutações'
do patrimônio líquido (controlador) e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naqueds datas c
. °
semestre findo em 31 de dezembro de 2006, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração Nosso responsabilidade e a a
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
de
2.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiros de auditoria e compreenderam. (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a reieváncia dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de Controles internos do Banco e das controladas; (b) a constatação com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e os informações contábeis
divulgados; e (o) a avdliacão das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Banco e
das controladas, bem como do apresentação 005 demonstrações financeiras tomadas em conjunta
3.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 7 representam adequadamente, em todos os aspectos rele
vantes, aposição patrimonial e financeira, individual e consolidado do Banct3Mercanti I do Brasil S.A. e controladas em 31 de dezembro
de 2006 e de 2005, os resultados de suas operações, as mutações do seu património liquido (controlador) e as origens e aplicações de
seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticos contábeis adotadas no Brasil
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2007
DELOI-TTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC-25P 011.609/0-8 .5/MG

no jornal Estado de Minas dia 15/02/2007.

Walmir Bolgheroni
Contador
CRC-SP 139.601/0-9 T/MG

Deloitte.

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

ESTACON ENGENHARIA SÃ E BLOKOS
ENGENHARIA LTDA c2—)
LOTES 2-3

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés. 1697- Lourdes - Beto Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codernig.com.br

/CC9DEMIG

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas ESTACON ENGENHARIA S/A e
BLOKOS ENGENHARIA LTDA , a garantia da proposta para participação da
licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e
nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), referente a 1% do valor
do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052152 (R$
3.359.839,93), 7.45.0052170 (R$ 150.000,00) da UBF Garantias & Seguros S.A., cujos
originais ficam em poder da CODEMIG.

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052170
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSÓRCIO ESTACON-BLOKOS, neste ato representada pela empresa BLOKOS
ENGENHARIA LTDA com sede à Av. Saturnino de Brito, no 645, Vitória, ES, inscrito no CNPJ sob o
número 30735773/0001-87
Até o valor de R$: 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais)
Modalidade: CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
,
A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases da Concorrência
05/2007 - Processo Interno no 265/07 - Lote 2 - Execução das Obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do
centro administrativo do Estado de Minas Gerais.
Esta apólice terá início em 03/09/2007, sendo válida até 01/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta a
Prêmio Líquido: R$ 1.109,59

Documento: 067692007005107450052170000000 Controle: 2604185223
São Paulo, 29 de Agosto de.2007
:,7•7'arantias-& Seguros S.A.
Corretor: SICURA CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS (0100331

UBF Garantias & Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www.susep.gov.br
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SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3 VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A. vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuara notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concornitantemente, comunicar à seguradora a
_

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.
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SEGURO GARANTIA DE OBRIG ÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052152
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé N0 86 - 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao
•

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSÓRCIO ESTACON-BLOKOS, neste ato representada pela empresa ESTACON
ENGENHARIA S/A com sede à Rodovia Augusto Montenegro, no 4.400, Belém, PA, inscrito no CNPJ
sob o número 04946406/0001-12
Até o valor de R$: 3.359.839,93 (Três Milhões, Trezentos e Cinqüenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e
Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
Modalidade: CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice

•

A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases da Concorrência
05/2007 - Processo Interno n° 265/07 - Lote 2 - Execução das Obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do
centro administrativo do Estado de Minas Gerais.

0,"")

A.

;;•

Esta apólice terá início em 03/09/2007, sendo válida até 01/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta
Prêmio Líquido: R$ 4.970,72
Documento: 067692007005107450052152000000 Controle: 260418
São Paulo, 28 de Agosto de 2007
-

g
i,
"
Seguros S.A.

Corretor: FACILITY & BOND ADM CORRET. DE SEGUROS LTDA (01003

UBF Garantias & Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - wv.susep.gov.br

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

1 OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
, •
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos
diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de 'emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
ciaram:,
te os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do to,,or, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
11.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento do indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
'apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
Sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
121.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
122.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicilio deste.

/CCODEMIG
Coeçarth Dee~rarte Eetotabb d. I.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas ESTACON ENGENHARIA S/A e
BLOKOS ENGENHARIA LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e
sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos) referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 3, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052151 (R$
3.597.609,89), 7.45.0052169 (R$ 150.000,00) da UBF Garantias & Seguros S.A., cujos
originais ficam em poder da CODEMIG.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

410

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGkÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052151
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSÓRCIO ESTACON-BLOKOS, neste ato representada pela empresa ESTACON
ENGENHARIA S/A com sede à Rodovia Augusto Montenegro, no 4.400, Belém, PA, inscrito no CNPJ
sob o número 04946406/0001-12
Até o valor de R$: 3.597.609,89 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Nove
Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Modalidade: CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
A presente apólice garante as Obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases da Concorrência
05/2007 - Processo Interno no 265/07 - Lote 3 - Execução das Obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a i
taçãO do
centro administrativo do Estado de Minas Gerais.
Esta apólice terá início em 03/09/2007, sendo válida até 01/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta a
Prêmio Líquido: R$ 5.322,49 Documento: 067692007005107450052151000000 Controle: 2604184368
São Paulo, 28 de Agosto de 2007

Corretor: FACILITY & BOND ADM CORRET. DE SEGUROS LTDA (0100171289)

UBF Garantias & Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia- São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600 - Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br- www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
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SEGURO GARANTIA
1 OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
Il. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
anoIice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5.

VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

CONDIÇÕES GERAIS
expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação ind. -lado
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resosta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento clp indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.

•

8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, ,expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
quando segurado e seguradora assim o' acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
122.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissoria.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052169
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao
410

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSÓRCIO ESTACON-BLOKOS, neste ato representada pela empresa BLOKOS
ENGENHARIA LTDA com sede à Av. Saturnino de Brito, no 645, Vitória, ES, inscrito no CNPJ sob o
número 30735773/0001-87
Até o valor de R$: 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais)
Modalidade : CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases da Concorrência
05/2007 - Processo Interno no 265/07 - Lote 3 - Execução das Obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do
centro administrativo do Estado de Minas Gerais.

•

Esta apólice terá inicio em 03/09/2007, sendo válida até 01/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta apóli
Prêmio Liquido: R$ 1.109,59
Documento: 067692007005107450052169000000 Controle: 2604185178
São Paulo, 29 de Agosto de 2007

Corretor: SICURA CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS (010033

UBF Garantias & Seguros S. A.

Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www.susep.gov.br
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SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
•
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente o ..tens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7.

INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.

8.

SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
121. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissoria.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.
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gCODEMIG
Companhia de Desonvohlmento Econômico de Minas Gerais

ARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

ARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA
LOTE 2 LON, jT c

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Rua ;Olores. 1.697- Lurdes - Belo Horizonte- MG - CEP 30140-071 - Tel.. (31) 3213-8880 - Fax. (31) 3273-3060 - vnwe,codernig.corntr

03

•

carioca
CHRISTIANI-NIELSEN

engenharia

CCNE-012/07
Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2007
Á

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG
010
CODEMIG

Autorizamos o Sr. ISRAEL DE OLIVEIRA
GONÇALVES, Carteira de Identidade n° MGa receber as apólices de
6377866,
de
Seguro de Garantia ref. ao Edital
Concorrência 05/2007 - Lotes 1, 2 e 3.

Atenciosamente,
CAMO9INCHRWM.SELS

Gt WRIASM

PnivtA,(>)

HORTENCIA RACIOPPI DABUS « lES
ENCARREGADO ADMINISTRATIV

32

sede
Rua do Parque, 31
São Cristovão - 20940-050
Rio de Janeiro - RJ
te): (21) 3891-2200
fax: (21) 38912221
carioca@cariocaengenharia.com.br
filial
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 52/53
Pinheiros - 01452-921
São Paulo - SP
tel: (11) 3094-3140
fax: (11) 3034-1336
region,aisp@cariocaengenharia.com.br

)437

./C/CODEMIG
Consentia de Desenvolvimento Económico de Iffinas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172828 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de
de

senvolvimento Econômico
DEMIG
creio

Ana Lucia Gondi cl.ss Costa
Ggéndia de Finanças e ,nlabildade .,EFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 03/12/2007

Israel de Oli ra inçalves
M-6.377.866 .SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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ACCODEMIG
Compnhla da Desenvolvimento Económko 6a Em Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172826 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

,..ompanhia d Desenwlvir,ato Económica
di

3S Gorda

. .

- DEOG

Ana Lúcia Gonda da Costa

Gerência de Finanças e CntabÓdade -GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 03/12/2007

Israel de O veira Gonçalves
M-6.377.866 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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,ICCODEMIG
Companhia da De. envolvimento Econômico de enas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo
seguro garantia apólice 01.0745.0172827 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em
poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Ccireashia de losenvoM '.. to Económica
FMIG
de icaI Gerais
Ana Lucia Gond , da Costa
Gerência de Fin nsas e ontabilidade GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 03/12/2007

--nçalves
Israel de 1
M-6.377.866 .SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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carioca
CHRISTIANI-NIELSEN

encenhana
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007

À
CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS
At: Comissão Especial de Licitações
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes
Belo Horizonte / MG

Ass.: Devolução de apólices de seguro de garantia
Ref.: Edital de Concorrência no. 05/2007 (Lotes: 01, 02 e 03)

Prezados Senhores,
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A, estabelecida na Rua do
Parque, no. 31 - São Cristóvão, Rio de Janeiro / RJ, inscrita no CNPJ/MF sob
o no 40.450.769/0001-26, por seu representante legal abaixo assinado,
vem solicitar a devolução das apólices de seguro, relativas à garantia de
proposta do Edital •de Concorrência no. 05/2007 (Lotes: 01, 02 e 03),
conforme dados abaixo. Para tanto, anexa recibos originais e cópias das

•

apólices a serem devolvidas.

LOTES

APÓLICES

01

01-0745-0172828
01-0745-0172826
01-0745-0172827

02
03

EGURADORA

VALORES - R$

3. Malucelli Seguradora S/A

1.725.623,87

3. Malucelli Seguradora S/A
J. Malucelli Seguradora S/A

3.509.839,93
3.747.609,89

Atenciosamente,

LUCIANA BARBOSA RAMOS/ EIS
CREA/RJ N°. 831043750/D
REPRESENTANTE LEGAL

sede

Rio de Janeiro Rua do Parque, 31 São Cristóvão 20940-050 R.1 tel. (21)3891-2200 fax. (21) 3891-2221

filiais

São Paulo tel. (11) 3094-3140 1 Belo Horizonte tel. (31) 3222-3437 l Brasília tel. (61) 3326-0567

ÁCCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172828 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de De envolvimen Económico
de MirAS creio: C 1MiG
Ana Lúcia Gond! da Costa
Gerência de Finanças e C itabilidade • GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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SEt1RORANTU\
APÓLICE N° 01-0745-0172828
,

com sede na Rua_Visconde_de Nácar, 1441 - Centro _
MAC-EGELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948,157/0001-33,
Curitiba---PR-,-através desta APÓLICE de Seguro Garafitia garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - i_ODDEMIG CNPJ 19.791.581/0001-55, RUA DOS=AIMORÉS, 1697, BAIRRO DE
LOUDES - BELO HORIZONTE MG-, as obrigações do TOMADOR CARIOCA CHRISTIANI.-NIELSEN ENGENHARIA S/A,
CNPJ 40.450.769/0001-26, RUA DO -2PARQUE, N° 31 SÃO CRISTÓVÃO RIO DE JANEIRO-RJ, até o valor de R$
1.725.623,87 (Um Milhão, Setecentos-e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta_ e Sete Centavos), na
_
_
- _
modalidade e objeto abaixo descritos. DESCRIÇÃO DA GARANTIA -. •
(Modalidade, valer e prazo previsto no contrate)

---"IVÍaffirdãde_______ trcitante

—

efj

_
Importância Segurada.
Início
._
.....
---..:.-.___
t R$ 1.725 623,87;:i-- -- 04108/22
",....„-_ .

-

érmino
08

= OBJETO DA GARANTIA —
Garantir a-manutenção de proposta para a execução dos serviços descritos no Objeto, Lote 1, da_Cp_noorrência-n.0_512.0.0.7_-_-_,
_ _
Processo 1~265/07.
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DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE
_
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA._:_.
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'nexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junho de 2003.= -------—
- - - - - — - - ---------.,
_,
.
•
,,,--,

— „.
1.Objeto
-Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato principal,
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
- ----- -- - --,

,

-._

-

2. Definições
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assurnidas1W10 Tomadorn-11---: '
contrato principal, conforme os termos da apólice.
II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificarn'as obrigaç:õãs--:-e direitos do Segurado e do Tomador.
III'. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos terniQS
da legislação--T
.__
em vigor.
_
IV.Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Seguro Garantia.-_=, - - -V. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro_
( o
arantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
.
I. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de SeguroGarantia.
VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o Segurado, o Tomador, o objeto
do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro____
IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal. 1- -.2.--_
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimentodáST-obrgaçoes assumidas pelo Tomador no contrato principal.
---- --------XII. Prêmio: importância devida, à Seguradora, pelo Tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
,
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das-_ébridpçõeSscdbertaEs
_ .
_ _
pelo seguro. --=-_-_-.:- 7_-_--_T
.
,
..__ . _. __________
3:Valor da Garantia
_ ,_, —
s
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor maximo-nomrnal por ela gat'aT
-dido.-_-_-_- _ ____,_
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da
garantia deverá acompanhar tais modificações.
da3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se- faça necessária_a
MIFiodificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,- media
--nte=solicitWãrià
Seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de premio relativo aoa
- --Crescimo ou ao
'
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer. -

ç 'i

-- 4. Prêmio do Seguro -',---------'--------- - --- -4.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmiãàSeguradora.
'
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará-_ern vigor mesmo quando o Tomador não houver
pagado o prêmio nas datas convencionadas.
, -._ _ ._ ___ , .
_
...
..., _

5.Vigêíitia -

A vigência da cobertura do Seguro Garantia será igual ao prazo estarbiTécido no contrafáprincipal,
devendao=_
Tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.
_

6.Expectativa e Caracterização do S inistra--- 7- - - - - - ---

--

_

--

-- i
:

- --

6.1. Comprovada pelo Segurado a inadimplênda do Tomadoneirkrelação às °brig. es=i-dettieta5:_pela=i1
presenté:ábólice, e quando res-ültarinfrutíféra alrfõtificação exttriefõiãl feita ao Tomador,-=or
-Siffira-dcTderá.-___ .. ,
direito de exigir, da Seguradora, a indenização devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Tomador, o Segurado devera- concomitantemente;_--cõffitítilõáf-- - 1
Seguradora a expectativa do sinistro, por meioLde envio de- cõfaia--ida,notificaçã-o extrajudicial,_bêrrrcomo--. i
documentação indicando claramente os itens não curnOidos do contraté-,2.---com a resposta do Tornadorãe 1
houver
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Membro dalusociação
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Paoarnencana
de Fianças e Garantla.

J. Malucelli Seguradora:S.A.. -

PANAMERICANSURETY ASSOCIATION

Anexo Apólice

01-07457-017282g

.__
---''" Tomador : CARIGCA . CHRI S T IAN I -N I EL S EN ENGENHARIA S/A
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENT~NOMICO - DE MINAS GERAIS - _CODEMIT-.-'=-2‘-'r
Data de Emissão: 15/08/2007
Vigérldia
-fInicio: 04/09/2007 .... Final 02/03/200-8=
_
_
---. Modalidade :_ L i c i t.:ant e
___----:-___:__
...........,......-., ....-.,. ,-........, ..., ,- -

. .
,
Rr-êmio LiqUido . . .-:-. . . ............. . . . . . . .-. .. . . . R$------------=------ 3 829,35--:=
Adicional de Fracionamento . -."-- . . ...... . .. . . . . R$
_
0,-00 _
Custo de Apólice
R$ ----_
60--,-- 0 O -- -----=,
I . O . F ......... . . . „:-'::. . . -:-: , . . _ ..... ._. . -.--".
. . . . R$_ ---,1----;- "-----:1--=------'-"- 272--:
:
:_25 -----7=j"
.
__
----Prêmio Total ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$
------.,. —
4.161,60 --- Susep: 5951910200620 MARCA PLANEJ. TECNICO CORG. SEGUROS. LTDA
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Este documento faz parte integrante da (o) Apólice n°
Rio de Janeiro - RJ 15/08./2007
- Folha 03/03 -
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HSBC

399-9

RECIBO DO SACADO
1
1,
VENCIMENTO
PARC. / PLANO
r- 01 / 01

22/08/2007

2 AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE

PJ2165627
'A
r.r)

ESPÉCIE QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

m4.161,60
) DESCONTO /ABATIMENTO

HSBC

399-9

FICHA DO CAIXA
PARC. / PLANO

VENCIMENTO

01/01

22/08/2007

AGENCIA / CODIGO CEDENTE

2165627
ESPÉCIE QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

4.161,60
( ) DESCONTO / ABATIMENTO

( ) OUTRAS DEDUÇÕES

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES

( + ) MORA / MULTA

( + ) MORA / MULTA

( ) OUTROS ACRÉSCIMOS

( ) OUTROS ACRÉSCIMOS

o,( = ) VALOR COBRADO
7), NOSSO NUMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO

0110 '5'1648324353

( = ) VALOR COBRADO

NOSSO NUMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO

1648324353

NUMERO DO DOCUMENTO

NUMERO DO DOCUMENTO

01-0745-0172828 - 1648324

01-0745-0172828 - 1648324

SAC. CARIOCA CHRISTIANI'NIELSE
'. - EMP.

J. MALUCELLI SEGURADORA

AC.CARIOCA CHRISTIANI-NIELSE
J. MALUCELLI SEGURADORA

EMP.

CNPJ

84. 948 .157/0001-33

811. 948 . 157/0001-33

CNPJ
AUTENTICAR NO VERSO

AUTENTICAR NO VERSO

AKI
__ CODEMIG
Companhia de Desenvolvlmento EC011álli<0 de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172826 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA- PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas -pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
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Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador- no contrato principal,
'l•
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
_
- - - --- -- - -----------'-'- - -- , - -- -,
-- — ,__-- , - ---.; -,.,__
f.
2. Definições
itt 7i I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigaçoes assurnidas_pdalonnador no
contrato principal, conforme os termos da apólice.
i•
II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obiTgações e
_ . .
direitos do Segurado e do Tomador.
— -—
__
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão- de acólita de seguro, firmado nos teft-nos^d~k
-,-,- ,
...
em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Seguro Garantia.
,1 V. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações naapolice de-S-egtito'
(ik
arantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
y
, .
I. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer riiii-da lidada de Seguro—
Garantia.
VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam, as diferentes modalidades de cobertura do
-contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
•:.;
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o Segu_rãdo, o Tomador, o objeto
do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro
IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal. -__
._
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal._ .•
.
r/ e;Zi Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apolice,--dõ-tum-ptif-neffo-das-obtrgAçoes
:',' ' ,
. _________
'7 A
assumidas pelo Tomador no contrato principal. -----_::T±---.•_=•-.•:-,-'7--,---,'
_
_
_
_
_ . '
XII. Prêmio: importância devida, à Seguradora, pelo Tomador, para obter a cobertura do seguro------=-7.--------XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertaS.
,
________ .
,.._______
_
--,...._
;-,E._
pelo seguro. di..
-i.ii_-,7-25_
k\
_
.;
-----_________
_
3. Valor da Garantia
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantlaw-=
r'i lé
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal,valor da
__,
'
garantia deverá acompanhar tais modificações.
4E1.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, emiiirtude das quais se faça-n-gnassária_ a
wiodificação do valor contratual, o valor da garantia poderá tambéma-êi-- modificado, mediante s-ãíicitaç
- ao_à
,
fr
Seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acrescirno ou ao
,\,.,,
\,-,
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
,,,i
__
,
.,
i
4. Prêmio do Seguro
.-r
.1
4.1. 0 Tomador é o responSáVel
elo padamerito
P
do prê-rniol_~ifidï. .
- ------- - --::-- -:-.-----7 ''
_I'
\\ /
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará- em---vigor-mesmo guando o Tomador não houver-----1-,,
pagado 9 prêmio nas datas convencionadas......................
.
_. ,
._
__._.__ __. .__ __
1. Objeto

ri

5. Vigência
_
A vigência da cobertura do Seguro-Garantia será igual ao prazo-e-Stabelecidb no contrato principahdevender42-:,,
.
Tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo. .
,
,
__

\ :
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-6. Expectativa e Caracterização do Sinistro
6.1. Comprovada peloSegurado a i—
na-diinpl'eh
cii,
--&tomador em relaçao="ái,Jpbtigaçõpi--e6Mrtampla_
-= ; i 'f
presente apólice, e quatidTrésultar infrütlfera a nãtificação extrajudicial feitaacaorriaZior,-_-o:Seauratinefácr
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direito de exigir, da Seguradora, a indenização deVidár--.1
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6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Tornaddi=,-o Segurado deverk-c-ofidõriiifaiitéliiénW-cbrifftiffita-f-a
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Seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envioida-Jaó-pia da notificã_Wsë,RfrãTudicià1,-15-6.friiii5l
documentação indicando. claramente os-ifens:,:_não cumpridoszto_contrato, comia-resposta do Tornador, se
houver----L---r2--1,----=-- ----:=:- -- --- -:, -=------ ---:---------=:' --------- - ----- - ---- --- -- -----------------Folha 02/03
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HSBC

399-9

RECIBO DO SACADO

rri

PARC. / PLANO
01/01

[VENCIMENTO

22/08/2007

AGÊNCIA, CÓDIGO CEDENTE

ru
,4
er•

ro

2165627
ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

8.398 13

( - ) DESCONTO/ABATIMENTO
( ) OUTRAS DEDUÇÕES

( + ) MORA / MULTA
( ) OUTROS ACRÉSCIMOS
( = ) VALOR COBRADO
LÓ

,
0
CO

NOSSO NUMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO

1698339057

NUMERO DO DOCUMENTO

01-0745-0172826 - 1698339

CARIOCA CHRISTIANINIELSE
EMP. J. MALUCELLI SEGURADORA
CNPJ 84.998.157/0001-33
SAC.

AUTENTICAR NO VERSO

HSBC

399-9

FICHA DO CAIXA
PARC. / PLANO
01/01

VENCIMENTO

22/08/2007

AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE

2165627

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

8.398,13

( ) DESCONTO, ABATIMENTO
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES

( ) MORA / MULTA
( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
( = ) VALOR COBRADO
NOSSO NUMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO

1648339057

NUMERO DO DOCUMENTO

01-0745-0172826 - 1698334

SAC.

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSE
J. MALUCELLI SEGURADORA
CNPJ 89.948.157/0001-33
EMP.

AUTENTICAR NO VERSO

•

ACCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo
seguro garantia apólice 01.0745.0172827 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em
poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: ;31) 3273-3060 - www.codemig.cormbr

2

_

tvimbha da ;matinal, Panarnericana

,

de eiertçid e-Gadd-dm

_

ititeligi_.5eguradora

.,7.45ommee.
'IS.:= ,•;, ,§44 / ,_

,111* II /I e,

MIS/

—

/

;1
1' Ir

—

le=

PANAMERICANSURETY ASSOCIATION:2:j

-- '/."")
1. ?
r r- .

,

..
___

-"101411~111taffina

. of".
'.

_

..

,
_

•

SEGURO GARANTIA

.

:0745:01-72827APÓLICE N?0-1-_ .. _ _ .._.,____
,

.

- /V-J. MALUCELLI SEGURADORA S/A,'CNP-J 84.948.157/0001-33, com sede na RuaAtisconde de Nácar, 1441 - Centro a-APÓLICE de SeguroGarantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
Curitiba - PR, através dellECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG , CNPJ 19.791.58170001-55, RUA DOS AIMpRÉS-£1697, BAIRRO DE
LOUDES - BELO HORIZONTE:MG, as obrigações do TOMADOR CARIOCA CHRISTIANI-NIELSENENGENHARIA S/A,
CNPJ 40.450.769/0001-26, RUA- DO PARQUE, N° 31 SÃO CRISTÓVÃO RIO DE JANEIRO-R-Jaaté o valor de R$
-_-Nove-_C-entavos), na
3.747.609,89 (Três Milhões-aSetecentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Nove Reais e -OitentãEé:
.
-•
, .
' s-Critos.
-demodalidade -e objeto abaixo.
_
.
1--_
•

_

DESCRICAO DA GARANTIA
(Modalidade, valor e prazo- previsto' no contrato)

,

_
--- -"=----:--

Modalidade
_ .

-

Término

Inicio

04/09/2007= : 02/03/20.08 _

-_=•-__ R$ 3.747.609,89

Licitant==

Vigência

-

Importância Segurada

._ -___
._
__

,—,

_

,

-OBJETO DA GARANTIA __
.

,

_
._.

Garantir a manutenção de proposta para a execução dos serviços descritos no Objeto, Lote 3, da Concorrência n.° 05/2007 ---Processo Interno 265/07.
I
___
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular SUSEP n.° 232/03
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J. Maluce i Seguradora.'
DOCUMENTO VALIDO PARA GAFtANTIAS-COM VALORES DE
- —
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)-— ----- ----- -. .
E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo ''Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente á execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventadias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
**
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.°
1.Objeto
—_
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato=princrpiTi—
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
--,,_
_
_
_
2. Definições
__
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas:pelo TomadoLt
1W- contrato principal, conforme os termos da apólice.
II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especifidàfis obrigações e
_
direitos do Segurado e do Tomador.
III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação
em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Seguro Garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro-.
arantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
I. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalídade de SeguroGarantia.
VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o Segurado, o Tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contratodesepura.::_:::::=
IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
X I . Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimeriWdas obrigações
________.
assumidas pelo Tomador no contrato principal.
_ _
XII. Prêmio: importância devida, à Seguradora, pelo Tomador, para obter a cobertura do segur6.27XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
-—
-----XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertasTE
pelo seguro.
_
•
3. Valor da Garantia
_
_
_
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo:nominal por ela garantido. 3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da
garantia deverá acompanhar tais modificações.
da.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a
od if i ca çã o do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à
Seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

w

4. Prêmio do Seguro
4.1. O Tomador é o responsável pelopagamento do-prêMib à SeguradOra.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador_não hointerii
pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5. Vigência
A vigência da cobertura do Seguro Garantia será igual ao, prazo e sta beléditroThb-tb-n-ttãtopriii dipa
Tomador efetuar o pagamento do prêmio portodo este prazo.

ndo o
-

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro
6.1. Comprovada pe-1,.,
;VSegurado a inadimplência do Tomador em. relação às obrigii.e.cobe
-rtas
presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudi-Crel.`feit.5-_aolkimador;ro-_-S-egigrado terj
direito de exigir, da Seguradora, a indenização devida.
—
—
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Tomador, o Segurado deverá7-c-õh—do-rnitantemente- comunidi
Seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudidàlEbie_rn como
documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta derõiilador, sei!
houver.
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J. Malucelli Seguradora

Anexo Apólice n° 01-0745-0172827

Tomador: CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGEWRIA S/A
Segurado: COMPANHIA DE DESENMOLV_IMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERASS.: CODEMIG
n-a
-M02 /O 3 / 2 008_
Data de Emissão: 15/08/2007-3gênc1a Inicio: 04/09/2007
-_
= Modalidade: Licitante
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Pr-êMioLíquido,
Adicional de Fracionamento
Custo de Apólice

=Susep: 5951910200620
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HSBC

399_91

RECIBO DO SACADO
PARC. / PLANO
01/01

VENCIMENTO

22/08/2007

AGÊNCIA/ CÓDIGO CEDENTE

VALOR DO DOCUMENTO
( - ) DESCONTO/ABATIMENTO

( ) OUTRAS DEDUÇÕES

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES

MOFtA / MULTA

) MORA/MULTA

( ) OUTROS ACRÉSCIMOS

,• ) OUTROS ACRÉSCIMOS

( ) VALOR COBRADO

; ) VALOR COBRADO

NOSSO NÚMERO! CÓDIGO DO DOCUMENTO

2-n.648348052

gS›
,Pr,NUMERO DO DOCUMENTO

—

1648348

CARIOCA CHRISTIANI—
NIELSE
J. MALUCELLI SEGURADORA

"1,'
IEMP.

84.948.157/0001-33

AUTENTICAR NO VERSO

NOSSO NUMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO

1648348052

4,
„SAC.

cm...J

22/08/2007

8.962,70

( ) DESCONTO /ABATIMENTO

;01-0745-0172827

01/01

ESPÉCIE QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

•

399-9
VENCIMENTO

2165627

iQUANTIDADE

8.962 70

(

ARC / PLANO

AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE

2165627
ESPÉCIE

HSBC

PICHA DO CAIXA

NUMERO DO DOCUMENTO

01-0745-0172827 — 1648348
'AC
'EMP
CNPJ

CARIOCA CHRISTIANI—NIELSE
J. MALUCELLI SEGURADORA
84.948.157/0001-33

AUTENTICAR NO VERSO

-

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico cie lihna, Gera.,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo
seguro garantia apólice 01.0745.0172827 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em
poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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( ) DESCONTO/ABATIMENTO
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( ) MORA/ MULTA
( • ) OUTROS ACR SCIMOS
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SEGURO GARANTIA
APÓLICE N° 01-0745-0172827
fika A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33; tom sede -na Rua Visconde delqWer
Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA PE DEsSEN~E-NTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG , CNPJ 19.791.5811Q0U7-55, RUA DOS AIMORt~iCaRCEDE
LOUDES - BELO HORIZONTE MG, asTabitaçxies da TOMADOE~IOCKCHRISTIANI-NIELSEEIEENGENEWIEWE6a•-.
CNPJ 40.450.769/0001-26, RUA .DO PARQUE, NI° 31 - SÃO dRititik5VÀO=.
,
:RIO- DE JANEIRO-23.747.609,89 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil,--8eiscentos itr
-Wrve Reais e Oitenta e_IsIoveCentavosna_
modalidade e objeto abaixo descritos.
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro gamnte a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA- PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
*****************
condições especiais.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * * * * * * *******************
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**********
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* * * ***** * * * * ******* * * * * * * * * * * * * * * * ****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***************
* * ****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * * * ******* * * * * * * * * * * * * * * * * *********
* * * * *********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * *

* * * * * *********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * ******************** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junho de-2001•

1. Objeto
Este seguro 6. cante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contratõiptincipal,
firmado como Segurado, conforme os termos da apólice.
2. Definições
1. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas peiri---len-ladWnin
contrato principal, conforme os termos da_apólice.
_
II. Contrato Principal: o documento cpntratual, seus aditivos e anexos, que especificam as
obrigaçoes:e
direitos do Segurado e do Tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da
legislação
em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado peia Seguradora, que representa fiftrrrial mente o Segurõtarantia
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apõlicA-AA-Seguro
Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
VI. Condições Gerais: ás cláusulas, dá apólice, de aplicação geral a qUalquer
modalidade
._
Garantiá.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes
modalidadese.-~ado
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Cóndicões Gerais.
VIII. Condições Particulares: ai- que particularizam a apólice, discriminando o Seguradwozdo seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato dasegufe
IX.Segurado: credor das obrigações assütnidas pelo Tomador no contrato principal. _
X.Tomador -devedor das obrigaço
:. ~rãié ~ilidas-no donteatb-pripcfpal.
XL Seguradora: a sociedadê.d‘s_istg_
Tifõã-gátãíitidora, nos fêT•ifiõs
- dãa
p-_0.1iõe, do cumpnme • ••
,•,•• •
assumidas pelo TOmadár.- nõ çffiffa-krprincipal:
_ _ XII. Prêmio: importância dev aSeguradora,péro TornatWp~ter a co bertu ra
dossguriaX! i . Sinistro: o inadimplein-entiniasobripações cobertas pelo
_
_
XIV. Indenização:o pagamEntã-closprelignsdiretés_resultantentó Inadimptemento
pelo seguro.
=
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3. Valor da Garantia--1
•
3.1. O valor da garaii-abitcwildtc_e devErserentenWd000rno o vato~tmano
I e •=r;_ir_utluele
3.2 Quando eftitua~aVeü: de~ligykt~tiile
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4. Prêmio do Seg urg: _
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7.Indenização _
_
_
7.1. Caracterizado o sinistro, a tegiiiiidora-indenlzará o Segurado, at-ë. Olir-nite da garantia desita~

segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:
1. realizando, por meio de terceiros, o objeto dó contfatb principalde forma a lhe dar conftnutdade-e-o-conciük, sob a sua integral-responsabilidade; ou
-pagando os prejuízos causados pela ínadimplência doTomador-.7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocormE4K~D-
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8. Sub-Rogação
_
11(
-Paga ailbrifiaçã o ou Trïidado o curnl
—trrimerit-6-Us obngaçoes-Ànadtmolidas pelb TornadorEzeguradora------- - ---bil------r+50
-ps
-_-.8
---elEhow-direitos=d6~radcr-confrauilig
u-contra4ercerPasIno
-—
i
sto.
-E---dado.causaB
arda_
-_ 9 IsentgredeRffspanwablildade
.
9.1__a Seguia~are isentada resp_onsabilidade em relação
ars aapr.:~ia 000rrência-dp-umg-eu-m
dasseguintes-hipoteses: _
_
1. Casos fortabs ou dã força maior, nosTermos doC1igo Civil BraWirp; _
---II . Déscumprimento das obriga-Oes do Tomador
_ de_q3rrentaide-atos-outos de respçnsabiktacla=t)a-=
Seguhdd_o;
__-111.Alteraçãoidas-,:obrigações-contrattraisarantidasaiorestpdlioe, que-tenham sid=ordadas=antra---Baguraile--TenladorÃern p_révia anuênciailaSe3upstddra;________

__INtAioslatWdotoso-~ac
urado_ou_p_OT sg,H-Fepfeset=rele-p-1.
'=___=-.W.2:xcitienn~pressamenteFela_resp
"-~ilitradt~Seduraeroradas- quaisq
:e.r11~ãr-4:ún~lvoxItscsosicaccem c_ontranceptextsta nas:coadiçoes-especots.-

-_ .. __

--10-,Concorrênci-GaraW
s32Eigrai~tias~r~a-d.
- - • -----

--1'_g_ ~?m~.1 rrfante,3:sifse: ima'.d ore a LÇ-Tvg rtinip

la~fIrar
_esle_s

,=-A1X=x
---tttiçãO~ranfta_
--/ejarart
----W-ffidapotestesegttrecexftriqutr-se=a__T ...29TImprIrvar~

i

~~ersias

=2. 1.
1-

por arbitragem, ou
_por roca a oe caráter-judicial-

13_ Presr-ric,ao

.T./....,.T.///11.1...1

aldd.1111... ...ah.

w...r.r.14...er.....=••••••.,
t.v.raw...-14.7,...a.
11•••.

É
É
i

!i )i

:

Z41r;

i•i

—

J. Malucelli Seguradora S.A.

Crm,m4,Z‘.

Membro da A55OOR7TnT7I

p~HicANsmimmnamb.

PRSIWPF

440CI410N PANAMpleAM'W Pi~

CONTA DO PRÊMIO
Anexo Apólice n° 01-0745-0172827

f

Tomador: CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA
.
Segurado: COMPANHIA-DEDESENVOL-s-TIMÈNTO EafflôMICO-DE MINAS GERAIS---.0~G.
Data de Emissão: 15708/200-1=_Arigência Início: 0 4/09/2007 Fitár-IFFF=
Modalidade: Licitante
-:1---=':--T-l- --- _
-- ----7--: ---- --

•
_

_ —
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CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econothoo de %nas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172826 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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RE.,76 DO SACADO
PARC /PLANO

01/01

VENCIMENTO

22/08/2007

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

2165627

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

HSBC

399-91

FICHA DO CAIXA
PARC /PLANO

VENCIMENTO

01/01

22/08/2007

AGÊNCIA, CÓDIGO CEDENTE

2165627

ESPÉCIE QUANTIDADE

VALOR DO DOCUMENTO

8.398 13

8.398,13

( ) DESCONTO/ABATIMENTO

( - ) DESCONTO / ABATIMENTO

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES.

( + ) MORA/ MULTA
( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS

( = ) VALOR COBRADO
co

( + ) MORA / MULTA
( + ) OUTROS ACRÈSCIMOS

( = ) VALOR COBRADO

1.-e3
co

NOSSO NUMERO) CÓDIGO DO DOCUMENTO

1648339057

NUMERO DO DOCUMENTO

01- 0745-0172826 - 1698339

CARIOCA CHRISTIANINIELSE
EMP. J. MALUCELLI SEGURADORA
SAC.

CNPJ

84.948.157/0001-33

AUTENTICAR NO VERSO

•

NOSSO NUMERO/CÓDIGO DO DOCUMENTO

1648334057

NUMERO DO DOCUMENTO

01- 0745-0172826 - 1648334

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSE
J. MALUCELLI SEGURADORA
CNPJ 84.998.157/0001-33
SAC.

EMP.

AUTENTICAR NO VERSO

•
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SEGURO GARANTIA

-

APÓLICE N° 01-0745-0172826
A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na RuaVisconde Cre-Nlikef;_-1-44_-1__-- __Genif0 Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE•D_ESE~MEKTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG , CNPJ 19.791.581/0001-55, RUA DOS AIMORB.T697BWIRI;82EDE
LOUDES - BELO HORIZONTE MG, as obrigações do TOMAE1OR CARIOCA:_CHRISTIANÊN1ELS
CNPJ 40.450.769/0001-2k RUA DO PARQUE, N°
-SÃO -0-.BISTÕVÃO. P,t(?-:DE JANJE1R0--Riatibervargr-Gb--R$
3.509.839,93 (Três Milhões, Quinhentos e Nove Mil, OitOcentosiinia e NoVie-Reais e. Noventa .e - rilts=eentavosnamodalidade e objeto abaixo descritos
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CONDIÇOES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais. Ir * ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *************** * ****
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.°232, de 03 de junho -dê-100
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1. Objeto

-

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrafo pnã-cipal,
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas-rpe
—la,Tottador no
contrato principal, conforme os termos da apólice.
II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especifirariv~cngaçoes e
direitos do Segurado e do Tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos de legislação

em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela SegUradora, que representa formalmente 6Segur~feretle.___

V.Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na-arAli~144-SftguroGarantia, mediante solicitação e anuência expressa das_partes.
VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de Taplidáção geral a qualquer ifiactatidade=degurc- Garantia.
VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes rriodalid
o
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam .a apólice, discriminando o Segurado,-:oahrtred~
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CODEMIG
Companhia d. Doenvoncimartto Económico da Itnaa Cem,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 0 5/2 007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA SA,
a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 01.0745.0172828 da J. Malucelli Seguradora S.A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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APOLICE N° 01-0745-0172828

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.92i-8.157/0001-33, com éç-ae-liè-"Rua Visconde tfe-~tr~1 -="enro-•
Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO DE MINAS GERAIS - CODEM1G , CNPJ 19.791.581/00015, RUA_ DOS AtMORÉS7Ti-13AIRRODE=
LOUDES -BELO HORIZONTE MO"; as 'obrig_ações-Crw-TOMADOR CARIOCA CHRISTIANI-NiELSENNCFNIARIA /A
OCRISTÓVÀOEBIO DE'JANEIR0=1
CNPJ 46.450-.769/0001-26, RUA DO PARQUE,'N
1.725.623,87 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Cinco-MIL-SelS-cent-~inWejTrês Reais e _ Olten
-modalidade e objeto abalxo_clescritos.
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro
3nte a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assir.ar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉC
NICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
Il. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junho de 2003 1.Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrard principal,
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
2.Definições

'

:
1111111

'

-

I. Seguro-Garantia: seguro que garanta_o fiel cumprimento das obrigações assumidasipelcET~Eno
contrato principal, conforme os termos da.aoólice.__
II. Contrato Principal: o documento cdnfratual, seus aditivot e anexos, que especifícam-as_12brigaçoes7e
direitos do Segurado e do Tomador.
111 Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de a-polioe de Seguro firmado nos termos~ão
__
em vigor. IV.Apólice: documento, assina-d4eld-Seguiradora;que ~entalo/malmente-o Seguro-G=1M,
V.Endosso: instrumento formal, assifiactolpiela Sag urai:-fõiwque introduz modificações ria:apit~gsgut.,
Garantia, mediante solicitação e anuênCiá expressa das panes.
_
.
VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação .gerai'à -qtjalquer rnCdatidade=i1e=eguri
Garantia.
VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de_winilliaffloi-J
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nás Condições Gerais. VIII.Condições Particulares: iiue particularizam a aPolice,- discriminando o Segurado-, Olibmallor:~bjetado seguro, o valor garantido -a-demais-Características aplicáveisi tin determinado contratodesegure

IX.Segurado: credor das obrigações assü-midaapelo Tornador no contratopripcipal. „
X.1-Ornador: devedordaãobrigaçõela-attümidas ridtkintrato píãL
X I. Seguradora: á sociedade diiiirsET-giüõã'garã-nlidôra, nos.tidnios daãpo_hc_audo cumpnme o J ot_p.
- .assumidas pelo TO—
miCcrIn-õ ça~:~11.
- XII, Prêmio: imPõtairma-dev~e Ft-::::::eraj)etEET45-n
-fadaripdatoktior.a.coTaertura
XIII.Sinistro: o inadimplemen~brigações-cobertas p-elc segurcu--

XIV.
Indenização:JopagarnmeRlas~~aresultantes:dalnadimpleinento daulbri~~-

pelo ãeguro.__
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- =_-:=-- _ - - - - -7.1. Caracterizado o sinistro, a àegu-r-adiSra indenizará O:Segura-do, até o limite da garantia destaptiltw:-._
segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entte ambos:_-_..
_
---= -.___
I. realizando, por meio de terceiros, -o -õbjeto do contratd principal, deTsforma a_Ifie dar continutdade:e=cr=
concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou-- ---- .
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GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

PAULITEC CONSTRUÇOES LTDA E CONSBEM
CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
LOTES 1-2-3

CODEMIG
CompanNad. OnemoMmelo Eurdmico de lha Gerai%

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

1111

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA E CONSBEM
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a garantia da proposta para participação da
licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do
valor do orçamento do LOTE 1, representada pelas cartas de fiança n° 396772 (R$
862.811,93) e 396781 (R$ 862.811,94), cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

esenve,
na
• G
Luc,8
Geçénes Fxn,snSs

Rua Aimorés, 1.697 - latirdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Econevins,
Eii1G
da Cos
0,,,eace•Ger IC

Et A IN C O

POHENCIAL
00999C060DE4

Controle Interno:
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletránica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautenticidade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 396772- R$862.811,93
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede em Belo
Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100- 12°. andar, por seus representantes legais, declara que responsabiliza-se
como FIADOR da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n°. 49.437.809/0001-74, com sede em SÃO
PAULO/SP, à AV. LINEU DE PAULA MACHADO, N° 1000, participante do CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM,
até o limite de R$862.811,93 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e três
centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007, objetivando execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários
para a IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 1 - Compreende
as obras de infra-estrutura compostas de teffaplenagem, drenagem superficial, irrigação, meio ambiente, redes
externas, paisagismo, pavimentação, praça cívica, PALÁCIO DO GOVERNO contendo, fundação e estrutura,
arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, sistema de proteção a descargas atmosféricas (SPDA),
sistema de automação predial (SAP), sistema de detecção alarme e incêndio (SDAO, sistema de ar condicionado e
cabeamento estruturado, AUDITÓRIO incluindo fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica,
hidráulica, incêndio, sistema de proteção a descargas atmosféricas (SPDA), sistema de automação predial (SAP),
sistema de detecção alarme e incêndio (SDAO, sistema de ar condicionado e cabeamento estruturado.
A presente fiança é válida pelo prazo de 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 06/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o vencimento de
qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO POTTENCIAL S.A., por
meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no
âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da
obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48
(quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

António Eugênio Cieto
Gerente

Oqoadamunde pee• amam 4.1111ca5era Dqbal

Cassio Dolabelia França
Diretor
rmi~meam..~9.80~.~anne

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 de 11/09/2001 — Art.
• ""
Art 1• • Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade Juni:boa de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de
transapfies eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL S.A.
AV. AFONSO PENA, 4100. 12° ANDAR • 8. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: ,s1) 2121 7788 • www.pottencial.com.br

B A N C O

PO/tENC:AL
Controle Interno: 00999C060DED
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautentIddade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 396781 - R$862.811,94
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12° andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ n°. 61.776.399/0001-91, com sede em SOROCABA/SP, à RUA OURINHOS, N° 238 - SALA 2,
participante do CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM, até o limite de R$862.811,94 (oitocentos e
sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos), destinado à garantia de
participação na Concorrência n°. 05/2007 - Processo Interno n°. 265/07, objetivando execução das obras
e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a implantação do CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LOTE 01.
A presente fiança é válida pelo prazo de 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de
03/09/2007, vencendo-se no dia 06/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
BANCO POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que,
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

'9".•

António Eugênio Cieto
Gerente

.1.1.s0o Prat mim. poio %na. Cal ~der. Piga.

Cássio Dolaballa França
Diretor

1~ 0.4111.1re 01.91

Documento assinado por melo digital, conforme MP 2200-2 de 24082001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n° 32 de 11/09/2001 — Art. 21.
Art 1° • Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade juridida de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaçâo de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL S.A.
AV. AFONSO PENA, 4100. 121 ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: I 3112121 7788 • www.pottencial.com.br

•_LN„ -CODEMIG
Coneeentda de Deterrnevietento Eceednlieo de Mina Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas PAULITEC CONSTRUÇÕES
LTDA E CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA , a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelas cartas de fiança n°
396766 (R$ 1.754.919,96) e 396777 (R$1.754.919,97), cujos originais ficam em poder da
CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINO GERAIS-CODEMIq

Companhia d DesenvoMmento Econômico
o erais - COIlG
Ana Lucia Gonddm a Costa
Geréncia de Finanças e Co bilidade - GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

BA

NCO

POUENCIAL
Controle Interno: 00999C060DDE

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletránica,
odem ser verificados no endere o ivww ottencial.com.br
autenticidade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref • CARTA DE FIAN A N°.: 396766- R 1.754 919 96
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A.,

•

inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em
Belo
Horizonte/MG,
na
Av.
Afonso
Pena,
4100
- 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR
da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA,
49.4
n°.
37.809/0001-74,
com sede em SÃO PAULO/SP, à AV. LINEU DE PAULA MACHADO, CNPJ
N° 1000,
participante
do
CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM, até o limite de
R$1.754.919,96 (um milhão,
setecentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos),
destinado à garantia de participação na Concorrência n°. 05/2
007, objetivando execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
LOTE 2- Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 1, inclusive fundação e estrutura, arquitetura
e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, sistema de proteção a descargas atmosféricas (SPDA),
sistema de automação predial (SAP), sistema de detecção alarme e incêndio (SDAI), sistema de ar
condicionado e cabeamento estruturado.
A presente fiança é válida pelo prazo de
125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de
03/09/2007, vencendo-se no dia
06/01/2008,
ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado,
exigir do
BANCO POTTENCIAL S.A.,
por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente
FIANÇA, de modo que,
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR
desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo
a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Antônio Eugênio Cisto
Gerente

Cássio Dolabella França
Diretor
tute.Capielamiftwobams•0•011~0.1,1

4:mau* Oáral rmeteadc. Grau Cd...001,8 C.~1

_ .
.
Documento assinado por meio digital, conforme MD 2200-2 de 24/08/2
001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICD Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 de 11/09/2001 —AO. 2°.

AR 1• •

Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, Integridade e validade Jurldica de
documentoseletrônicas
em forma eletrônica,
transações
urgiras. das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem corno a realização de

BANCO POTTENCIAL S.A.

Av. AFONSO PENA, 4100. 12
0 ANOAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE •
MG
CEP 30130 009 • TEL.: 431) 2121 7788
•

www.pottencial.com.br

ISA N c o

P OUENCIAL
Controle Interno: 00999C060DE9

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
•odem ser verificados no ende o www. ttencial.com.br
autenticidade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ret: CARTA DE FIAN A N°.: 396777. R 1.754 919 97
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A.,

inscrito no CNPJ sob o n°.: 00
.253.448/0001-17
com
sede
em
Belo
Horizonte/MG,
na
Av.
Afonso
Pena,
4100
- 12°. andar, por seus representantes
legais,
declara
que responsabiliza-se como FIADOR
da
empresa
CNPJ n°. 61. 776
CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
participante do .399/0001-91, com sede em SOROCABA/SP, à RUA OURINHOS, N° 238 - SALA 2,
CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM, até o limite de
milhão,
setecentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais eR$1.754.919,97
noventa e sete (um
centavos),
destinado à garantia de participação na Concorrência n° 0
5/2
- Processo
Inteiro n°.
265/07,
objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive007
fornecimento
montagem
e instalação
de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 02.
•

A presente fiança é válida pelo prazo de
03/09/2007, vencendo-se no dia 06/01/2008, 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de
ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento
de qualquer
BANCO
POTTENCIAL
S.A., obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR
FIANÇA, de modo que,
desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo
a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Antônio Eugênio Ciato
Gerente

Cássio Dotabena França
Diretor

mama sara Iras. C.a...ali.

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/0
— -9/2
vigor consoante E.C. ri' 32 de 11/09/2001 — Art. 2°.
001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP Brasil, em
Art 1° • Fica Instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurldica de
documentoseletrônicas
em Mima seguras.
eletrônica. das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de
transações

BANCO POTTENCIAL S.A.

AV. AFONSO PENA, 4100. 12.
ANDAR • El. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
www.pOttencial.CoM.br

CEP 30130 009 • TEL. : 13 112121 7788 •

CODEMIG
COM.Ittil

Desenvolvimtnto Económico de Ihnat Gerai%

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

•

Recebemos consórcio firmado pelas empresas PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA E
CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelas cartas de fiança n°
396770 (R$ 1.873.804,94) e 396780 (R$1.873.804,95), cujos originais ficam em poder da
CODEMIG

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia d4 Desenvolvi ento Econômico
de M s teze ODEMIG
Ana Lúcia Cone' n

Cosra

Geréncia de Finanças e ntebtildade - GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lurdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

B A NCO

POUENCIAL
Controle Interno: 00999C060DE2
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço viviw.pottencial.combilautentlddade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 396770- R$1.873.804,94
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n°.
49.437.809/0001-74, com sede em SÃO PAULO/SP, à AV LINEU DE PAULA MACHADO, N° 1000,
participante do CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM, até o limite de R$1.873.804,94 (um milhão,
oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), destinado à
garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007, objetivando execução das obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para
a IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 3 Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO -2 e CENTRO DE CONVIVÊNCIA, inclusive fundação e
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, sistema de proteção a descargas
atmosféricas (SPDA), sistema de automação predial (SAP), sistema de detecção alarme e incêndio
(SDAO, sistema de ar condicionado e cabeamento estruturado.
A presente fiança é válida pelo prazo de 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de
03/09/2007, vencendo-se no dia 06/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
BANCO POTTENC1AL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que,
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

•
Antônio Eugênio Cisto
Gerente

~UI •ffidade Iram CartÉneadara Dqltal

Cássio Dolaballa França
Diretor

Offliels." 0•1011~ pek11~0.1111N11~.

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 de 11/09/2001 —AI. 2°.
Art 1.• Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade gurldica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem corno a realização de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POWENCIAL S.A.

AV. AFONSO PENA, 4100. 120 ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: i3112121 7788 • www.pottencial.com.br

e
B

ANCO

POHENCIAL
00999C060DEC

Controle Interno:
A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.br/autentiddade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANÓA N°.: 396780 - R$1.873.804,95
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ n°. 61.776.399/0001-91, com sede em SOROCABA/SP, à RUA OURINHOS, N° 238 - SALA 2,
participante do CONSÓRCIO PAULITEC / CONSBEM, até o limite de R$1.873.804,95 (um milhão,
oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), destinado à
garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007 - Processo Interno n°. 265/07, objetivando execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - LOTE 03.
A presente fiança é válida pelo prazo de 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a partir de
03/09/2007, vencendo-se no dia 06/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
BANCO POTTENCIAL S.A.,. por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que,
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

António Eugênio afeto
Gerente

azia 4.1.9. mem. pd.• ~na. Callkadera NE01

Cássio Dolabella França
Diretor
Deed
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Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 de 11/09/2001 — Art. 2°.
Art1.• Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP Brasil, para garantir a autenticidade. integridade e validade juridica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaçáo de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL
AV. AFONSO PENA, 4100. 12° ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: ,31) 2121 7788 • www.pottencial.com.br

iCCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO
SCHAHIN ENGENHARIA SÃ

Rua Aimorés, 1 597-

5

CODEMIG - Companhia de DesemVvImento Econômico de Minas Gerais
- MG - CEP 30140, . " 21 (31)
3213-8880 Fax: (31) ?273-306() - rsve. coce.nig ;:om ;

lourdes - Belo Hor conie

Á CONSTRAN
Constran S/A - Construções e Comércio
São Paulo, 05 de dezembro de 2007.

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Tesouraria
Rua Almorés,1.697 — Lourdes
Belo Horizonte — MG
CEP.: 30140-071
Fone: (31) 3213-8880/ 8897
Sr. Gilberto Simões Rabelo

Concorrência n° 05/2007 — Processo Interno: 265/07

Ref.:

Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de Equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais, Lotes 1, 2 e 3.

CREDENCIAMENTO

CONSTRAN S/A. — Construções e Comércio, com sede à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre II - 4° andar — ltaim Bibi - São Paulo - SP, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 61.156.568/0001-90, vem pela
presente indicar o Sr. Ronaldo Aurélio Valle, portador do RG n° MG 1.211.440 e CPF n°
208.266.726-04, como seu representante, devidamente credenciado, para retirar a Garantia da
Proposta, objeto do edital em referência.

Atenciosamente,

—
ONSTRAN S/A. Con tru
g -CEM
David de Jesus Si
CREA-SP -5060151 16
Procurador

omércio

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n° 1830 - Torre - 40 Andar - Cep: 04543-900 - itaim Bibi - S. Paulo - SP
e-mail: 001.comercial@constran.com.br

DE : SCHAH I N-SUPR I MENTOS

NO. DE FAX : 55760176

30 NOV. 2007 02:13PM P3

CONSTRAN
C;)' 51 C.Dr.r.••

São Paulo, 05 de dezembro de 2007.

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Tesouraria
Rua Aimorés,1.697 - Lourdes
Belo Horizonte - MG
CEP.: 30140-071
Fone: (31) 32134880 / 8897
Sr. Gilberto Simões Rabelo

Concorrência ri* 05/2007- Processo Interno: 265/07

Ref.: Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fOrneoimarto, montagem e
instalação de Equipamentos e sistemas necessários para a implani ação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais, Lotes 1, 2 e 3.

CREDENCIAMENTO

CONSTRAN S/A. - Construções e Comércio, com sede à• Av. Pres dente Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre

- 4" andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP, insc ita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n0 61.156.568/0G01-90, vem pela
presente indicar o Sr. Ronaldo Aurélio Valics, portador do RG rf MG 1,211.440 e CPF n°
208.266.726-04, como seu representante, devidamente credenciado, para reá' ar a Garantia da
Proposta, objeto do edital em referência.

Atenciosamente,

-t
ONSTRAN S/A. ,liCon
David de 'Jesus S
9
CREA-SP - 5060151 16
Procurador

omércio

P•s;

•

•
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Schahin
. À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, n° 1.697
Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG
Fax n° 031-3273-1331

At. : COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ref.: Credenciamento para retirada de seguro garantia

Pelo presente instrumento a SCHAHIN ENGENHARIA S.A., com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, n° 2009 — 40 andar, bairro da Vila
Mariana, inscrita no CNPJ sob o n° 61.226.890/0001-49, credencia o Sr. Ronaldo Aurélio
Valle, portador da Carteira de Identidade n° MG 1.211.440 e CPF n° 208.266.726-04,
para efetuar retirada do seguro garantia das Apólices:

Apólice N°

Valor Segurado

02-0745-0169946

R$880.068,17

02-0745-0169948

R$ 1.790.018,36

02-0745-0169947

R$ 1.911.281,04

Oitocentos e oitenta mil, sessenta e oito
reais e dezessete centavos
Um milhão, setecentos e noventa mil,
dezoito reais e trinta e seis centavos
Um milhão novecentos e onze mil, duzentos
e oitenta e um reais e quatro centavos

Lote
1

2

3

Protocoladas nesta comissão como comprovação de garantia de proposta apresentada
por esta empresa na Concorrência em epígrafe.

São Paulo, 29 de novembro de 2007

SCHAHIN ENGENHARIA S.A.
Milton Taufic Schahin
Diretor
SCHAHIN ENGENHARIA S.A.
Rua Vergueiro, 2009 - Vila Mariana
CEP 04101-905 - São Paulo/SP
' Fone (11) 5576-8080
www.schahin.com.br

CODEMIG
Conepanlia de Oesenvoèvinenbd Eennõrrico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO E
SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e vinte e treis reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 02.0745-0169943 (R$
845.555,70), 02.0745.0169946 (R$ 880.068,17) da J MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG,
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

conómico
G

Gilbe

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CODEMIG
Companhia de Deserneokinento Económico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES
E COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos), referente a
1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices
02.0745.0169945 (R$1.719.821,57), 02.0745.0169948 (R$1.790.018,36) da J MALUCELLI
SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

ONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

COMPANHIA DE ESENVOLVIMEN O
env vim
Campanh
iGe
„A
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Ice

Gil `. "" o Sim:es - abelo
Contador CRC-MG 09010-9

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de Deseneoirimento Econdmiso de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
a garantia da proposta para
COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A,
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelos seguros garantia
apólices 02.0745.0169944 (R$1.836.328,85), 02.0745.0169947 (R$1.911.281,04) da J
MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

VIIVI NTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
(
COMPANHIA DE DESENVOL

Companhia de D
de Mina
'alões abelo
_G ifbert
Contad CRC-MG 18 90/0-9

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemiq.com.br

CODEMIG
Companhia de Desenvorvinento Econômico de Mi. Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

110

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO IDE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO E
SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e vinte e treis reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do:LOTE-1? representada pelos seguros garantia apólices 02.0745-0169943 (R$
845.555,70), 02.0745.0169946(R$ 880.068,17)1da J MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG,
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

abeto
GiIbe'Si
Cont or CRC-MG 1819010-9

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte -, MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31)1 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.cridemig.corn.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tonliador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do riscb.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garanta fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais. *.* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Anexo Apólice n° 02-0745-0169946

Tomador: SCHAHIN ENGENHARIA S/A
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Data de Emissão: 30/08/2007
Vigência Inicio: 31/08/2007
Final: 28/01/2008
Modalidade: LiciFante

Importância Segurada

R$

880.068,17

Prémio Liquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Apólice
1.0 F

R$
R$
R$
R$

1.638,37
0,00
60,00
118,89

Prêmio Total

R$

1.817,26

Susep: 58919l0069361 BRASCAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parcela

Vencimento

1

19/09/2007

Carné
1659231

Valor (R$)
1.817,26

Este documento 'faz parte integrante da(o) Apólice n° 02-0745-0169946.
Belo Horizonte L MG 30/08/2007

CODEMIG
CompalAia de Desermobirnento EoáMirnMo de Minas Gerais

E

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO:: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÃRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

•

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES
E COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos), referente a
1% do válor do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices
02.0745.0169945 (R$1.719.821,57), 02.0745.0169948 (R$1.790.018,36)P da J MALUCELLI
SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE ESENVOLVIMEN O ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
Companh
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risço.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem corno para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que Ote seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
1. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, s rviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção dá garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições
especiais. * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Anexo Apólice n° 02-0745-0169948

Tomador: SCHAHIN ENGENHARIA S/A
Segurado: COM92iNHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Data de Emissão: 30/08/2007
Vigência Inicio: 31/08/2007
Final: 28/01/2008
Modalidade: Licitante

Importância Segurada

R$

1.790.018,36

Prêmio Liquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Apólice
1.0 F

R$
R$
R$
R$

3.332,38
0,00
60,00
237,47

Prêmio Total

R$

3.629,84

Susep: 58911910069361 BRASCAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Este documentb faz parte integrante da(o) Apólice n° 02-0745-0169948.
Belo Horizontim - MG 30/08/2007

Companhia ã OcusivoMmento Foidunics de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNEC MENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A,
a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3d representada pelos seguros garantia
apólices 02.0745.0169944 (R$1.836.328,85), 02:0745.0169947 (R$1.911.281,04); da J
MALUCELI SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLIMÇNTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de D
de Mina
ilbert /mães abelo
- Contad CRC-MG 18!90l0-9

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Cir ular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS •
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o t mador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Específica Parai,Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Públco.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do 40
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólicé tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
111. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segúrádo e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses prévistas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso 11,1 do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais. * ***.** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ir * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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*********************************************************** r **********.****
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**********************.****************************************************
*******.*******************************************************************
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Anexo Apólice n° 02-0745-0169947

Tomador: SCHAHI ENGENHARIA S/A
Segurado: COMPA HIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
- I 30/08/2007
Data de Emissao:
Vigência Inicio: 31/08/2007
Final: 28/01/2008
Modalidade: Licitante

Importância Segurada

R$

R$
Prêmio Liquido
R$
Adicional de Fracionamento
,I
R$
Custo de ApOlice
1
R$
1.0 F
1
1
R$
Prêmio Totai
1
Susep: 5891910069361 BRASCAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

1.911.281,04
3.558,12
0,00
60,00
253,27
3.871,39

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parcela

Vencimento

N° Carnê

Valor (R$)

1

19/09/2007

1659245

3.871,39

Este documento faz parte integrante da(o) Apólice n° 02-0745-0169947.
Belo Horizonte - MG 30/08/2007

,CCODEMIG
Companhia sie DesenvoMmento Econômico da Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES
E COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos), referente a
1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices
02.0745.0169945 (R$1.719.821,57), 02.0745.0169948 (R$1.790.018,36) da J MALUCELLI
SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Gr/h 'Sim..- belo
Cu dador CRC-MG 180 010-9

Recebi a Carta de Fiança, em-epígrafe, em 06/12/2007

Ronaldo Aurélio Valle
MG 1.211.440

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte- MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

ÁCCODEMIG
Gompanilia da Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO E
SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e vinte e treis reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 02.0745-0169943 (R$
845.555,70), 02.0745.0169946 (R$ 880.068,17) da J MALUCELLI SEGURADORA SÃ, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG,
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENT

Recebi a Carta de Fiança, em e ígoge,R,Ae

Ir

Ronal • o Aurélio Valle
MG 1.211.440

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

de M

Gilbe

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

v 2
tmoWn elo

Con tj..CRC-M ":09,10-9

• ÁCCODEMIG
Compardda de Desenvolvimento Decotado de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
a garantia da proposta para
COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A,
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelos seguros garantia
apólices 02.0745.0169944 (R$1.836.328,85), 02.0745.0169947 (R$1.911.281,04) da J
MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

06/12/2007

Recebi a Carta de
•

eg4

Gabe
Cont

Ronaldo Aurélio Valle MG 1.211.440

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Rabelo
809010-9

ICCODEMIG
Canpain de Desamokinento Eccfiteko de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

•

Recebemos da empresa CONSTFtAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO E
SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e vinte e treis reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 02.0745-0169943 (R$
845.555,70), 02.0745.0169946 (R$ 880.068,17) da J MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG,
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENT ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companma de
de Mi

Gilbeeto-Simõ s ,fr
'dbelo
Contads,r_CRC-MG480991/0-E;

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 • www.codermg.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica ,entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice. la
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 60 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
Il. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
1. pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que-estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por esta.
condições especiais. * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232,de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-.94
Em caso, de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valór da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° 'da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do •
art. 20 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a-Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
go
condições especiais.
* * * * ************ * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * ************ * ************* * * * * * • * * * * * * *
* ******* * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * ************* * ****** * * * * * * *********
** ************* ******* ***** ******************** ******* *
fr * * * * * * *** ***** *****

* * * * * ************ * * * * * * * * * ****** * ********** * * * ******* * ****** * * * * * * * ********
*******

*****

**************************************

*********

***
* * * * * * * * * * * *

*

************

**********************************

*********

***********

*****

***

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
• * * * * * •
* * ************** * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * ***************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* ***** * ********* * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * ***** * ****** * * ******* * * * * * * * * * *
* * * * * ****** * * * * * * * * ******* * * * * * *

* * * •

************ * * * ***** * * * * * * * * * • \ * * * *

* * * ********** * * Yr * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *1;f://4=

* *F¡e
.*cpilii*eço* Ro*r.yqrqd*e

* *************** * * * * * * * * * *

—QUANYgtJ

* * * * * * * * * * ********** * * * * * *
* * • ********** * ***** * * * * * *
* * * * * * * * *
* * ********** * * * * * * * * * * * * * *
* * * *********** * * * ***** *

***

*

* * * *

*

jt.t
* * *C• Urdi

* * * * * *

*

r•-• I- o "1,4-w* *

/A.

V."

* * ** * * --*-*—P'~"Aw

*

*, fr.* tow

PfiStallffk
ASOCREWPWIRRICANADLAW4R —

AnexcE.Condiço-eS:UeraisE--_
- _CirculaESusepAÉU32-dw_03£dinficTité-,20113--4-Objeto
_ -.E-~-seilutd-gara~é1-7 cumpnmento:das=obrigasoes--:assumilc7--Tomadono:--contratcumncipa,
=
_
--Tlegurd~tta:
-_,--_
-_,seguro.:que,garante=oilietCurnpr~o..ifadbrigálWes=assumtdas,pelo,Tornadonno-

.r::contratcepancipalonformeds termci.s.:dn-p
-a
) tcf.-a~nirato.-~crtaatrdocumentcrcontratuatetts---aditinèxosquê-_:espeaticarn
==dtretidr.d~guradola:c162-dni-ado
2--4
~~
----~rrn a I deip_e_di_dsrid_e_xfimao d£Efit:gttIModffelffiro,,firmad_wr
.

oes_e_:1

~ilieEck335~~
,inade~egura~~~ãlrn~ES-Lnur~42.
--r\tiRiziesREtint~molorrrial,
assinado,pelá=Sé-guit~q~u-zxnedifica~na,apol~-e--rgu
---Garat~rnedtante:soildtgçao e anuenctaegiresqadas.partes--erats:_actausulaï,Wor~pf
_ ,~gerat=a=quatquemoctatidad-enciequra--1-::!
=- Garanta

-J.
-11~
114~,~taissdláustilawcta_pólicewespeGrricarrnts-dtferente_w___~.1idasis:de:coberturaxIo----=3229trateEtil~asatteron-as'etiSpdsigões-c~c~ GOatiattes-__GEtrath,
--,-__ViliEtortd~cutares::aEque_particularizan
-Ã20110:e, d~in-an~eguradtEracimaticiEoTobjeta.

--_-:,
~arantdo_e,demall-zaraCtêtstte-~VelMnirdetárrnirratierenntratdittes-e_gurn
Tara
z
•rigpçõeã2ssurnidaspel~a~e'ennntd.principstr-----cornaclavdevedordas:obrigaçoe~fe_wsurn~necctr=tpaE_=-cládábe déegt_irds-garanttdora-,:nos4ermos da-apottcetcr-cumTfrI1entodas--obrigaçx)es::--1
-assummtagisseto-Tomador nogoit
-ftalbpdricipal.
_
X1t~t6Eátooltância-desdifã71
,"=-5-egiTiirwpWCI
-ornaliaa p.aramblerarmti_erla~egusor--

.-:-_-:.--dasegurd

-

-pele:segure_

pagamento dos preju

.
otrsrobDrtaspetabe.069:_

izos-diretos_resu ft-antes:do, inadim_Plemánto Cias:obrigaçãesicobertas_

1-4-e—
,d iamntia desta:a pplice deve=serentendido corrido-valor maximo nominalpor ela
Ti---,123~.Éguadaslaiteraç
-_rei
_deav.aliõre.sip_rfaviarneriteLe_s_tWeleddas~nicattprincipalí_zcualo_ad.à
arinLtantvtrj
ters-cM-s7p-osteriorês efetuádásnoTeuritratwpringp-at-TentvirtudEda-s=_qualsr-s-e-.-fawnec-ess-árias
contratual, o valor-da garantia:podera tambem ser Tmodificado;:mediante solicitaçao à
,,,Siã
-qttrador~-emissao de endosso-de.:.cobrãncar:ou:setittuicaa_de:premto7relativor:ao - acrescimorour.rão
r.:Jdê-c-i-ts
-c-frno-dc.talbi=dà-gararitiáTá'.ãci-prã2C-ãdê-c-dffér'-- —
—
4-Prenuodo-Segur_o----7-----_
.41.-1iemado
—
rà.d_responsável pelo pagamento do
à
4-2--..ica-entendido_e acordado que _
o seguro
não houver
_ continuará em vigor mesmo quando o Tomador
_ _
_
pagadoiapremiodas datas convencionadas
, 5.-Nibg
-Ifidiï-=--,
_-_,
:_.__„, _
_
--- ---- ------ -- , Avtgenccatfa cobertura do Seguro Garantia será igual -ão prazo estabelecido no contratoprincip
Jornaddr efetuar° pagamento do prêmio por todo-este prazo. ---

_

.

.
6xpertatIva e_Caracterização do Sinistro - - - -: .-. --- 6511-2C-m-prõváda- pelo Segurado a inadimplência:do Tomador_ em relação às obrigações cobertas pela

_-preserite.apolieee•quandoresultar.infrUtif--erà a.ndtificafflO:extrajudicial feita acrfoniador, o Segurado terá o
direito deextgirrda Seguraddra,-à indênizaçãõdà-Vidà77T -T-=T-: 6- 2fe
-trfár-:á notificação extrajudicial ao Tomador, o Seguracio deverá, c,oncoriiitantemente, comunicar à
-Saguradorarwexpectativa do sinistro, por meio,cle envio-de .copia da notificaçãd-extrajudicial, bem como
i_E-TakisamentarÂCF-Ifidicando:clararnente,os jtensinão,cumpridos-Áik- cobtratcoit-a,T.érsposta..£1 o Tomador, se
: '7-r:houver--i

-

,

.1.. r

1"•
•
-":"--e-r.rinT: : ..-2"---:: "E- =:::1 • .

-' ,X,',.-------•.,,„,,.‘.~
_• ,...,./...~,:rm.,,,,rw
-ns;
`' r•rer4•,.m
,
...........
,u....,.........
.., ..,
j
.
.........
f ........
,,
d.,......2%

4.5011Z404

6emme

_

-

MEAK,444UFIARAL--

------_

7-.--indeniza0e

"--

t111~1~tia

_

; flejundottnna,das,tortmasáb-a-t~for_melorácarcladoentre_ambon': _-_-_-.1--- ailzan4:1•3;=por=nnetate--tercetrcis_F-o =objetioidozontratcepnn-dip~fo rmadhe=ziar_rconti-nuidade:eTi5 - :
_
oncttn;sotcalwa=rntegral_fp. sponsabnid-- ---?:— _—
; :-- IU a£~1~~.caurs-ara
mp
--_. -_ ,,,--21)Epnarn~taindenizaçao,-,ottlo3aLoto3:to,-_cumpnme~aTottrigagawdevera-oc-c-ifrer-no-Tir-iio.- _
: .___:~Ed trinta
contados_id:-parlinda.:data}:teiántregaalaabdosEmEdocumentos=relacionadosjiela - 1
-_______,
---.Sogfiferegw-R-PA~~wsarics-321
1aolimstasitir=
- ------2acja4prrtderazaçaaouzlnIciado oslumpnmento=dasrobrtgaçominactrimpli
rim ma o_Éa-r:Segurb.:dOrã
-~afGaiimatagE011.4„tiusféarám,-__-,3

---b4:44-02gfeffl-b40-,4-~f~d~rachamGor*acwrorna~au

_
-9-1-a--Softuradorm-flearaisen-WdeTresponsabilid~~-es- t-a-apótice,naocorrencia
--.de:uma otsmats
_
-ctas-Requtntes-~esps_
':-;:easos:fortuit~aforça--nralor,nostermosdoodicot-Avg;t1ramtet_
i tú
gai_nt
ios--d~ponsabilidãife-Taté
-oe- - ontiakrats,-garant~esla~lioe, queatantomidiracordadasentreI'::-:
_=Siiaffuteeleze:leraadlár.,~prévia~b~eff~
os graucada:pela-Segurado:ou ppf seu-se-preããritntéladal.
---:-_ 2=Exeluern~-,__-expressamélita-Td
_ a _re-SrpOris-abilida- dã"'-egt_ilatioraltddãã--- e quaisqu_er_TmUltaS que - '
1.-,tentiarazaraterounithiO, salvirdi-s:pOsipãO emC-Orítfãfi-015i-~_a nWs-çõfidições-especiais.
=-

-

renCiagé-Gíran
•

-

bfiridô cadaliffitfélasóbjatp:déste ségur6; á Seguradora
iddrrfo-à- dema is.partici pante

_
1-- ,I1=A~ã..-Gãrafitia
._ _ _ __
1---~i~oreste segato:e:xtinguir,se-a:,___
_ .
—
7---uantio=cr:objelcr-cicuzontra t_õ_larin cjpál-sa rantidõ-tiétã apóliceWdáTifiithía i1 -e---ttaIii-a dá Ttiedia ri ta tenro
,_-----1--~arnão:assina_dapeli5 $i-g-ura:d-Tr
c_-otidayiSlii0a-ãp_olices -fflánciegurado-e-SeguradOra assim_ _o _
--1~dfrilmtêtritiffer-da -vigência - raçilitíta
:e contrário nas condições
_ ÃS:61e :s-á-lic-Y- _Se- -e-stalseiTe'drticirn
- espmene-owztuandOsirorrógado pormaio de endosso; em caso de altar-áção:dopfao-_doco
__ntrato principal.
- -- - --- -- --_
--_
12.-1C-ontroversias--:-12--.-44çs-controvársras surgidas ha aplicaç. ão"destaS
_ coridicõêS-pod'ar4õ.ler-ra-s-Olvidaa:1.-Tpodaitr_agemBluz,_-_
_
11-p_artnedidaderaráter
--124a-..basolie-arbitragem, deverá Cdrilá_tár_7;- . .a-póliée,:à cláusula compromissóna

1 -13rescriç_ _
-_Osprazospresonctonais são aqueles daterniiinados pela fel

---

- -

- -

-- :1_
4---------_
_- - -As3~esij u d ida is- e n t r e Seguradora eSegurado.
_ serão-processadas:no foro dodomicílio deste.
_
-

-

------

•-

-•-

LT4

a uce

s.

4r,,42r.

-054,1

mInammgow•kam."4,1

C("D
= 111~
=

Anima:~ 1 -44,--~--7-4r69946.

—T rjiidnr:
fl4

Ô}LUM:Mr=?EEBEISMEIMIG—

ef.-E-.~~----nyi4W-7(Tkr.1-04-1-ni-q-n--s12555EEREA

-

p r-r--A-n-ri-A—Srepuí-faciP

R

^

_

-racronameart-o
À20_ F
Premi n

•

,!-S33~43aT1,9_1:b_O :69 aft1=3RAS CAls

• • • =Ir

- -8

i-Cd fi115~Dt .12%9111, T

:=7--

,

""-

dONDIÇOES:.=-DETPAGAMENT4)
_

-Parocaa=

-

Vál o r (

:65E92.1-

es.d0.671:1M-e-rito•_ faz par_t e. nt e;jra-nste
:13b-rciT Hbri=2-bnt e
-MG

________
- --

1=-817=-2

-0-7,45-0169946.

ACCODEMIG
Canpaltyle DOWPCM118110, EccoUrito de M. Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

•

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇõr.
E COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos), referente a
1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices
02.0745.0169945 (R$1.719.821,57), 02.0745.0169948 (R$1.790.018,36) da J MALUCELLI
SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

G,!F

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemio.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
- _
Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice. ,ek
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do lp
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se lambem, para efeito deste seguro:
I.Segurado: á Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. TomadOr: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas 4)
condições especiais. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** * ********** ****.*.*.*****
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de 03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94 -Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risCo. ,
Cláusuía Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica 'entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços _e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito;
1. pelo período de vigência da licitação;
Il. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períOdos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todàs os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
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ICCODEMIG
Carmelita de Desamokberrlo Go:cónico ele Mmas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA.
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 4..
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelos seguros garantia
apólices 02.0745.0169944 (R$1.836.328,85), 02.0745.0169947 (R$1.911.281,04) da J
MALUCELLI SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA- PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão' de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
, Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e doe
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissãO de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas.
* * * * ****** * * * ******* * ****** *
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94 Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1.' Fica- entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 60 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, elk
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por els
**
.* * *
condições especiais. *********** * * * * ********************** * * * ** * * * *
** ************* * * ********** * *** * * ** * * * ******** * * * * ********** * * * * * * * * * * * * h

* *************** * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * * ******** * * * ******** * * * * * * * * *
*********** * ********* * * * **** * * * * *

* * * * *

* *

*

*

* * * * * * *

* * *

h

*

h

* * * * * *

* *•* * * *

* * *

* * * * * * * * * * * * * ******* * * * * * * * ******** * * * * * * * * * ******* * * * * * * * 1* * * * * * * * * * *
********** ********** ***** *****

h

* * ir * * * * * * *

* * * h * *h ****** *** ******** ******** **h* ***** *

*** ******** ** * * * * * * * * * * ******* ** ************ ** *** ** * * * * * * * * * *

* ****** ** ****** ** ******** ******** * * * * * ***** ***** **** * ****** * * * * ** * ** * * * * * h *
******** ****************** ********* * ** ***** * * ****** * * *** * ***** * * * ** * * * ** ** *
********** **************** * * * ***** * * * * * * * * * ******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* ******* * * * * * * * * * * *
* *********** * * * * * * ***** * ******** * * * * * * * * * ****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************

***** *
*7%,1
,
4 *****

* * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * *
* * * ******** ** * * * * * * * * * * *

hg}draktrirle

* ****** * * * * * * *

1: ELE
.' 4•:)
*,**
* * *_** * *
r<ecoririeço por verpeo[r.

*.***** * * * * * *

************** *

* *

*A.Ê49a59

** **** ******** * * * * * * * * * * *
**** ****** ******

***** * ********
** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"
* * * V..

h h* h* **h*

* * * * * * * * * * c..*

.1.• •*. Ye • h•

„e.

* * ******* * * * * * * * * * * * * * * *

***********

**
66's
16

riCS

--,
,I
,, ......

,=3

IV

~n"

liteirri

‘44'd ,'

,4 / . , „.._. /

-•

detnnçnttnflttt—

~--

1

/

ari"."10,
,

,e

- /

/

fri

,

ACIONP 046RICANAIMIAN7M-I

..
-I

-AneXO:COndiçOeS:GeraigleírCUlarZUSerEnr

e'.031déjiilibraW2-0-03i:-

!

-

,
3-..-bieto
---z-----t-steeijung=garante-ro-----fialr-cumpnmento-=das---oóngWoesTassumilo=Tornador=ncrcontrato9Dnn
-dip
-aFFT-- '1'
, il ---:-ftrutado~_eguradw_conforrne_o.slerino_sclasapolio
/
-.,--.-_2-,Deflis1ç
._-_:__ESequrat.Garanfia:=seguroLigueqaran1-_cumprimento.:~5rigWes=assurnidag-J3-eltElk-i
r- had-072:
:_::contratapinnc
itrakconfordievs réitno-sdaW51Wis=1 __W tratorincipat=ordocumento=contratuar,r-seus---adttivow-e-nexos;=specificahi~ficTaTçoesmer_-=
,
,
-------diredosdaSeguradaadoT
- omador
,r ' 5-_--41~_slaaffámuentolormard_
erijiesfidsda:emis_SkótlfEMÉce
roi_-fflmtado-__m_ositerrnos3iaittagislaçaorr-_--,
,

--

'

- •-_._-Nt
L- - ,
,. -a inadówia-Sepradaw, qtMEfffiseEEIBleunaln3~~-n". t: ir:
__
FLTNC-F_TE~Ellizffil~to.lõrmal, ããsirTa-dpela=Sift~qt.terlawedur_n--i-d-dificacõesita:apoliW.da- epro,.
--_-_-:.Sãranflapmedtantesoli-ditáçá-de anueneiaexpressavas:partes.._=- _
-.
1-- ----44etiid~isa
----5-"-_craTisulaS
--9w
—a—
pottce-pae=apItc_açaccgeia" --amcluatcl~nodaiictadezWé=eguro,-=1- ,
_
, :i.
„--. -...mtgiuni~gicrats_pas,c_ráiisulas:d_à-w_glicmuwewinifro.a~iferente_b-n-iustalidadedErcobertura:cio=
--- ffelntieitiEsiegosoic3itetartuasidispoSiÇfácstabuTe-cidasmas altictirAte.wr,w_atu..
:.,_ qt -igrinit4tRIT_PEirliculare-s-~e_particulaTizam-~licer, dis-crimina-ntla: egura-do, -Toma-dorwohjeto,--.---';
-.1- / i\
al~:iswtaturwa-taitidtIeTdernalám--aracte-tatinsWilavelnamdeteurninaric- it-ontratoxireistwo
':-_-_-1X-:_S-equracfcceredor_d,WdbfitWções-assurntdas pelecTonlactormectionfÉttó.principa
*.,__~~~1-515-figaçoespor_ele_assumidas-rtacontratortnapa-4,
.i,'-..eguradoraoci-ãdà-dade-segL
ards-garantidorairnos:tennos damptiltcapcloum-finTnentodas=obagames--L----:' ---:--~i~psto-fromadorno contLato-pErnotp-a-1.
1...-511#
Eiii- .dieViWff,SbguractõrraajeliToma-WParenbier:O~Iralitx-segUna---EEtiMpiattáiicia.
I --~51:=Irtadirtiptem-entoilas-otitiga-çãescoberta-swto- s9~.
i
, i.
i,_
-=--Xtrid-oritznÉttr43-4:2garhe-tsicid~Outz-os-direto-nesultartiêntinnadttripternento dás„obrigaçõês_cobertas,
_ •.••=-_-__
, ' _-peloseguro
_
,
_
--_
---I-- -4 7.1-:--Niráloagarantia-destaapófice deve-sei entendid_o como o valor maximo-nominal por ela garantido - T --7-,,; 1 - -----3"M;W:trada.wlaiteraçi
,
-a
.t..g..--_.C.eL
--i.itOre.sipreYiam.ente....-estábelecidesztiol_cortUto_-_principati-oLvalor,:cta.-_--H ,,i
1,.ragarantia3~rompanhartais-modificaçõur--------- Ifiltli i
1-:-:.24.--12_ara---altera-çãe-s,posteri_or_e_SI_e_featua-da-niurcontratoguincipt,--TernTvirtudeTda-s-quaiss-e-fa-ca:n-ecess-ári-a„a
i
i'-_-_.-n-T-Mifil~-efsiáld-r--c-ont-rátual,--d váldrda-gararitia-pudera tambeffseC--modifind-PTmediaritaS-olicitaçãoTa-'•
V- --_Sequradora-_de=_emissao de endosãôrde-2C-ó-b-fárfçf-:c- ii.f_fefflitijiçãp_rffirniCF.falãtívp-..ao acréStinid-Ã5C-i;..ãOz-17-_-:
1 \ 1-__::dé-Erés
-t-firnadovalor dá garantia e--a
----5„--0--raz- dra-detõi-fer-. :----=---- -- • -- -- -- " - -- - --• • -- -- • ---- "- — -----'..--- -- - -=- -1.----::---

t

1

;
-- .
:---leP

-

i43-Siii0

-

I

44.-A-_'Tõmador4-o responsável pelO parfienTo do prêmio àSeguradora,---Jz===---=----=----:------------- : :::-,-..----- -- z--.:---, - -i-42-Fi-FicaTentendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando
o Tomador
._
_ .. _..._não_ houver
_.
_ . .

5.-Vigencia----==7- - - .-2 , -.:T7.7 :-.

-

-- — ---- —.- -- --

_________________
_
_ . __ .. _

- - -- --

.- --

--- - -

_

_ ..

' .in

_. ... ..
--

— —.

--

.

Avigenciada cobertura do Seguro-Garantia_ "Safa jgual--ao prazo estabelecido no Contrato principal fet5- r, e
_ -,Ionwilptefetuar_o- p_agamento do premio por_todo_este.prazo.- ---------- : - •-- -=----:------ - - 31
..
. ._ . .. . . .
,.,
.
0
'
6.-fxp_ectativa e Caracterização do Sinistro _
_
- - • - -- - - - ----, -.`-'0F.!•°
6-.--1- ,-Gomprov-ácia pelo Segurado a inadimplência do Tornador em relação às_ obrigações cobertas pela
Tpresente:apolicee quando resultar infriitiférã a notifiCação eXtrajúdiciaLfeita aó- ToMador, o Segurado terá o

•

.6.2_,_Ao-efetuara notificação extrajudiciál ad-Támadór, o Segurado deverá, concomitantemente, comunicar à
: e_,,guradora:a-: expectativa do sinistro, por -meio- de en_vio_dé cópia da notificação_ extrajudicial, bem como
:_deçamen_tatTabEindicando-__clararnenteiosa.tens. nào_cumpridosr-dot-contrato,„--com ..ai:Tesposta_do_Tomador, se
____ --_ - _ -- --- . -- - - - -7 houver,
i

-----~- ------.:
,
-

-

- __---- -.---","!"--- ---- -- _ _.~.-.._
—

Folha 02/03 -, - -------~-- ---_ -,-,_
---

-

--

-.--

- -----=-------.
--"8"---___,-

,

_-___~~1~2~5~
- _aff tá_lifnit~tia
;

taliJ

,-_ -egurtdeturrtaidasformas2bapu);-conformelor_acordacientre_ambon-

ercetros-,-_-.ou.objetor_clo=contratc,priffeipatpce_formarartnexlaucoritinuidade- e o__ .

at-e-

--oncluti;s~suawitegrall-esponsabdidaifevott-er,•,e,,e-c,_ e,
Gausaclos:_pelamadimptericia-cfoTomad9

3rIden ização,o3.1:_o_-_infoo3los_cumprimer~obligag6;---deveráEo_correr, no _prazo--n~iiwtrinta3;lias-,-contado-s-27-a:partiuda _Tdata=de-_entregTalelottoCca_-7do-cutnentos Telacionados _pela
55
, -ár10~159~EXÉIaéle.-kg114~Siffinfrn--- —

d;r:. rzl

Subogaç

acia=zinclenizaçaccott4nIciadp_p_quinparnenteL--clas=ohngaçoes-irraciunplidas_p~omadoriJa -Segpradora-___________~5~-adozóoritrazo=foiw"11/44,-wu-90~tercemas-4;ujos-atosJaffIdliFsqenffam----.

.JL4' mi 4I IJ4

--14~44k.-Rfàqpnns-atilltclacfe
&Pgurndnraflearis

de umaou mais: _

_

- 1. Wasos:tortuttoszeclatorçarnãibr, -c io.--ST6rlii-os do t;od
1
',-- -l~tari~oarfas=o1c~e
—S5Tcr-tomadiir-ciecor4witejs-sletosu---ffilos-Jdei---Tesponsabitidade do -zieiraer,
rtga_~_acontratuais,garantidas_w~lioe, 4iTer_leritiarrEsido-:e acoradis:_e-ntre:
r„...atgiraElERETiment~rprÉviaffintectalta=5adota,
-3£WZ
-11IETIi
rdó
at
gtrado_ou por seepres~Tal
_
92 ruem-

ment=cla ,respo~iiidadélarbaglitãTdorp-~ ar gila isquerr--rnilltaS:Me
_

-7-7-----_-t-Crkiaracaraterpuniftvc_ri-talvãlitffiSição-em co-rftfàfibi:pfeiti•STa
n'ãs
—dõridições espadais.
_

- e_Garras.

tent-ttuanZlirrad.1-jarEmtias-,-:cobrindocadami
—rm'aelas:o3abjetoldeste seguro,: a Seguradora
._.

--,
..,-ses~t~ropixtionalnriemte,-morrFosclemais:participantes=-

.

.

- - ..

•---1_1=Extraçaada_Garantia
—
_______
- -- -- _..--- - --- -- ---- -- - ----- - _
.:.=_Aciararttiadadaporestaseguro:extingUir-Ser--á"- -- - -:
r_..„-_-_-r-r.- .._-.-..._:._ „...._ _-_:_:„.1_-_- -._ •
_-1.-pluzinnt~etodo-contratoprincipal-garantido- pala apoliçaforrdefiriltiVamaríte-faáll±ado mediante termo
- -ou-dtii>laf-a4,ão-cissinada pelo Srig urado- ou-d-evoTuçao-da apólice,
-•
--4h-quardo-Segurado_e_Siguradora .assim.o:acordaremi_- -,--__. ,
:-.1li~aganiento_daindenização; _
—
_.__
-. TiVapanziltEtkrtaraIinWda--vigência'previsto9laSsiólice; .salvo: Se estabeletidd'ení coiiirário nas condições -_ especiais:ou-quando prorrogado pormeto de endosso, em c-aso de alteração dop-rago do contrato principal.

--

-

-

_

•

.

.•

1 2:4_As-r,ontroversias surgidas na aplicação destas condiçõeSPodefãõ S-er'reaolVidãã:-

II. por-rnedida de-caráter judicial: H
_
12:2-14wcaso-dearbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula cOmprOmi
ssórii.- • --

-1W:1~çao

Osorazospresonclonais sao aqueles determinados pela lei.

_-

_

- _

Asnuies135es3udiciais_entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicilio deste.
------•

•

-

-- ,--

-,

-

_

-_,
----..,_--_=_.
-.

,---

,
•
1,

.2.,,,....
..

, ,

. "7,,,,,
._. •i' .5 4"

=7
--- • ,P4',,......
....... ""'
.......
_,'

_Õ--wSãk--------------Av., .Eaa.,o2T,:_.._
rk

gu

_

--ailuteli

sjr_..,F-. • „.

Ar

.

W•;:,r-""'
n' , e•••W
• . 1.,

,CAMTR-TIT

I

,

j

WICIACION1ANAMENC44~7.45
?

I

_

,

NDDOVRËMIO

II

Anex~1.1-ce02=0.7:41:5=_01-69.94.1,
_
!

-- 7----2~Esgr"InE
r-- NGENHARIA--_,SIA
-- ,--e". - -''-.1'5143=_ES..E
tra-talei=E' 3~-ei---30-6181-211
I

-="
--Modlia

-

— u. --- -- ^-i.regurasia___
.
nr.0,11.17•:AMP. UPlide-

:1

____.

-- ---

1

— ---P--L-e

;

• •

-I11--„2-81,_
35•8 12-- 1--1

$

_:--

—6 -E.0
,
---25--3-7-211-i="-.-----1 /

---114----

•-•-•-•••-••-•

• • • • • • • ..........-a-•-•-•-•-

-1(

E

___ --tCQ
_
-12-$--

Ajrjo1
:raC2.
-Orr4Men
-.-. . .-.--.-.--.-•-. .--•-•-r...-r .
- , • ir- • IV* i- e ._._. ._. ..._ --•-• a-a-. .-. -4•-•.. • • -

-

1

—_
1E2243"19EEEMEME
,genca.a.--T-vil c
/0:EÇESEEIE/

_

--

31
-5-1--.0U-6:93613_1ASC-AN-C- ORM T ORPIP=Mré--- SEGUROS=1AUDA -.,.=
---- -_
_
_. _

)

.

_
-

_

_

_
_

_

_.__ _ __

--

_.

---

_

-

I
_

- -

_ _ _ __ •
.
-----

_____CONDIÇOES=.DE,T-PAGAI4ENTO

-

-

...
• _ .

.

I

_.
_______

__ _
Parce -a____Venclmento:-------- --Nõ-Carnt------_----:Valor
_
1.
19/_09/20W
.16-5924 5
- 3 -871; 39, _. .
.

,

_

_.. _ .___.. _____

_

_ ___ __

._ ..._ ._ _ ___ . . _ _ ____ .__
_

..

_

-- ------- - -

—

_.

\\
,

_
__
_
\

- _ -• _
_-

-

_ -

-

-

--- --- - -

-

!..$

E-st -ocumento faz parte integranteda(o) -5Ap6Iice-n'-02-,0745-0169947.
on te - MG 30 /0 8 / 2 0 O 7 - :_._- - =:_:- - - ., -1 .- - - , -=- . 1-- - _=---: :Belo=_Hortz
:-T-:_ - _-Fo;ha 03/03-=-_-.7-_-.- - _

.

"

-

.„---.-7-....---,----„
---...--_-_ .—,..~-,
_,..—~.)-.-, --i __- - - 7--..~- -..,_----_,
--'"- . --,_........
,..
.,z»~„.
2.....;.¡„...._
. , --.,.- .;'1:
2:....;....i-•,"_L......_, .~
.w-T•qi,,,, y .,
__
-=.,
_
—
- -

"

-

Gempanhia.de Desenvotrimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO
CONSTRUTORA FERREIA GUEDES CONVAP ENGENHARIA CONpRUÇÕES LTDA,

CODEMIG - Companhia de D nolvimento Econômico de Minas Gerais
' ;71 - Tel.: rau 3213400 - Fax (31) 3273-3060 bwm.codemig com-br

Rua Aimorés. 169.7- Lourdes - Belo Horizonte - MG- CEP

.--",
CODEMIG
Compantva de O esenvoeineepe Ecantrnico de I.A.ras Geras

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

•

• Recebemos da empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E ÓOMÉRCIO S/A,
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e CONVA? ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para particibâçko da licitação acima
referenciada, no valor de R$ 1.760.170,00 (hum milhão, setecentos e sessenta mil, cento
e setenta reais), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelos
seguros garantia apólices 7.45.0052147 (R$ 1.725.650,00), 7.45.0052158 (R$ 17.260,00) da
UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395745 (R$ 17.260,00) do Banco Pottencial, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de senvovpmecoi",ómco
de nqarois C sé..vOO
Ana Lúcia Gondin da Costa
Geincia de Finanças e Co abilidade • GEFIC

flua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052147
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNP] sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP) sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, no
24 - 10 andar, São Paulo, SP, inscrito no CNP.] sob o número 61584223/0001-38
-Até o valor de R$: 1.725.650,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta
Reais)
Modalidade: CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
A presente apólice garante as ogrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondedte, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital no 05/2007 Processo no 265/07 - Lote 1 Execução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do gentro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
;
À' • ,:;45
Esta apólice terá início em 03/09/2007,sendo válida até 31/01/2008
As Condições Gerais do Sgjuró Garantia descritas no verso são parte integrante de: r •lice.
Prêmio Líquido: R$ 3.191,27
Documento: 067692007005107450052147000000 Controle: 2604184188
-Às
São Paulo, 27 de Agosto de 2007
uros S.A.
Corretor: AD CORRETO-RA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744)

UBF Garantias & Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600 - Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br- www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderd ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

•

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida. '
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
122.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052158
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200
andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à
RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP.) sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, no 49 - 1
0 andar conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNP) sob o número 61099826/0001-44
Até o valor de R$: 17.260,00 (Dezessete Mil, Duzentos e Sessenta Reais)
Modalidade : CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital no 05/2007 Processo no 265/07 - Lote 1 - Execução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Esta apólice terá início em 03/09/2007,sendo válida até 31/0
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no vers
Prêmio Líquido: R$ 110,00

integrante des

"lice.

Documento: 067692007005107450052158000000 Controle: 26041846
São Paulo, 28 de Agosto de 2007
rantias & Seguros S.A.
Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU) (2952610208744)

UBF Garantias & Seguros S. A.

Rua São Tomé, 86 - 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderei ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www.susep.gov.br
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SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida..
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os • ?ns não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, st louvar.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagar do os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobiindo cada um
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.

B A IV

Controle Interno: 00999A0609E1
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautenticidade.

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 395745 - R$17.260,00
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SIA,
CNPJ n°. 17.250.986/0001-50, com sede em VESPASIANO/MG, à RODOVIA MG 10, KM 24,3, até o
limite de R$17.260,00 (dezessete mil, duzentos e sessenta reais), destinado à garantia de participação
na Concorrência n°. 0512007 - Lote 01, objetivando obras de infra-estrutura compostas de terraplenagem,
drenagem superficial, irrigação, meio ambiente, redes externas, paisagismo, pavimentação, praça cívica e
Palácio do Governo.
•

A presente fiança é válida pelo prazo de 130 (cento e trinta) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 11/01/2008, ficando certo que Usas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

•

er

Antônio Eugênio Cleto

Ca rtilicalo Dtgft.I orreikido PM. Sarau Oedille~ 04,1.1

Gerente

C..szar. Digam *ma. •••• am.a. Cul* ClpIter. •

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2290-2 de 2410812001, que instftui a Infra-EstriRrra de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante EC. n°32 de 11109/2001 — Art 2*.
Ali 1° • Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Púdicas Brasileira ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade Juridlca de
documentos em forma Mein:maca, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, tem como a realizaçâo de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL
AV. AFONSO PENA. 4100. 12° ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG

CEP 30130 009 • TEL.: (31i2121 7788 • www.pottencial.com.br

'CODEMIG
Cempanlea de OesenvOmento Fumem de Minas Gerad

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRUCAP CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.580.050,00 (três
milhões, quinhentos e oitenta mil e cinqüenta reais), referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052145 (R$ 3.509.850,00),
7.45.0052157 (R$ 35.100,00) da UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395743 (R$
35.100,00) do Banco Pottencial, cujos originais ficam em poder da CODEMIG.

•

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de C envolvimento E nómico
de Ne
4rais - CODE
04,1jj
Ana Lucta Gondim d Cola

Ga*cb de Fá;ança3. e Contat . ade

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 •• www.codemig.com.br
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052145

A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé N0 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNP) sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao

11,

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP] sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, n0
24 - 10 andar, São Paulo, SP, inscrito no CNP) sob o número 61584223/0001-38
Até o valor de R$: 3.509.850,00 (Três Milhões, Quinhentos e Nove Mil, Oitocentos e Cinqüenta Reais)
Modalidade : CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP n0 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice

•

A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente,,na forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital n0 05/2007 Processo n0 265/07 - Lote 2 - Execução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Esta apólice terá início em 03/09/2007, sendo válida até 31/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta apólice.
Prêmio Líquido: R$ 6.490,82

Documento: 067692007005107450052145000000 Controle: 2604184098
São Paulo, 27 de Agosto de 2007
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Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (29.26 020:744)

UBF Garantias

8£ Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sie da SUSEP - wv.susep.gov.br

uros S.A.

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3.

VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7.

INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento de indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.

8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
,
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
121. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.

4.,

=L:NO LUÍS MARQUES "i31 °
FAX: 111) 5041.7622
:, • i

TAEELIAO DE NOTAS DE SAO ?:\ CLO -13RGOI<L1;1 1,40513T.,
PRUICESA ISAOEL,

rI

Garantias

Reconheço Por gemei
MARIA RIVIAN
PLI*IADA (179
Sào Paulo,
SEBASTIA0 CARVPLHO
WILLIPAS PLVES DE
Válido somente c

firma(s) de
:nanico
DE. WIPP; (APPCC MF11 O
da verdade.
Kt.E 0.11LE1LADO
N0 0025/280807
ficidade - Valor:R$0,60 .g

... -

SE r RO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052157
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNRI sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao
Aek SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 11. CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP) sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do

TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, no 49 - 10 andar conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNP) sob o número 61099826/0001-44
Até o valor de R$: 35.100,00 (Trinta e Cinco Mil, Cem Reais)
Modalidade: CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice
A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital no 05/2007 Processo no 265/07 - Lote 2 - Execução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
•

Esta apólice terá início em 03/09/2007,sendo válida até 31/01/2008
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso
arte integran
Prêmio Liquido: R$ 110,00

apólice.

Documento: 067692007005107450052157000000 Controle: 2i. 5;.38
São Paulo, 28 de Agosto de 2007
ntias & Seguros S.A.
Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952 0208744)

UBF Garantias & Seguros S. A.
'Rua São Tomé, 86 - 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www.susep.gov.br

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

'. OBJETO
L'ste seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II, Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor..
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigaçõe
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada u
delas o objeto deste seguro, a seguradora respond
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
122.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.

El A N

L
Controle Interno: 00999A0609DF
A autenticidade do presente documento, bem como o arouivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço wmv.pottenciai.com.bilautenticidade.

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 395743- R$35.100,00
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A,
CNPJ n°. 17.250.986/0001-50, com sede em VESPASIANO/MG, à RODOVIA MG 10, KM 24,3, até o
limite de R$35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), destinado à garantia de participação na
Concorrência n°. 05/2007 - Lote 02 objetivando obras da Secretaria Prédio - 1.
A presente fiança é válida pelo prazo de 130 (cento e trinta) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 11/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
estação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

ii,aken

Multai ~lido REM lama Cutelaria* DIellat

António Eugênio Cleto
Gerente

Cer.radeapar um* 0•14 sua. Lm.... NeM1

Doaimento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/080001, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante EC. 32 de 11/09/2001 — Ait 2*.
Art ' • Fica inerbtuida a Infra-Estrutura de Chaves Publicais Brasileira ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade Jurldica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das atile:20es habilitadas que utilizem certificados digitais, tem comes realizei:Ao de
transações eletrônicas seguras.

BANCO PorrENciAL S.A.
AV. AFONSO PENA. 4100. 12.
ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.:43112121 7788 • www.pottencial.com.br

- CODEMIG
Componha oe Desmic.';rmtn Econdmico de Unes Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•
•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA
E COMÉRCIO S/A, CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e CONVAP
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para participação
da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.822.650,00 (três milhões, oitocentos
e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais) referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 3, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052146 (R$ 3.747.650,00),
7.45.0052156 (R$ 37.500,00) da UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395739 (R$
37.500,00) do Banco Pottencial, cujos originais ficam em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvinmll-rmico
de n
Ana Lucha Gon im da Costa
Gerenda de Enançad ortabdade GEFIC

Rua Aimores, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇOES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052146
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé No 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao

•

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do
TOMADOR: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, no
24 - 1° andar, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob o número 61584223/0001-38
Até o valor de R$: 3.747.650,00 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscento's e
Cinquenta Reais)
Modalidade : CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP no 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice

•

.
A presente apólice garante as obrigações
do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
—..,
assinar o contrato correspondente, ha forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital no 05/2007 Processo no 265/07 - Lote -3_15Â'Eic.ecução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de:Ouipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
•:JkEsta apólice terá início em 03/09/2007, sendo válida até 31/01/2008.
As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no verso são parte integrante desta apólice.
zwt.
Prêmio Líquido: R$ 6.930,59_
•
:;•; •
Documento: 067692007005107450052146000000 Controle: 2604184143
São Paulo, 27 de Agosto de 2097

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744)

UBF Garantias &c Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - NnlaOlimpia- São Paulo - SP- CEP 04551-080 -E3rasil
Tel:(55 11)3055 6600- Fax: (55 11)3055 6601 - e-nufil: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www.susep.gov.br

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

1 OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
representa formalmente o seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prémio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimpléncia do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
' I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicílio deste.
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
APÓLICE No 7.45.0052156
A UBF Garantias & Seguros S.A., com sede à Rua São Tomé N0 86 — 200 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNP.] sob o N° 33.061.839/0001-99, garante as obrigações assumidas pelo
Tomador, nos termos desta apólice, ao
Aeh SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS -

CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP] sob o
número 019791581/0001-55, as obrigações do

TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, n0 49 - 10 andar conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNP] sob o número 61099826/0001-44
Até o valor de R$: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil, Quinhentos Reais)
Modalidade : CONCORRENCIA - Protocolo SUSEP n0 15414.100642/2003-74
Objeto da Apólice '
A presente apólice garante as obrigações do Tomador de manter a oferta e, em caso de sua adjudicação,
assinar o contrato correspondente, na forma e prazo requeridos na lei e nas bases do Edital n0 05/2007 Processo n0 265/07 - Lote 3 - Execução das obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento,
montagem, e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
•
Administrativo do Estado de Minas Gerais
Esta apólice terá início em 03/09/2007,sendo válida até 31/
IN As Condições Gerais do Seguro Garantia descritas no ve
Prêmio Liquido: R$ 110,00

008
rte integrant

Documento: 067692007005107450052156000000 Controle: 26
São Paulo, 28 de Agostõ de 2007
ntias & Seguros S.A.
Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744)

UBF Garantias & Seguros S. A.
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br - www.ubf.com.br

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
,foi corretamente registrado no sie da SUSEP - www.susep.gov.br

ri

SEGURO GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

,. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado,
conforme os termos da apólice.
2 DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e
anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado
e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de
apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que
represerta formalmente c seguro-garantia.
V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que
introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral
a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam
as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro
e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice,
discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o
valor garantido e demais características aplicáveis a um
determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal.
X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no
contrato principal.
Xl. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos
da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para
obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
3. VALOR DA GARANTIA
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o
valor máximo nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente
estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal,
em virtude das quais se faça necéssária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado,
mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao
decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4. PRÊMIO DO SEGURO
4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à
seguradora.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo
estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em
relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando
resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,
o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
devida.
6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado
deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a

expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da
notificação extrajudicial, bem como documentação indicando
claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta
do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado,
até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato
principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a
sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do
tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento
da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data de entrega de todos os documentos
relacionados pela seguradora como necessários à
caracterização e à regulação do sinistro.
8.

SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações
inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos
direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a
esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código
Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente
de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta
apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador,
Sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições
especiais.
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá,
proporcionalmente, com os demais participantes.
11. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice
for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se
estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do
prazo do contrato principal.
12. CONTROVÉRSIAS
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições
poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissoria.
13. PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14. FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão
processadas no foro do domicilio deste.
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Controle Interno: 00999A0609DB
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautenticidade.

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS- CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 395739 - R$37.500,00
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 CCM sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A,
CNPJ n° 17.250.986/0001-50, com sede em VESPASIANO/MG, à RODOVIA MG 10, KM 24,3, até o
limite de RS37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), destinado á garantia de participação na
Concorrência n°. 05/2007 - Lote 03 objetivando obras da Secretaria Prédio -2 e Centro de Convivência.
A presente fiança é válida pelo prazo de 130 (cento e trinta) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 11/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
pre.stação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

ere

•

Certificado Digitai medido Prta Um. Cortflleadara Carteei

Antônio Eugênio Cleto
Gerente

tendamo Oca. ceva* per amena Certertiearre

Documento aSeireid0 por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante EC. n°32 de 11/092001 Art. 2°.
Art 1° • Fica instftulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade Jurldica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, Cem como a realizaçâo de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL
Av. AFONSO PENA. 4100. 120 ANDAR • El. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL., (3112121 77139 • www.pottencial.com.br

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA
SÃ

CODE

Rua Aimorés, 1.697- Lumes, - :3•,;a

-

mpanhia de Desenvolvimen:.:; EoiKimico de Minas Gerais
- MG - CEP 30140-071 - lei..

• 31,13-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - ww.codemig,com.br

CAMARGO
CORRÊA
CONSTRUÇÕES & EDIFICAÇÕES

São Paulo, 27 de novembro de 2007.

DCE-SEC-CE-0283-07
À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimoré, no 1.697, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

Assunto: Devolução de Carta Fiança - Obras do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
&rezados senhores,
Solicitamos através desta, a devolução da Carta-Fiança n° 2.025.795 — 4 emitida pelo Banco
Bradesco S.A., tendo como afiançada a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., e
como beneficiária a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Esta deveu se à participação da afiançada no processo de concorrência n° 05/2007, e cuja fiança bancária
vencerá em 31/12/2007.

Sem mais para o momento, permaneço à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

\M

çmqk
Anexo:
Cópia carta fiança n° 2.025.795-4
Recibo

reMCS =W\ç'e-\J
Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob as p

Rua Funchal, 160- 3° andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04551-903

Tel.: (55 11) 3848-7900
Fax: (55 11) 3848-8400

idades legais.

www.cccc.camargocorrea.com.br
edificacoes@camargocorrea.com.br

,

Bradesco
Osasco - SP, 29 de agosto de 2007.
À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimorés, n°1.697, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte -- MG
Ref.: Carta de Fiança no 2.025.795-4.
Prezados senhores.
_ Pela presente carta de fiança, o Banco_ Bradesco S.A.; com
sede na Cidade _de Deus, Município e Comarca de Osasco - SP, insérito nó CN,P3/MF" sob no 60,746.948/0001-12, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à Companhia
!de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG, com sede à Rua Aimorés, no 1.697,
Bairro de Lourdes, Belo Horizonte =-; MG, em caráter irrevogável e irretratável, , como fiador •
,•
,
solidário e. principal pagador, com expressa renuncia ao benefício estatuído no artigo 827 do
Código Civil Brasileiro, da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., com sede na
Rua Funchal; , n.o 160, Vila Olímpia, São Paulo - SP, inscrita no CNRI/MF ' Sob
no 61.522.512/0001-02, da importância de R$ 1.725,623,87 (um milhão, setecentos e vinte e
cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), -destinada à Garantia. de _
Manutenção da Proposta para a Concorrência no 05/2007, Lote 1, que tem por objeto a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive forneciMent6, montagem e instalação de
equipamentos e. sistemas necessários a implantação do Centro Administrativo do Estado de
, Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, à
'
atender deritro de 24 (vinte e. quatro) horas as requisições de 'qualquer pagamento coberto pela.;
fiança, a contar do recebimento da comunicação escrita protocolizada no Departamento . de
Controle Operacional deste Banco, Setor de Fianças, situado na Cidade de'Detjs, sino., Vila Yare,
- Osasco - SP, desde que exigidas pela Companhia de Desenvolvimento do Estado . de Minas .'
Gerais - CODEMIG sem qualquer reclamação, retenção OU ainda embargo ou interposição de
recurso administrativo ou judicial.
,Esta fiança vigorará pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias
_
orridos
a
contar
de
31.08:2007,
vencendo-se,
„portanto, em 31.12.2007, de acordo com_ ás ci -,
disposições
do
Edital
dá
Concorrência
no
05/2007.
K
!
ifii?
\,\v
Nenhuma objeção ou opásição "da :possa--Afiançada será
.admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação
assumida neste ato e por este instrUmento perante à Companhia de Desenvolvimento do Estado ,
de Minas Gerais ;7 CODEMIG.
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento , de
'
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na
hipótese da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG se ver
compelida á ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a
presente Fiança.
•
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está
_
_
devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão
• autorizados aprestar a presente Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado - pelo Banco
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos
,
limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
Cordialmente.
i
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CODEMIG
Carnpubla do OffenvoMmInto Econbmked. Enas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
•a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n°2.025.795-4 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAA GERAIS-CODEMIG

Companhia
d

sol: cmen
ecsenvii

Ana Lucia Gondi
Gerência de nrI8TIOS e Co

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880

conômico
lG

da Costa
biiidade • GEFIC
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CODEMIG
Competia de De,emolvimento Económico de Mbas Geri,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° 2.025.795-4 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companti d esenvoMme Econômico
CO
Ana Lúcia Gondim Costa
Gerência de Finanças e Cont. lidade GEFIC

, Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007
Eduar o de Camargo Silva
MG 9.222.260

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CAMARGO
CORRÊA

REAGoi
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CONSTRUÇÕES & EDIFICAÇÕES

São Paulo, 31 de agosto de 2007.
DCE-SEC-CE-0226-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

•

Assunto: CONCORRÊNCIA 05/2007 LOTE 1
Prezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.795-4 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 1, ou
seja, R$ 1.725.623,87 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e três
reais e oitenta e sete centavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA
05/2007.

•

Atenciosamente,

Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo Corrêa SÃ., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob as penalidades legais.
R. lia Fe inchai 1 Ra - RO andar - Vila inlimnia
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CODEMIG
Companhia de Deunvolvf mento Econômico de Mn.. Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa
três centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° 2.025.796-2 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvoM

L j
ia
An Lúcia
ê Gond

nto Económico
DEMIG

da Costa

Gerência de Finanças e C niabilidade - GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 2911112007

Eduardo e Camargo a va
MG 9.222.260

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONSTRUÇÕES & EDIFICAÇÕES

São Paulo, 31 de agosto de 2007.

DCE-SEC-CE-0227-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

•

Assunto: CONCORRÊNCIA 05/2007 LOTE 2
Prezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.796-2 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 2, ou
seja, R$ 3.509.839,93 (três milhões quinhentos e nove mil oitocentos e trinta e nove reais
e noventa e três centavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA 05/2007.

Atenciosamente,

Documento de propriedade da Construçoes e Comercio Camargo Corrêa S.A., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização previa, sob as penalidades legais.

Rua Funchal:160 - 3° andar - Vila Olímpia

Tel.:(55 11) 3848-7900

www.cccc.camargocorrea.com.br
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CODEMIG
Companhia de Deminvohlinerao Económico de Minas Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela
carta de fiança n° 2.025.797-0 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Ana Lucia Gondim d Costa
Gerência de Finanças e Conta !Cale - GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/20p7

Eduardo de Camargo va
MG 9.222.260

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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São Paulo, 31 de agosto de 2007.
DCE-SEC-CE-0228-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

•

Assunto: CONCORRÊNCIA 05/2007 LOTE 3
Prezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.797-0 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 3, ou
seja, R$ 3.747.609,89 (três milhões setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e nove
reais e oitenta e nove centavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA
05/2007.

Atenciosamente,

Documento de propriedade da Construções e Comer., Camargo Corrêa SÃ, sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia. sob as penalidades legais.

Rua Funchal, 160 - 3° andar - Vila Olimpia

Tel.: (55 11) 3848-7900

www.cccc.camargocorrea.com.br

CONSTRUÇÕES & EDIFICAÇÕES

São Paulo, 31 de agosto de 2007.

DCE-SEC-CE-0228-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

Assunto: CONCORRÊNCIA 05/2007 LOTE 3
•

?rezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.797-0 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 3, ou
seja, R$ 3.747.609,89 (três milhões setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e nove
reais e oitenta e nove centavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA
05/2007.

ei Atenciosamente,

Documento de propriedade da Constantes e Comércio Camargo Corre* SA, sendo prodsida a reproduçáo parcial ou total sem autonzação plena. sob as penalidades legais

Rua Funchal,160 - 3° andar - Vila Olímpia

Tel.:(55 11) 3848-7900

wytnv.cccc.camargocorrea.com.br

CODEMIG
Compentde de Deeerteeleimento Econômico de Mina. Gerai.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

01)

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela
carta de fiança n° 2.025.797-0 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Comparo d DesenvoMmen
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Ana Lúcia Gondim d Costa

Gerência de Finanças e Conta, Idade GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Bradem)
Osasco - SP, 29 de agosto de 2007.

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimorés, no 1.697, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte - MG
Ref.: Carta de Fiança no 2.025.797-0
Prezados senhores.

•

Pela presente carta de fiança, o Banco Bradesco:,S.A.;,cdm
sede na Cidade de •Deus, Município e Comarca de Osasco - SP, inscrito no CNO/MF; sob
no 60.746.948/0001-12, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perantej à Companhia
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG, com sede à Rua Aimore‘,n4:,:/;.697,
Bairro de Lourdes, Belo Horizonte - MG, em caráter irrevogável e irretratável, como
solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído nc,l.,:ái"t_ig6:ê2".-7:,,,do
Código Civil Brasileiro, da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S:A.PdOrnáadé:. na
Rua Funchal, n.o 160, Vila Olímpia, São Paulo - SP, inscrita no CN,PJ/Ma'MP-no
61.522.512/0001-02, da importância de R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecerite,teríté e
sete mil, seiscentos e nove reais e , oitenta e nove centavos), destinada _.eG9076`a'.:.'de
Manutenção da Proposta para a Concorrência no 05/2007, Lote 3, que tem Pij6104tO a
execução' das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montageg"eln$1;14áiide
equipamentos e sistemas necessários a implantação do Centro Administrative'41.-Wt'á-ErOl-de
• „.K-,5"?'
Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acirria-:egiectlida o,. a
atender dentro 'dá 24 (vinte e quatro) horas as requisições de qualquer Pagam' e'M doi:OS:Pela
fiança, a contar do recebimento da comunicação escrita protocolizada rid;eltiãriáRter
kiite, 'de
Controle Operacional deste Banco, Setor de Fianças, situado na Cidade de Deua;:...f/0.4,Mia:,,,,fa:ra;
Osasco - SP, desde que exigidas pele - Companhia de Desenvolvimento do EtadoZ&l1inas
Gerais - CODEMIG sem qualquer reclamação, - retenção • ou ainda ernbeidd'
e
'
recurso administrativo ou judicial.
'Está fiança vigorará pelo prazo de 120 (tente,ias
_
corridos a contar de 31.08.2007, yencerido-se, ,,pOrtantoí em 31.12.2007; _de -ad0
disposições do Edital:da,Concorrênda n° 05/2007
- ,
_qu oposição da nossa,--r
admitida ou invocada por este Banco para "o'fim de 'escusar do cumPrinie
assumida neste atOlé:Oár-'.e.sté instrumento perante à Companhia de DesenY61.1.4ffiêii
de Minas Gerais „ CODEMIG
t!brige-áte . 1êtÉté:Bá'ricóÁ toutrssim, pél_
quaisquer despesas judiciais eípu'extrajudiCiaiS,, 'bem assim por honorários_
hipótese da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais
compelida a ingres'Sar,r:pei,:iízo..paí:
4 dernaiidar,..6.'sdüsOr:ifrientO de'd.15-i'iga'gã'crer
presente Fiança:•Declara, ainda, este' Banco fiador, que a presente'
devidamente' cOntabiliiada'e..que satisfaz ar,s determinações de) Bentd.; Centi'ard"S
-preceitos da legislação bâtiCárid aPfiCáveis4'..èfi.w;',:os `
. afghatárioa deste instri
autorizados a prestai'. a presente Fiança. 'Declara, _finalmente, que -e-átá'atitoriladó'
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que d.-valor da presente se Cántêziii'':
limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.'
' Cordialmente. .
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PROCURAÇÃO

Por este Instrumento Particular de Procuração, o BANCO BRADESCO S.A.,
com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Municipio e Comarca de Osasco, Estado de São
'Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 60.746.948/0001-Í2 neste ato representado por seus
diretores infra-assinados, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, CATEGORIA A:
JOÃO ADALBERTO SOUZA RAMOS, solteiro, portador da 'Cédula de Identidade RG n."
10393359-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n." 846.451.308-97; ALDA PAIXÃO
PEREZIN MALAVOLTA, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 183608781SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n." 100.495.788-20; CLAUDINEI DE SOUZA. LUQUES,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n." 18.586.343-SSP/Sp é inscrito no CPF/MF
sob o n." 076.395.178-18; SILMARA SOUSA DE MORAES SILVA,
casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n.° 192787081SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob , o n.°
142.133.278-76; MARIANA VICCIOLI GOMES,
solteira, portadora da Cédula de Identidade
RG n.° 256247626-gP/SP e . inscrita no CPF/MF sob o n.° 280.673.168-21;
ADRIANA
BRANDÃO RIBEIRO SILVA, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 241740022SSP/SP e inscrita no' CPF/MF sob o n." 153.471.048-56;
CATEGORIA B: JODELCI

MORAES DE SOUSA, casado, portador da Cédula de Identidade RG n." 9775156-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n." 004.311.378-89; DUSGENES BATISTA DOS SANTOS,

solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n." 1708846'-SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob o n." 160.561.325-87; EDSON CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR,
casado,. portador da
Cédula de Identidade RG n." 18003871-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.".
090.811.0.58-84; MAMARA BERTIN CABRAL, :
casada, portadora da 'Cédula de Identidade
RG n." 11365755-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob O n." 022.479.578-38; FÁBIO
GERALDO MACIEL DIAS, cagado, portador da Cédula de Identidade RG n.
° 1305222SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n." 346.270.226-20; ADELAIDE SILVA TAVARES
PESSOA, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n." 16278778-SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob o n.° 067.862.818-18; CATEGORIA C: LUIS CLÁUDIO TOLDO,
separado
judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG. n.° 9485632-SSP/ SP e inscrito no
CPF/MF sob o n." 004.415.658-83; FRANCISCO ASSIS DE MELO,, casado
,, portador da
Cédula de Identidade RG n.° 13729982-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o .U."
054.676.318-96; VICENTE CAIRMO SANTO,
separado judicialmente, portador da Cédula de
Identidade RG n.° 10832195-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n."
. 011.316.688-55;
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, ' casado, portador: da Cédula de Identidade RG n.°
9052185-SSP/SP e inseri-à) no CPF/MF sob o n." 076.602.318-47;
CATEGORIA D: JOSÉ
MARIA SOARES NUNES, .casado, portador da Cédula de Identidade RG
uN sn,:.° 107296032SSP/SP e inscrito
scrito no CPF/MF sob o n.° 001.666.878-20;
aff
.ses ortador da,
4j
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Cédula de Identidade RC n." 7295753-SSY/ SP c inscrito no CPF/IVIP sob o n.° 666.963.80868; iodos brasileiros, bancários e com endereço comercial na Cidade de Deus acima
referida, para a finalidade especial de representar o outorgante na emissão de cartas de
fiança bancaria, podendo convencionar prazos, valores e demais condições, observando-se
que a representação do outorgante exigirá a forma de assinatura e atendimento dos limites
de valores a saber: 1- valores de até R$20.000,00 - devem ser assinadas

sempre

por dois

(02) procuradores de qualquer das categorias;

2- valores de, R$20.000,01 até
R$1.000.000,00 as fianças devem ser assinadas por dois procuradores, sendo um, das

categorias "B", "C" Ou "D"; 3 - valores de R$ 1.000.000,01 até 5.000.000,00
as fianças
devem ser assinadas por um procurador das categorias "B",. "C" e "D", sendo
obrigatoriamente um das categorias "C" ou "D"; 4 - valores de R$ 5.000.000,01 até R$
10.000.000,00 as fianças devem ser assinadas por um procurador das categorias "B" ou
"C" juntamente com o procurador da categoria "D"; 5 - valores acima de R$
10.000.000,00 as fianças devem ser assinadas sempre por dois diretores executivos do
outorgante; a representação do outorgante na emissão das fianças cujos limites estão
previstos nos itens 1 a 4 também poderã se dar com a assinatura de um procurador de
qualquer categoria era conjunto com um diretor executivo do outorgante; poderá ainda ditos

•

procuradores, sempre em conjunto de dois (02) independentemente da ordem de nomeação,
categoria e limitação no tocante a valores, assinar atestados de idoneidade e capacidade
'financeira, termos de compromisso, aval em CPR (Cédula de Produtor' Rural), Instrumento

)

•

Váriiicular de Contrato . de Constituição de Garantias e • Outras Avenças, 'Instrumento
Particular de Contrato de Constituição de Garantias em Favor de Fiador para Garantir
Créditos Decorrentes de Fiança e Instrumento Particular de Contrato de Limite Rotativo
para Prestação de Fiança, outorga de Garantias e outras Avenças, podendo convencionar
prazos, valores e demais condições.0 presente mandato é outorgado com prazo de validade
de 12 (doze) meses centados desta data, sendo vedado o seu substabelecirnento.

•

Osasco, 8 de maio de 2007.
,
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social
•

Título I - Da Organização, Duração e Sede

Art. 1°) O Banco Bradesco S.A., companhia aberta, doravante chamado
• Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.
Art. 21 O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Art. 3°) A Sociedade tem sede e foro no núcleo administrativo denominado
"Cidade de Deus", situado na Vila Yara, no município e comarca de
Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 42) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Agências no País, a critério da
Diretoria, e no Exterior, com a aprovação, adicional, do Conselho de
Administração, doravante chamado também Conselho.
Título II - Dos Objetivos Sociais
Art. 5Q)0 objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, inclusive
•câmbio.
Título III - Do Capital Social
Art. 6°) O- Capital Social é de R$18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de reais),
dividido em 2.002.321.048 (dois bilhões, dois milhões, trezentas e vinte e
uma mil e quarenta e oito) ações nominativas-escriturais, sem valor
nominal, das quais 1.000.866.112 (um bilhão, oitocentas e sessenta e seis
mil, cento e doze) ordinárias e 1.001.454.936 (uni bilhão, uin- milhão,
quatrocentas e Cinqüenta e quatro mil, novecentas ,,e trinta e seis)
preferenciais.
Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias conferirão aos _seus titulares
os difeitos e vantagens previstoà em lei. No caso
de oferta pública decorrente de eventual alienação •do controle da
Sociedade, as ações ordinárias não integrantes do bloco de contróle terão
direito ao recebimento de 100% (cem porcento) do valor pago por ação
ordinária de titularidade dos controladores.
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Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não terão direito a vbto,
mas conferirão, aos seus titilares, os seguintes
direitos e vantagens:

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social -2 a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da
Sociedade;
b) dividendos 10% (dez porcento) maiores que os atribuídos às ações
ordinárias;
c) inclusão em oferta pública decorrente de eventual alienação do
controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o
recebimento do preço igual a 80% (oitenta porcento) do valor pago
por ação ordinária, integrante do bloco de controle.
Parágrafo Terceiro - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo
menos, 50% (cinqüenta porcento) será realizada
no ato da subscrição e o restante será integralizado mediante chamada da
Diretoria, observados os preceitos legais.
Parágrafo Quarto - Todas as ações da Sociedade são escriturais,
permanecendo em contas de depósito, nela
própria, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo
ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da
propriedade das referidas ações.
Parágrafo Quinto -.Não será permitida:
a) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais é vice-versa;
b) emissão de partes beneficiária-s.
Parágrafo Sexto

Poderá a Sociedade, mediante autorização do
Conselho, adquirir ações de sua própria emissão,
para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, 'e posterior
alienação.
•

Titulo IV - Da Administração
Art. 72 A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por
ufna Diretoria.
2" Serviço Notariai.de Osasco
gpl, ANTONIO C CUNHA
rowo FaV4,95
•1`ami
Ifi/32•9506
NUTENTICAC4o

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 3-.
•

Titulo V - Do Conselho de Administração

Art..80) O Conselho de Administração; com mandato de 1 (um) ano, é composto
de ó (seis) a 9 (nove) Membros, que .escolherão entre si 1 (um) Presidente
e 1 (um) Vice-Presidente.
•

Parágrafo Primeiro - O Conselho deliberará validamente desde que
presente a maioria absoluta dos membros em
. exercício, inclusive o Presidente, que terá voto de qualidade, no caso de
empate.
Parágrafo Segundo - 'Na vacância do cargo e nas ausências ou
_
impedimentos temporários do Presidente do
Conselho, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências ou impedimentos
temporários deste, o Presidente designará substituto entre os demais
membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomeará
substituto, que servirá pelo tempo que faltar para completar o mandato do
substituído.
•
Parágrafo Terceiro -- Nas hipóteses •de afastamento temporário ou
definitivo de qualquer dos outros Conselheiros,
os demais poderão nomear substituto, para servir em caráter eventual ou
permanente, observados os preceitos da lei e deste Estatuto.

Art. 9') Além das previstas em lei. e ,neste Estatuto, são também atribuições
e deveres do Conselho:
•a) zelar para que .a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente
apta a exercer
suas funções;
b) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade,
de modo a preservar o bom nome da Sociedade; c) sempre 'que possível, preservar a continuidade administrativa;
altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da
Sociedade;
.
•
,
d) fixar a orientação :geral dos negócios da Sociedade, inclusive
deliberar sobre a constituição e o funcionamento de Carteiras
Operacionais;
e) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens integrantes do
Ativo Pérmanente e de participações societárias de caráter nãopermanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas,
quando de valor superior a 1% (um porcento) de seus respectivos
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 4 f) deliber-ar sobre a negociação com ações .de emissão da própria
Sociedade, de acordo com o Parágrafo Sexto do Artigo 62;
g) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação,
contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário;
h) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o Capital próprio
propostos pela Diretoria;
i) submeter à Assembléia Geral propostas objetivando aumento ou
redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento
de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas
estatutárias da Sociedade;
.
j) deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou suas
Controladas, inclusive participação em acordos. de acionistas;
k) aprovar a aplicação de recursos oriundos de ineentiVos fiscais;
1) examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações .financeiras
submetidos pela Diretoria; •
m) avocar para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse
da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;
n) realizar o tateio da remuneração dos Administradores, estabelecida
• pela Assembléia Geral , e fixar, as .gratificações de conselheiros,
diretores e funcionários, qando entender de concedê-las;
o) autorizar, quando considerar. 'necessária, a
representação da
Sociedade individualmente por um membro da. Diretoria ou por um
procurador, devendo a respectiva deliberação indicar os , atos que
poderão ser praticados;
p) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, .que
não poderá 'ser inferior, para cada membro em exercício, :a dei por
cento do que,. em média, for atribuída de honorários mensais.„a çada
Diretor, não computando quaisquer outras verbas;
.
-•
q) aprovar o Relatório Corporativo de Conformidade dá Controles
Internos e determinar a, adoção de estratégias, políticas e medidas
voltadas à difusão da cultura de Controle e mitigação de riscos.
Parágrafo Único - O Conselho poderá 'atribuir funções especiais à
.Diretoria e a qualquer dos membrds desta, bem
como instituir comitês para tratar de assuntos específicos.
Art. 1 O) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reuniões deste Órgão e as
Assembléias Gerais, podendo indicar para fazê-lo, em seu lugar, qualquer
dos membros do Conselho.
Serviço Notaria! de Osa
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 5 Art. 11) 0 Conselho reunir-se-á trimestralmente
e, quando neCessario,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, ou da metade
dos demais membros em exercício, fazendo lavrar ata de cada reunião.

Titulo VI - Da Diretoria
Art. 12) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1
(uin) ano, é composta de 52 (cinqüenta e dois) a 79 (setenta e nove)
membros, sendo de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) o número de
Diretores Executivos, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: 1
(um) Diretor-Presicktnte, de 7 (sete) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes
e de 11 (onze) a 15 (quinze) Diretores Gerentes. Os demais cargos da
Diretoria serão distribuídos da seguinte forma: de 33 (trinta e três) a 53
(cinqüenta e três) Diretores Departamentais e Diretores ,Regionais, sendo
de 27 (vinte e sete) a 41 (quarenta e um) o número de Diretores
Departamentais ç de 6 (seis) a 12 (doze) o de Diretores Regionais.
Parágrafo Primeiro - O Conselho fixará ern cada eleição
as
quantidades de cargos a preencher e
designará, nomeadamente, .entre os Diretores EXecutivos que eleger, os
que devam ocupar as funções de Diretor-Presidente, Diretores VicePresidentes e Diretores Gerentes, observados os requisitos dos Artigos
• 17, 18.e 19 deste Estatuto.
Parágrafo Segundo - Os requisitos previstos no Inciso II d9 Artigo
„
18 e "caput" do 19, relativos, respectivamente, a
Diretores Executivos e a Diretores Departamentais/Regionais; -poderão
ser dispensados pelo Conselho em caráter excepcional, até o limite de 1/4
(um quarto) de cada uma dessas categorias de cargos, salvo em relação
aos Diretores nomeados para Os cargos de Presidente e de. VicePresidentes.

deanstrntwkladc

•

Art, 13) Aos Diretores compete administrar e representar' a Sociedade, com
- poderes para obriga-la em- quaisquer ato-s e contratos de seu interesse,
podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar, e onerar bens,
observando o disposto na letra "e" do Artigo 9L) deste Estatuto.
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Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as exceções previstas expressamente
neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante
assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo um

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 6 deles -estar no exercício do cargo de Diretor- Presidente ou Diretor VicePresidente.
Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá também ser representada por
no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou
por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente
constituídos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os
seus poderes, os . atos que poderão praticar e o seu prazo, salvo se judicial
o mandato, hipótese em que o procurador poderá assinar isoladamente e a
procuração ter prazo indeterminado e ser slubstabelecida. Ó instrumento
de mandato deverá ainda indicar se o mandatário exercerá os poderes em
conjunto com outro procurador ou Diretor da Sociedade.
Parágrafo Terceiro - , Aos Diretores Departamentais e Regionais são
vedados os atos que impliquem em alienar e
onerar bens e direitos da Sociedade.
Art. 14) Além das- atribuições normais que lhe são conferidas pela 1 ei e por este
Estatuto; compete especificamente a cada membro da Diretoria:
a) ao, Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, superv
. isionar
•
e coordenar a ação dos seus membros;
.
.
•
b) aos Diretores Vice-Presidentes, . colaborar com o Diretor-Presidente,
no desempenho das suas funçõeS;
e) aos Diretores Gerentes, o desempenho das funções que lhes -forem
• „atribuidas, reportando-se ao .DiretOr-Presidente:,.,e_ aosDiretoreS.
.
Vice-Presidentes;
.d) aos Diretores • Departamentais, a. condução das . .atïyidades dos
•
Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais Membros
da Diretoria; .
e) aos 'Diretores Regionais, orientar e supervisionar as Agências sob
sua jurisdição. .e cumprir, as funções que lhes forem atribuidaá,
reportando-se à. Diretoria. •
Art. 15) A. Diretoria Executiva. fará reuniões ordinárias • semanalmente, e ,
• extraordinárias sempre que' necessário,' deliberando validamente deSde
que presente mais da metade dos seus membros em exercício, com a,
Presença obrigatória do titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu
2^ Serviço Notarial cio Ot4§o
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 7
do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos
demais Diretores Executivos em exercício.
Art: 16) Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer
Diretor, inclusive do . Presidente, caberá ao Conselho indicar o seu
substituto.
Art. 17) Para o exercício do cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral
aos serviços da Sociedade, sendo 'incompatível o exercício do cargo de
Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades
profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a
critério do Conselho.
Art. 18) Para exercer o cargo de Diretor Executivo é necessário, ainda, que ó
candidato, na data da eleição, preencha, cumulativamente, QS seguintes
requisitos:
I. tenha menos de 65 (sessenta .e cinco) anos de idade;
II. faça parte dos quadros de empregados ou de administradores da
Sociedade ou de empresas a ela ligadas há mais de 10 (dez) anos,
ininterruptamente.
• Art. 19) Para exercer o cargo de Diretor DepartaMental

•

ou Regiónal é necessário
que o candidato faça parte dos quadros ' de, empregados ou de
administradores da Sociedade ou de empresas
4ggelgs,_,R,gçnha na
data da eleição:
I. Diretor Departamental - menos de 62 (sessenta e dóis) anos de idade;

II. Diretor Regional - menos de 60 (sessenta) anos de idade.

Título VII - Do Conselho Fiscal
Art. 20) O Conselho Fiscal, ,não permanente, compor•-seá, quandó instalado, de 3

7ide
7:seiode al::CI I :K1,

(três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes.

Titulo VIII - Do Comitê de Auditoria
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 8 pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado
Coordenador.
Parágrafo Único - Além das previstas em lei ou regulamento, são
também atribuições do Comitê de Auditoria:

•
7,
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a) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada
para prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva ,
remuneração, bein como a sua substituição;
b) revisar, previamente à divulgação ao Mercado, as demonstrações
contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e
parecer do auditor independente;
• c) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive
quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos
internos;
d) avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Sociedade, das
recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem
como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de
eventuais conflitos entre os auditores externos e a Diretoria;
e) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção •e tratamento de
informações acerca , do descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para
proteção do prestador da informação e da sua confldencialidade;
f) recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de
políticas, práticas e procedimentos identificados na âmbito de Suas
atribuições;
• g) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com á Diretoria da Sociedade e
auditorias independente e inferna;
h) Verificar, por ocasião de, suas reuniões, o cumpriMento de suas
recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no
que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
formalizando em Atas os conteúdos de tais encontros; —
i) estabelecer as regras operacionais.para Set.' funcionamento;
• j) reunir-se com o ConselhO Fiscal e Conselho de Administração, por
solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e
procedirnentos identificados no âmbito das suas respectivas
competência-s.

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 9 Titulo IX - Do Comitê de Controles internos e Compliance
Art. 22) A Sociedade terá um Comitê de Controles Internos. e Compliance,
composto de 3 (três) a 6 (seis) membros, nomeados e destituídos pelo
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um
deles ser designado Coordenador.
Parágrafo Único -- O Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de
Administração no desempenho de suas atribuições
relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à
difusão da cultura de controles. internos, mitigação de • riscos e
conformidade com normas aplicáveis à Organização Bradesco.

Titulo X - Do Comitê de Remuneração
Art. 23) A Sociedade terá um Comitê de Remuneração, composto de 3 (três) a
5 (cinco) membros, esColhidos dentre os integrantes do Conselho de
Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser
designado Coordenador.
Parágrafo Único O Comitê terá por Objetivo propor ao Conselho de
Administração as políticas e diretrizes 'de
remuneração dós Administradores Estatutários da Organização, tendo
por base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho.

Titulo XI - Do Comitê de Conduta Ética
Art. 24) A Sociedade terá um Comitê de Conduta Ética, composto por até 8 (oito)
membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com
mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.
Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo propor,ações quanto à
disseminação e cumprimento dos Códigos de
Ética Corporativo e_ Setoriais da Organização Bradesco, de modo a
assegurar sua eficácia e efetividade.

Titulo XII Das Assembléias Gerais
••
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• Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 10a) convocadas com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência;
b) presididas pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por seu
substituto estatutário, que convidará um ou mais aCionistas para
Secretários.
Título XIII - Do Exercício Social e
da Distribuição de Resultados
Art. 26) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.
Art. 27) Serão levantados balanços ao fim de, cada semestre, nos dias 30 de
junho e 31 de _dezembro de cada ano, facultado à Diretoria, mediante
aprovação do Conselho, determinar o levantamento de outros balanços,
em menores períodos, inclusive mensais.
Art. 28) O Lucro Liquido, como definido no Artigo 191 da Lei n'6.404, de
15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem,
a seguinte destinação:
1. constituição de Reserva Legal;

e

II. constituição •das Reservas previstas nos Artigos 195 e I§7 da
mencionada Lei ri2 6.404/76, mediante proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembléia Geral;
III. pagamento, de dividendos, propostos pela Diretoria e aprovados
pelo Conselho que, somados aos dividendos intermediários ei,ou juros
sobre o capital próprio de que tratam os ParágrafosSegundo e
Terceiro deste Artigo, que tenham sido declarados, assegiire-in aos
acionistas, em cada , exercício, 'a título de dividendo "Minímo
.
obrigatório, 30% (trinta porcento) do respectivo luérti 'líquido,
ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificádos nos
itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei ri 6.404/76:-
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ParágrafO Primeiro,- A Diretoria, mediante aprova0o .do Conselho;
fica autorizada a declarar e pagar dividendos
intermediáriós, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros
Acumulados ou de Reservas" de Lucros existentes,

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 11 Parágrafo Segunda - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação
do Conselho, autorizar a distribuição de
lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos
da legislação específica, em substituição total ou parcial dos dividendos
intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo• parágrafo anterior
ou, ainda, em adição aos mesmos.
Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão
imputados, líquidos do imposto de renda na fonte,
ao valor db dividendo mínimo obrigatório do exercício (30%), de acordo
com o Inciso III do "caput" deste Artigo.
Art. ,29) O saldo do Lucro Líquido, 'verificado após as distribuições acima
previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo
Conselho e deliberada pela Assembléia Geral, podendo ser destinadó
100% (cem porcento) à Reserva de Lucros - Estatutária, , visando à
' manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento
das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e
cinco porcento) do Valor do capital social integralizado.
Parágrafo Único - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a
" destinação a ser dada' ao Lucro Líquido do
exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou paganiento
de juros sobre capital próprio em montante superior ao dividendo,
obrigatório estabelecido no Artigo 27, Inciso III, e/ou retenção dê lucros
nos termos do Artigo 196 dá Lei ri2 6.404/76, o saldo do Liicro Líquido
para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo será
determinado após a dedução integral dessas destinações.
********************
Declaramos que a presente é cópia fiel do Estatuto Social deste Banco, co ntendo a
deliberação aprovada na AGE de 12.3.2007.
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Elektro Geração S.A.

jetas.a0

C.N.P.J. ra 07 732.105/0001E4

rT; Aos Aduladas e Administradores da
Idokiro Guraçau S.A.
Campinas • SP
Examinamos ri tratianço paltilltunial da Salitro Geraçáo S.A.,
levantarei em 31 Os danada° do 2000. aos respectivas deinonStrilcueS
MI resultam, das rntairçees c10 património liquido e das amei15 e
airlicaçoria rio 00:01500 correspondentes ao exercia° lindo naquela data,
°laborarias soo a responsabilidade de sua Admastraçao. Nossa
orimonsalalklado o a de expressar orna opinião sobra esses
Manoristrnçans lerancerras.
2. Nosso mono Ira conduzido do acordo com as noanas brasiliana de
auditoria ir corinroundeir (a) o planejamento dos trabalhos,
considerou.) a retocas-ia dos saldos. o volume dia transações e os
sisturuas conlabil e do controlas internos da Sockalado; (b) a
constalaçark cum base orn tostes, das evidandas e dos registros que
suportam us Voluiror u as inlornracaus contataris aromados; e (c) a
avia:talo das pr almas oitos amimavas contilbeis aram rni.rosenlativas
adotados pula Admaostração da Sociedade, hen, Oore da apresei ilação
das demais:Iradass loancuiras tornadas em conjunto

radesco

3. Em nossa operou, ris demonstraçoes financeiras 'doridas no
patamal° 1 representam arloquaduinente. tini todos os aspectos
relevardes, a posição patrimonial e Imanem. do Elidam Coração S.A.
ons 31 do dezembro do 2000, o rosullado do suas oporaçoes, as
mutações do sua patinado liquido e as origens e aplicaçOe5 de sous
rocursos rolorattes ao usarcicio findo naquela date oe acordo com as
mascas ~dobeis adotadas rio flama
4. Conforme dmicato na Note Explicativa no ti as demonstraçoes
Imanasses, Os acionistas controlador. da Sr...tale decidiram pela
alionaçâo da lolatidado do mias açoito ri terceiros, elo loução do 51311 per hl
operacional, que requer a alocação de recursos especilicos e
estrucializados. Alô o 'nanara° as oporações da Sociedade borato
suportadas por Mal.) Cralleellide por empresa relacionada,
5. A mionnação suplementar, °laborada sob a rusponsobilidade da
Adinini51.010 da Sor:talado, contida no Anexo 1 Moremo à
disnonstiação do valor adicionado para o amaciai° lindo em 34 do
do/ombro de 2006 u para o paio.) de dois mems lindo ora 31 do
dozorabei de 2005, aprelienlida sono propósito de permitir anilhos
arliciOnals e não é requerida 50i00 parlo daS durnonstraçoes tinancorras
básicas. Essa inforniapio tom por nos examinada, de acordo Coar Os

procalinionlos itir audiluriu mencionados nu par -rimara 2 e, em nossa
opima°, esta adequadamente apresonuida, uso Iodos os amiudou
retomadas, 001 mutação As demonstrações Mancaras bdalcas tomadas
em conjunto.
6.0 balanço poli tioonial levantado uni 31 de dezernOro de 2005,0 a,
roso...arcas deinunalraçoos do resultado, das arandos do património
liquido o das oritions e apticaçõos riu decoro00 mitrespondentos ao
panado do dois «ames lindo naquela doia, apreiramadou para tino
comparativos luram por nós examinarna eu parecer, sem ressalvas, tio
omitido em 15 do março de 2000.
Campinas. 16 do março da 2007
Detona Touche Tohmatini Auditores Indepondonles
cne 10 2 SP 011609/0-8
José Carlos Amadl
Contador
CRC n• 1 SP 158025/0-0

Banco Bradesco S.A.
CNPJ n° 60.746.948/0001-12
NIRE 35.300.027.745
Companhia Aberta

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente em 12.3.2607
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Doia, Hora, Local: roaloadas aos 12 das do mos de
março de 2007. as lish, na s000 sociol, Chiado do Deus, gelaram:usando 7,5744% das açóris [aderem:iras, ficando registrado que os candidatos da Criara de
rio Sotas Nobre Mi 5" anda, Medro Novo, Vila Yara, Osasco, SE Presença: Coreparecuratn, identificaram sa Providann dos FUnCiOndrks do Banco do 13n.il - PREVI i acoimaram 3,4740% de votos, abstendo-ao 00
u assolavam o Livro do Procertea ai:moldas da SOmertade representando illaiS de dois terços do capital social 00101 00 Manda actonLslas derruamos da açóos prelarenciam presentes. Prosseguindo, as acionistas
voltado Constituiçáo da Mora: Presidonlo: Lazaro de Mello Brandão; Secrolarie Corna Alberto Rodrigues Cidado de Deus - Compor. ria Comercial do Participações e Fundação Baldosos, conbotaduras doste
Quillourrn.
Ordem do lho Assembléia Geral Ordinária: 1. tomar as contas dos Administradoras, examinar, Banco. 'apresentadas pelo ~Mor Lázaro de Mello Brandão, Indicaram os sedam. José Rolado
docas
e votas
u Relatam da Aintinisitação, as Dermassimpaeo Financeiras, Incluindo a dostinaçâo do Lacro Aparecido Nunciaroni, brasileiro, casado contador, FIO 4.369.527/SSP-SP, CPF 228865.628/34,
Limado, nc Pareceres dos Auditores Independentea e do Conselho Fiscal eu Resumi do Relatório do Caratê residente e domiciliado na Rua Domingos Lopes da Sdva, 600 - ap. 102' 10° andar. Vila &mana,
do Auditora, relativos ao exercido social lindo em 31.12.2006; 2. elooar os membro. do Conselho de São Paulo, SP, e Ricardo Abocaosis Espirito Santo Silva, português, casado, economista,
AdMinistração. saldo necessário, nos almas rias ti amparis CVM re't 155, da 11.12.91, a 282, do 20.098, o FINE W055119.0, expedida polo SE/DIIMAF/DPF, CPF 092A0523
7/15, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faro
porco( dual ruir rano rio 5%de parlicipação no capital volante para que us acionistas possam requerer a ndoçáo Liou. 3.729, lar andas, São Paulo, SP, Membros Elolivos, aos senhores
Nelson Lapas da 011voira, brasderro,
do processo de colo múltiplo; 3. eleger os mombros rio Conselho Fiscal, nos turnos do Arligo 101 da Lei ris casado, acalmada, HG 3.962.201/SSP-SP. CPF 036.974808/20, residente o ~mediado rai Flua Iporo, 91,
0.401/76; 4. lixai o i nontarde global 30001 00 romunerat,ao dos Administradoras, de acordo com o mio dispõe o 0/10. 41, Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, u Ronald Roberto Teixeira, brasileiro casado. investidor. RO
EstalUto Social; Assembleia Geral Extraordinária: I ~ninar proposta rio Conselho de
Adatinisiração para Ii.022.695/SSP-SP, CPF 057,150.0711/53, residente e domiciliado na Rua POSCal, 260, apto. 81. Condoiam°
aumentar
o capotai social rio valor de (052800000000,00, °levando.° de Int 4.200.000.0011,00 para Domaino Deauchanms, Ganido Belo, São Paulo, SP, respectivos Membros Suplenlin. Disso então o senhor
Rei
a009000.000,00,
~Orarias a radaação do parte do saldo da conta"Reserva de Ludas 'Reserva Estatutária', Presidente que os Conselheiros dedos lerá° manado ata a Assembléia Gemi OrrtinOria 0500 reaitzacla no anu
atribuindo aos acionistas da Sociedade, graturlameme. a Mulo de bonificação, 1 liana) ação nova, do mesma do 2008 o que tornarão posso do seus cargos após a aprovaçáo de saia nornes polo Banco Central do Brasa
espiado, pura cada ação possuída. A bonticaçao se data ~data a ser comunicado ao mercado pula Sc.Iodado, 011110 preenchem as condições previstas no /01030 162 da Lm 000.104.00 1S12.76, a declararam, sob as porias
após u lionsologaçáo do processo poio Bonen Conirai do Brasil. &mugimo:intente O operação nu Morado da Ri, qua mão °mão impedatos de esmerar a administraçáo do oodedade mercantil aro vInucki do condonaçao
Hroulleiro, e na otioniu proporção, sarau bonificados os DOR. Deposilary Recuipts nos Mercados AmOrIcalla criminal. Dosai tonna. o Conselho Fiscal ficou assim composto: Membros Elsa/voa: Domingos Aparecido
00050)0 Europeu (Latibm); 2. alterar o Ed..° Social no "capar do Artigo do, em decorrência do item interior. Mala, José lloberlo Aparecido Nunciaroni e Ricardo Abocasas Espiai° Santo Siha, Membro. Suplentes: João
Publicações
Prévias:
a) o Aviso
que
se rabotes Migo 133 da Lei no 6.484/76 loi ~tirado em 10, 13 e 13alistela 13r000n, Nelson Lopes do Oliveira e Renard Roberto Teixeira. Quanto ià remoneraçao dos Membros do
142.2007, mui
asnal 'Diaba
Oficiala tio
Estado
da Silo
Paulo", respodimenorde, paginas 12, 36 e 83, 0 no ¡unia' Conselho Fiscal, 101 lixado o valor mimai da 007.500,00 a cada oro, do acordo com o daposto roi
"Diário do COMUnlio", ern 12, tio 14.2.20517, rospararvamenie. orlarias 2, 2 e 4; b) os documentos de quo Pari:irando Torceiro do Artigo 162 rla Lei no 6.404/76, sendo que os Membros SUpkiniair ~mond serão
trata o Artigo 133 da Lei ns 6.404(76, quais more o Relatório da Administração, as 00111005101008 renuirlarad05 qUando eis SUDSlituiCãO aos Membros Efetivos, nos casos de vacando: 4. lixados: 0)0 moolante
Financeiras, os Parodiais dos Auditores Independentes e do Conselho Fisca), e o Resumo do Flolatidlo de global anual da remuneração dou Administradores, no valor de alô 62170 000
Conoto elo Arraiam, relativos no exameet sodal inalo aro 31.12.20{16, foram publicados em
a sal disaibuido em
n 27.2.2007, nos reunião do Conselho de Adrialistrar:ao, aos merribros do próprio Consolho e da Diretoria, conioime datis ruma
jornais 'Grano Olicial do Estado do São Paulo', paginas 47 a 74, e "Diário do 00iliórCie, páginas 50 10, atulho 'ir do Artigo ge do Esialtrio Social; b) a verba do ale R5200.000.000,00, destinada a armar Piams do
incluindo, eat °ardamo ao Artigo 249 da Lb no 6 404/76, as Oemonstraçôes Consolidadas, abrangendo as Prawdêncta Corimbo...Abalados Administradores, ~tiro do 01000 00 Precatando destinado aoaRndonános
Apainela no Exterior e os empresas contrairmos e consoladas de controle compartilhado, direta o mandamento, e Administradores da Ctiganizaraão Bradada°. Doilberação na Aimembialo Geral Extnionlinária: a maioria
no Pais o no Exterior; c) o Edital de Convocoçâo tor publicado em 22, 2a e 272.2007, nos tornais "Didrio Moral constamo da ordem do dia foi colocada em discussáo e votadlo, tendo sido aprovada PM.. lickmisiaa
do Estado do SM Paulo*, rospoctivamento, dignas 13, 26 e 12: e 'Diatio do Comércio", respectivamente, presuntos, saro reservas, a proposta do Conselho de Administração. la9lairoda no Readão SfilmorciMMIa lr
páginas 2.sobre
Leitura
de Documentos: todos os docurnavos 01.0100 00 i1e01 "publicações prévias lora° lidos. 1.204, daquele órgão, de 722007, a seguir ~sante "Aumentar
dalocados
a mesa
e clamaras à apreciação dos adoradas. Deliberações na
o capital social no cabe O. 15030001»)
Assomblel. Geral Ordinária: olevando-o de R514200.000.000.00 para RS18.000.00080800, andara. .0fiazação de Pana do =Modo dado
as maiorias consumias da ordem do Ma foram colocadas em discussão o colação, lendo sido tornarias as *Reserva do Lucros - Reserva Estatutária', atribuindo aos acionistas da Sociedade, gratular
a Mulo
do
arguimos oultheraçoes: 1. a050ar:10s usagrolmente as contas dos Administradoras. °Relatório da Administraçflo, bunilicaçao, 1 Mn.) aça° nova, da mesma aspécia, para cada ação possuido A bonificação-nome
rodará
em data
as Detioristraçoes I- inanem-ta iodando a destinarão do Lucro LiqUolo, 05 Pareceres rios &odores Independerdos a ser comunicado ao mercado pela Sociedade, após a hornologaçao do proc..° pelo Banco
o do Consultai Fiscal, e o HoSIIMO do Rogillarki do Comia de Auditoria, relativos ao exercido sodal lindo em
Calara' do Brasil
n etinufmneumente á operação no Mercado Brasileiro e na mesma proporçtio, sadio bundicados ore OFR 31.122000; 2 moio:arrms rnerribros do Cassaria de Aterisaroacao da Sociedade, com mandato ale a Assei nbida Depostlary Receipts nos Marcados Americano (NY SE) o Enfeie. (Laias:m), sondo que os invesalaree reCetrerá0
Gana °tanino rie 20011,05 senhores: Lauro cie Medo Brandão, brasileiro, casado, banCáno, RG 1.110.377/ 1 (um) DR novo
para cada DR possuido. 00 410040 continuara) a ser negociados na proporção do 1 gana) ação
SSP-SP. CPF 004E37.528/72; António Borras, emadeiro. viúvo, banaMo, HG 11
.323.129/SSP-SP, CPF prolerencial paia 1 (um) DR, nos respectivos marcados. A operação visa a ajudar o valor da colaça° rio
003.052.609/44: Mário de Silveira Teixeira Júnior, breado.% casado, bancário, RG 3.0713.007-0/SSP-SP, CPF mercado a ~palmear num atrativo para negocur,ão, proporcrorimxio melhor liquidez as ação., não inslicanda
113,119.590/15;
Márcio
Artur
Laureai
Cypriano,
bramia.,
casado,
~talara
RO
2.863.339-8/SSP-SP,
CPF
ao
mimei.°
da
distribuição
de dividendos e/ou imos sobre o capaid próprio mens... Amim, os juroo sobra o
003.906929/20; Jorro Aguiar Alvarez. brasileiro. ..ama engenheiro amónorno, RG 6.2
39.71817/5SPSP,CPF copilai próprio mensais. que vierem asas declarados aiMs a Inclusão das ações bonificaria. na
poiddlo
dos
029.533.930/11; senhorn Dera. Aguiar Alvares varas brasileira, casada, educadora, RO 5.700.004-1/55P- ucionislas, lerdo os seus valores ajustados, pasaando de 1150,030052500
para 1020,019026250
Por oca.
SP, CPF 032 376606/115, todoa mon domicilio na Calado de Doas, Vila Taro, Osusco, SP; o soamos Raul ordinária e de R90,039657750 para RS0,01902E1875 por aça° preloriincial, do inanoiraquociaacionlaioaconeneein
Sentara da Monos Almeida, brasileiro, casado, engenhoso, RO 5.262.380/SSP-SP, CPF 1197.592.900/63, a receber Igual
r amuada de Juros. As atuais açoita do orneiam ria Sodadado continuara° a
coro dOMIc1110 em ll !lodo') Cl. W. Harmon, Nova Iraque. Estados Unhes; e Ricardo Espirito Santo Silva
Yr 11890CIO.15 C..,
dorofto ii bondicação 000 novas noas seroo dispunibilizadao para negociação após a aprovação
do ~podia°
Salgado, proluoues. casado, bancário, ANO W473612-2, expedida pelo SE/DPMAF/DPF,CPF 385.154.827-20. prucoseo pelo Banco Caiar. do Brasil e inclusa° na posiçao dus ara0 usas. que sena oblatado canunicaçáo ao
com domicilio na Rim Pedra da Nau, 141, Casca., Portugal, cujos norma somo levados à aprovireria do marcado. O cuelo troado") ser alobtritIO as ações bombeada., do conionnidado coro o dopado no emantai°
Banco Ceniral do Brasa após o que tomar° posse de seus cargos. Os Conselheiros amigam) declararam, Primeiro do Migo 25 da indiana° Normotiva da Sucrelana da Recaia Federal 5. 25, 00 03,2001, soma
sob as penas dotei. mio nao estão impodidos do exercer a administração de socradarie mercantil em virtude de adornado na data da Assembléia. Urano doa Ações Bonificado. - As mães odurclas da borricação lera°
condenaçao amoral; 3. relativamanto a °loiça° do Conselho Fiscsf, disse o senhor Presidente que, de direito e dividem:Mo e/ou (uro0 sobre o capital próprio mensais e evenluelmenle complementares que viraras e
Conformidade
fie...sins 011 com o disposto na leira 'a' do Paragralo Guano cio Aalgo 161 da Lei rei 6.404, de 15.12.1976, os sor declarados a parle dados de sua inclusão na (nação doe acama.. For/no/as também, de lama Integral,
itiolomfi do Inlfifis Proidondois limando aldear um ConSellado Elidi.° e respectivo Suplente, a eventuais vantagens atribuirias às domais ações u partir da citada data:. Na saqbancla das trabalhos.
ara
ocasião ma que: a) a adorada Caem de Previdência dos Furicronárms do Banco do Brasil - PREVI, tildar de docouanda da aprovaçáo do boniticaçáo de 100% (cem porcento) em ações aos acionistas. dose o
3,4740% das ações pretorenciats, represerdada pula senhora %qual Dal Lago Dl Fraseia Rodrigues indimiu para Presidente que: 1. Serão emitidas 1.000E78724 ações nominallven-eacrituraie, sem vala norNnal,unho,
dando
integrar
°Conselho
DPMFA/D,
CPF 7 /3Eis.] o senhor Osvaldo Roberto Nieto, brasileiro, casado, contador, RNE W6766213-S/SE/ 500042.650 ordnánas 05110.637068 preterindo., e utribuidas
aos ~nua da Sociedade, graluitarner MA a
.427.410/53, residente o dormitado na Rua Marechal Hastimpialo det Moura, 338, Bloco 0, titulado boniticação, sendo 1 (uma) ação nova, da mesma espécie, para cada ação posoukte;
2. SIMUllanaamenle
colo. 14C, São Paulo, SP, Membro Ceava, o o molas Mauricio Rocha Neves, bauleiro, separada, ODISO,C101*, ti Operação no Mercado Brasileiro, aro mesma proporção, serão borificado. os Das. Depadlary Redepts nos
Botafogo,
Ro do
RG
073,676.579/1FP-RJ,
CPF 871.201.867/87, residente e dornicihado na Flua Carlos eolxoto, 00- 804, Mercados Amencano (NYSE) e Europeu (Latiam), sondo que os Investidoras rac.oborilo 1 (ini) DA novo para
Janeiro, RJ, Membro Suplente; th os acionistas Banco Espano Sinto, S.A. a Companhia do cada DA pousado, os quais continuarão a ser ~pelados na proporçãode I (urna) ação Rolei
para 1 (uni)
Seguros Tranquaidada- Vida, S.A,. representados por sua procuradaa, senhora Marcia Carmoline Alves Bruno; DR, nos respectivos mercados; 3. A data-base de direito à bonificaçâo Sadr comunicado-andai
ao marcado
polo
e Gaspar Parlicipaçoes Lida., representada prensa Directa, senhora Môrda Carmeline Alves Bruna titularei) do Sociodade após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil; 4. As ações da erniasào da
0,1693%
das ações
preferenciais,
IncliCaram
para iniegrar o Conselho Escuto senhor Domingos Aparecido Socieclado continuarão a ser negociadas com rafeiro à bonificação e as novas apaeo serão diapontbillzados
Mala,
Ui asilara
casado,
conlador. f107
.220.493-MS6P.
SP, CPF 714.810.018168, residem° e domiciliado na para negociação após a aprovaçao do rospectrvo processo pelo Banco Central do Brasão inclusfro na primai°
Avenida Epriado Passou, 2.300, apto. 803, BM. 2, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Membro Orava, e o senhor dos acionistas, que será ~ao de cdnunicação ao marcado; 5. Ode R$3,787418603 o custo unitário ambulai
João Babeiro Olsson, brasileiro, casado, Incestklor, RO 549241/55P.PR, CPF 003.505.919/20, i adilem° e fut açôes bombeadas, de contorrnidarte com o disposio no Parágrafo Preneko do Migo 25 da instrução
domiciliarei na Rua Calma, 1106.01110. 8s, Mormo, Sio Paulo SP Membro Suplenie, inclicaçâo acompanhada Normativa da Secrelana da Receita Federal
o* 25, de 62 2001; 6. Os juros aobro o Capital próprio meneara,
pelos acionistas The I3ank ol Tokyo - Mitsubishi UFJ Rd., rei...lado por seu procursdor, senhor Toei
Manto; Espan de Arnado.- Aguiar, reprosanlado por seu nventanania, senha
alma que vierem a ser declarados após a inclusão das açóes bonificadas na poalçao dos acionarias, lorão os seus
Ano Eli.
Abalso CollaFranciaco Júnior; valores afinara)," passando de RS0,036052500 para F0/0.010026250 Por Não ordinário. do
Armar Madri Ramos, Clarissa Aguiar ANartm, Daniel Aguiar Monda o Rubens Agora' Alvarez, para Fl$0,019828875 por aça') prelerencial, de maneira que os ocarlialaa continuem o musas140,039657700
igual montante
roerem:nados par sou procurador, senhor Mlônio Álamo Moas.° de Tida; Alain Charles Edouard Moroau, do Juros; 7. O "capite do Migo 00 do Estai" Social passará a vigorar coro a seguiraa redação, apôs d
represeniado por seu procurares, senhor Carlos Laudires Barbosa; Carlos Mudará Bittencourt, por posição liornologapio do processo pelo Banco Central do Brasil
-Art.
(MO Capital
própria e tom: bom represara:orlo Anna Helena Manam BMencoun: Horirktue Boremieir r; Pado Enrique Kan is str, (dezoito bilhões de reais), dividido eia 2.0132221,048 (dois
talhões,
dois Social é da D$113.000.000,000,00
trezentas o vinle
e uma
mil
Robet to KaintniN; Actuo.] Cuslody B. V.; AGE Eineigna Markets Valo° Fund; Asa Rosenberg Emergiu° Mareias o quarenta e oito) ações nominativas-escriturais, sein vakir nominal, dasminasse,
quais 1.000.6136.112
(um
bodum,
Insalutiortid Forx) LLC; Carina Slates Soalhem! and Southwest Atoas Pension Farol; Fidehty Advisor Senes oilocenlas o sessenta e sets mil, conto a doze) ordinárias o 1.001 454.936 (um bilhão, um milhão, qualrocontaa
VIII: Lalln AellanCa Fumei, Fidelily Emerging Mareei. Fada; Fidality !mostrou'. Grid talai Amorico Fund; e cinqüenta o quatro rrid, novecentas e unta e seis) prelerenciais:. Ent seguida, Nage, o senhor Presidente,
Fidelitybromem,.
Latiu Amansa
Florida
Retiremont
Global
Fund;Fund;
Lonigard,
Odiei',
Dada- Ornam Trust Fias); Florida Sedo Board ol Administration; que toda 800010110 ora aprovada aumento onearO em vigor a se tomai eletiva depois
da homologada poio
lionsch & Cie; Oiro Polico anil Fire Pendor) Fund; Pacific Banco Central do Grand e de estarem atendida. Iodas as exigências lemas de arquivananto
na Jorrei
F~Is - PF OP~Moknar Emergi% Umecto Fund; PanAmou Group Troa; PRN. Eledronics Barth America Comercial e pubilcaçáo. Publicação da Ata: autorizada a publcação na lornia provista na Parágralo Segundo
Craporanon Mastro Rullremart Troai; Raytheon Carpem Mostar Man; Tosas Educatkm Agency; Ilse Boni do Artigo 130 da Lal 00 0,404/78 Quorum
das Deliberações: Asairinblata Geral Ordinária: *provadas pOr
no Olivetti Fund: llo Morder Toni Donk of Japan, Ltd. RE; MTLIC400035147; Tho Pendo. Rodovas todos os acionistas prestantes, abstendo-se do votar os legalmonte Impedidos. Amiembirla Gani i
Serviç
r1; UPS Tietirentonl Non Vanguard Ernaging Mareias Saia, Indo. Fund; Varina Extraordinária: unanimidade de soMra dos ~bestas prosamo.. Aprovação e Maneta. da Ala: latoaria 0
Bel, A
tio
Moder Troado
Divarsdied
Stocktitulares
Punirão,
0010 Citilorrik NA., e lida, boi cola Ata aprovaria por iodos os assomaiuo pma~aa a assolada inclusa. Poio orfamontarta o.
dl Alormondm
coma Popovic.
emrepresentada.
comunal de 7,4051%
tr. . r. I .
tias • •
Anui O soldou,
empossa PricarvirearmaiseCoopers Auditores lorionaid. des. tilda
R rimam Emir .i
a
e colocou o,',
CHCo 2SP00016010-5,
minus lowlieaduri
pelos
raleados ardor solai, Liso Param Cavalcanii, Contador CRC 1 SP172940/0.6, da ocorrei com
diapouto nu Fru senhor Wasientm,
.1, eurriii direla~/61161 nClalt3 paro ersullu e rela00, 1051.111and0
a Oktiefla dos
00111
-rarasDorningos 134 da Ltd n°0.404/76. da.) Presidente:
-agrafo 1. do Artigo
L828I0 do Moro gmodao; Secretário: Cad. Alberto Rtni aluas
Edaiãiikerlb (Wird Mi ti obra ouvia e João Ballstela &work Medi" Sopitado, pelos mos
do arserrairos Origrame.
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Empresarial

Refinadora Catarinense S.A.
CNPJiiii.151186/0001.00 -N111E33.319126700.5
Amewohlábm Goreis Ordtclarlue Extraordlnarla
Edital& Convocaçao
r.,:arre convidadas os Soabra. Acumulas da Relinadoia C:alatinaram S.A.
.1 a eniiiiiiinicouria no As.inblenes Geral. Charlaria e Exkuordinar ea
rir raiai r cor iialivarriur ao nu dia 24/04/2007, as 101600, na seda
...miai da Enigmo., ore nua Sarado. Unido., 627, pra te do 30 piso,
Arnerwa, Suo Paulo, SP, para deliberarem Sobrir a seguiria
Ji,lnrTt «Ou/si A.G. Ordinária 1. Tornar as contas da Mala., examina,.
dissulif o vaiai as DefilulibiliaçOON lasinceiras do 00011.10 lento em
31/122000. 2. Deliberar some a duslinaçao do resultado do ourarem ando
aia 31/12/2006 3. Fixar os co/tons &atinados Xe rernolieracau da Maioria
A.G. ExImOnlinaria .1. Alma:raça° do raluioao rIo graiiiiu da Difokair
Exorarem. 2. Cabriolar subia pedalo do renúncia ao corgo do Direi,
Iduardir Ilma. Gumes
rio novo arrolo,. Saio Paulo, 05 de abri
le 2007, Valer 10 Gomes Neto. Decair Presidenta,
100, 10, 11) -

FRU/1E5A S.A.

1..:NPJ/MF er° 61.142.469/19)01-50 'VIRE 35 3 00021122 8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Asaurrebleaa Gerai Ordinária
Sue convidados ou Surdas. Adoniatua a se reuniram era AsseniNala
Gorar Ordinária a se maloca no dia 25 de abril correnia, as I
rua
sada baleia, no Aboiada Braaateiro Faria boba. 1355, 10. limiar (parle),
nu. Capital, a tini do floillseror Notou o seguinte Ofdom do rau:
1. aprovaçao do Rui:nano da Administração, as DeMorisiniabos
Financeiras o respeclivas Nrit. Explleahvas, relerenles ao ...Ido
Social encornai° uni 31 da dozarnbro do 2006;
2. ulabctiO dos niumbrus da Orraiuna; o
3. Ileaçao do montante alubal ita rumai horaçáo cid Direloia.
San Paulo, Sido abril da 2007
Dana)! Foliar
Olwetor Presidenta
fOG. 10 e 11/0,)

UNIMED DE SANTA BARBARA
D'OESTE E AMERICANA
PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ (MF) 0 02,441.265/505t.50' NIRE n.35.300.154.215
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Sus Acionistas da Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e
Amuarmo. Parilapações S/A, em condições da votar, use reunirem em
AGO, orn sua soas somai à Av. Brasa n° 555 - Amencana-SP, no dia
2004/07, As 120011s., para dellbararem sobra a esiguinto:Ortiern 80 1110
1/Exame, discussão e voiaçao tias contas a dornonstrações linancerres,
relativas 80 exare/cie encerra. em 31/12/2006: 2/Eleição dos
membros da Diretoria Executiva; 3)Elelçâo dos membros do Consoai°
Fiscal 2007/2008: 4/Ficar os valores a saram pagos aos ocupantes cã
cargos sociais: 5)Oulros Assuntos, Amoncana, 11/04/2007.
Ur. Luis Anionm Adarnson (Diretor Presidenie)

•

Staff Serviços de Home Cara S/A
CNPJn. 02832.067/0001-74
Edital de Convocimini 'Assembléia Geral Ordinária
São ~vacados os Srs. Acionialas a se reunirem em AGO, que se
roalizara nu dia 25/04/2007, sendo e primeira Mamada as 17110100 o
O 2°. ciumaria as 17,30 horas, na sedo Social à Avanida Paulista,
1439 - 4° andar - Conjuntos 41 042 'Bairro, Bola Vinte. Sito Paulo.
SP, a lim de datam:ar sobra a seguinte ordem do dia: A) Aprocia.0
da preslaçao do contas dos administradores, examinar, disculir e votar as dianonslraçõme llinifiCeilaa do exorefero lindo em 3 1/12F2006;
11) Dellbarar sobro a Mislinaçâo do Homilia& do exercido: Cl ElelMo do Conselho cie Adinirdstraç00:13) Outros assuntou de Meios.
social. A DIromria.
01-12-13)

eteef=-- PROHAI3 - Habitação Popular
de Franca S/A

CNPJ: 55.4110027/00014)7
Jukaananto do ()O00pam:40o
Processo 00 001/07 - Talada r10 Pioçoo n° 001/07 - Aquisição da matenais
do amsteuçaio, elétricos, bidatuares, nialitinialonlOs, pisos e azulaios,
talha, osquadeias a janelas, calhas e ulos, pintura em geral. O
Sr Peva. da Casoissfiu Perinantiole da Lielieeties toma público o resuliado
da presente á:dação. A empresa Karl. da Paula Silve ME loi Inabililada
por não atender a Calidula
1100, 4.1 do Edital. Fica lixado 0 prazo dos
dias aleis á contar da data da última publicaçao deste, p/ avenidas rodesus. nos tormos do An. 109, leira Ir' da Lei 8.686,93, aliara& pela UI
81183/94, Franca, 10/04/07. Marco Antonio Garcia - Prasidenta da Copai

Dei Rey Empreendimentos e Partic.S/A

•

CNPJ. 59.227.819/0001.39
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA • CONVOCAÇÃO
Convocamos os Sr..Acionislas para AGO dia 28.4.07, Mana sede
social da empresa, a lio, de dallbarareill sobra: a) Contas dou
udinInlairadoros, exame, discuesrão e votação das dom linanceiras
welexerc.lindo em 31.12.06: b)Deelinaçáo doe Lucros do exerc.°
distabuiçáo do dividendo.; c)Elelçào do Conselho Fiscal p/perlado
da 2007/2006 e sua remuneração; d)FIxação da reinu.raçâo da Cã
ratona a)Prop.te de Cintia parcial da empresa; 0Horadogaçáo do
registron do irenslarancias de açaea, (tolo de sucassáo (amarar, realizadas adaelurenduni da AGO. CaratilcuMa,10.04 07 • J.o Balada
Cosia-Presidente.
(11,12,13)

América do Sul Empreendimentos
e Participações S.A.
CNF IMF 48.776.401/0001-0(
Assembléia Gond Ordinária - Edital do Convocação
Convo.inoe as Seraores AciallulaS, o Se reltoonMeM IMaeMININIII Gafai
Ordinária no dla 30 de abril de 2007, 00 17:00 hora., na Avenida
Brigadeiro Luis Antonio, 2344. 13. andar, em São Paulo, Capital, aliai
da deliberarem sobro a saudai° Ordem do Dia: a) Tomada de contas dos
adninistradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras reatavas ao oxerchao social a&orracki ern 31/122006; O) Elelçao dos
membros da Dirotorla para 0010010 2007. 2008, São Paulo,
11 do abril& 2007.
(11, 12, 13)—
118

2

'.="-t"-.
"6.

Editora do Brasil S.A."..".."

CNPJ 50,657.574/0001-69
CalliV09800
. .
São .nvidrid. ao B.Acionrstas da Edita. do Brisii SÃ , a ao reanima
E pai sua sede .clal áti. C isollarko ~Usa, 087, mula Corarem sobre a seguinte Ordem
o do F-telatório do Direto. e Deinalo aia 31/12/06; b) Fixação dos
volaçáo do novo Estatuto Social.
Ékés4.4
to Costa-Diretor Vice Presidente.
-

Segy
8

tains

78M,'

4/kb
. c
mon rimt Aç Au
Companhia Agrico , Administradora
R Artreal e Ind sinal "CAACI"
726/0001-11

ConVklonn,oroi Srs. A
10.0000., flou
lontro ¥111,8e014~
/a MC c r8P/t~figilfiràbiii
Aataid)

WP9SYgrnt.P-

ocae.io

110001.1, AGO, 00 illa 26.04.200
o Punido, 5 • SR para deliberarem
sllilOiaolraO relativas ao merc.°
axaçaio da remunoraçáo do ed.

;65

WEb O £.9
nuatanwegmezu~srowno

São Paulo, 117 (67) - 39

- .. , . ,:-.:eendimentos--,-2---- =Dafferner Comércio Exterior Ltda.--:

Agro-Inkst.c...,a LI "Ce adido"

CNPJ/MI,51.532.230A1001.02
...MONO, Cloral °Minada • Edital de Convocaçáo
Convocam. os Sr.a.. Acionistas, a No munia. ein Aeuembiela
Geral C/sornada Iro dia 30 do abril de 21107, as 10:00 limas. nu Avenida
Brigadeiro Luiz Antonio, 2394 - 130 andar, em Soo Paulo. na Capitai,
a lua de oarmorniern sabre a apoiai hei Ordem do Dia: a) Ti mimai da Cole
las dou adolinibtradofoo e exame,
u volaça0 lias derroto.
saudais Inane:alam nadavas ao exercia° anelai C.el fado U10 31/12/06:
b) Errava° dos membros do Consoara do Administração para o Will. 2007
201.93; ct Cialibowar sobro a deurinaçáo do lucro liquido e distaburção 110
dividendos relalivas 50000,0,010 Social do 2005 o 2006. SI',) 1/04)2007.
(11, 12,13)

CNPJ: 50.280.884/0001-91 -NIRE; 35200757732
Edital da Convocaçáo -Reunião de Diretoria
Ficam os acabares rabos da Dar/ornar Comércio Exterior Ltda., na
forma do Cl/ar...ala V dn sou Contrata Social, conial.das para se remoi
leal ela Mi inolo de rareio., era animara coli000uS:10. a ser realicada às
noa, toiros clu 010 36 do abril do 21307, na soda social da mimosa, na rua
amar., 1119, nana Capilar, 0110, do deliberarem .bre 000ujoirrma Ordem
do Dia: ai Exame. drsrossão a volaçao da Balanço Patrimonial a Domoos.
tração de Rosulladus mlativoa ao exercido lindo em 31 do &zagaia° de
2006; h) Destinaçáo e 7:ansiara...cá dos Rusuliados desse anel 0100 SOMO
oro 31 de dezembro do 2006; c) Fixação dos 110n...os da 13001000.
São Paulo, ?7,)o março do 2007
Walter Carvalho Daderner Seco Administrador
(03, 11 e 13/04)

Cl iff.l IME) n° 55.992.951/0001.49 - 51110 rit 35.3.0(/03557 4

iJiárISL SERVIÇOS HOSPITALARES S/A

'
tirorturia Companhia Zootécnica Agrária!
Assembleia Gond Ordinária e Extraordinária - Edital de Cofiam:aça°
rk• A 'o 'sia dada SoLlialade convocados asa roulmirem orn
AGO/E no dia 30/04/2007, às (Mb, na Sede Social da Companhia, na
Rua Centro Africana, 219, Sanai Amada São Paula, SP, paia
dellbanuern sobre a segas. °rabie do dia: Ene AGO: a) aproara, e votar
o
ter Diretoria e deillaisbrasdra lireanceiras relalivos uo exercido
social enraarado ore 31/12/2006; 16 deliborar sobre a &sanação do
realliarlu do atufe.° o siSbru o dialribuicao ilu dividendos C) alegar Os
Melas. do Direto., lixando-lhes a raspa:rim reintinurawao; Em AGE:
a) ottemalu do Capilar social modal,ba aproveitamento ira lucros e reservas, com aLaração do art. 50 cio E5106,10 Suciar; b) oraras assamos do
inteirasse saciai Sito Paulo (SP). 10/04/2007. Mius Fabian' - Presidenta.

CAMBUCI S.A. -

CapilalAbertoAulorizado -CNPJ 01.008,804/0001-08
Assembléia Geral Ordinária- Edital de Convocação
Acara os acionistas da Cambuci S.A., convocados para participarem da
AGO que mascar-so-a no dia 27/114/07, ás 09:00 ha em primeira convocação. as 09:30 hs em segunda convocação, na Rua Pedroso de Morais,
1553- 3. andar • Pinheiros • São Paulo/SP, a liar de deliberarem sobre eu
seguirias matarias: AGO a) °sorna, discussão e votação do retaliare da
Administraçao e Demonstrações Financeiras com pateemos dos Auditoras
indepenuonres o do Conselho Fiscal, relata/0a ao ourelo° social encerrado am31 de dezembro de 2006; b)Eloição dos membros do conselho risca.,
c) Fixaçáo lIa 'imitante Moina dos honorários dos adminisiradoros;
e d)Eleição dos membros do corso'lmo da ra kninistraçao.
Roberto Estalada -Presida. do Com:olho de Ade ninistraçao

Companhia Melhoramentos de São Paulo
Companhia Abada CNPJ n° 60.730.348/0001.66
Edital de Convocação- Assembleia Gefal Ordinária
São cOnvidadaS Os Similares Adonislas a se reunirem em Assembleia Go.
mal Ordnano. a se realizar no dia 30.04.2007, as 9:00 hs., na seda da Com.
punho, na R. Filo ris 479, 2° andar, na cidade do São Pado-SP, para o len
de: a) tornar as Coaas dos adnurestradores, examinar, discutir e votar ao
demonstrações linancerras: b) deliberar sobro a &sanação do lucro liqüido
do exercido co distribuição de dividendos; c) alugar os inembr. do Conselho de AdeenIstraçalo: e d) lixar a romuneração dos admintslradores.
Para requerimento do voto náliiplo, na eleição dos membros do Conselho
do Adronstraçao, sou necessários 8% do Capital Votante. São Paulo.
11.042007. Alfredo Welszliog • Presidente do Conselho da AdnanIstração
(11,12,13)

- Plascar Participações Industriais S.A.Companha Aberta de Capeia' Autorizado • CNPJ n° 51.028.174/0001-50
Avenida Ame/ia Latem, 01, Sola 0- Janda', SP
COMUNICADO AO MERCADO
11110inialleS aos acionistas a oleai/ação da convem& das ações
probas...5 ia ainasào da Companhia UM dedos urdliadaS, calionne
dulibefaraes
. AGO/E realizada aro 01/03/07 às 1511 e na
A.ombitier Espacuil de Preterancialistas radiaste em 01/03/07 As 171r.
A Campanao lambam comunica a tatiatõncia de urn único pedido Ou
disSidincei cum relação á opolibetu. Elo 13/04/07 as asOes pasimmu
a Ser ibeemsableS na Bovespa Como Ordliarimi, caio n código PLAS3.
&Miai, 10 do abril do 2007. Gordiano Pearroa Filho • Diriam da
Relaçõas cone Invesildores.

MARTREX S.A.
CNPJ n° 56.021.7115/0001-33
Convoca.°
Ficam os Sts Acimadas da Martrex S.A. convocados para a AGOE a
serem realizadas 00 /00 20/04/2007 As 10 lis.. A Rim Frei Caneca, n°91
-4' and. SP/SP, a Ilen da muar dos seguinteo assamos: a) Aprova.° do
releiam Anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial e doo Dimensãoções Financeiras referentes ao exercido andando em 31/12/2006;
b)Eleir,iwo dos mei abras da Direloria da Sociedade; c) Alteração do en&roço da sede social; d) Mudança da sedo aocial; e) Outros as.nlo.
de Metesse social São Paulo, 11/04/2007. Presidente do Cansei. de
Aciairdsiração.
(11, 120 13/04/2007)

-

Concessionaria Ecovias
dos Imigrantes S.A.

CNPJ 02.509.491/0001-29 • NIRE tf 35.300.155.149
Edital da Convocação. Aarrambirila Gerai Extraordinária
Pelo prosamo Edital de Convocação, ficam convocados os Si.. Adonletaa
da Conceasionária Ecoarae doa imigram. S/A a ao 'suarem em Assembléia Geral Extreordmaria. a ser realizada ris 10 h. dada 2524/2007,
na Sade mia. localizada . Rod. dos Imigrantes, km 28,5, São Bernardo
do CampaSP. flen de &liberar sobre a ...n.o de Contrato de Pres.
loção de Filinrat 5.. 10046074, entro a CompuMlia Ou Banco Voloninlirn
0/Ao a emersão de nora premissem ra, conlormo a clausula 7.110 raleado
contrato. São Bernardo do Coimo, 10/0472007, Marraram Milan de Se100' Presidente do Conselho de Administração
(10, 11 e 12)

-

Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S.A.

CNPJ c 02.509.491/0001-25 - NIRE c 35.300,155345
Edital de Convocação - Aseemblirla Geral Extraordinária
Pelo presente Edital da Convocaçao, ficam convocados ou Senlmres
acionaras da Concessionária Escolas dos Imigrantes 2/Au se reunirem
avo AsserreNawa Gome Extraordinária, a sof abalizado AS 1305 horas do
dia 24 do mês de obra de 2007, . sede socál, localizada na Rodovia
doo loafirani.. km 20,5. São Bernardo rio Campo, São Pauto, a fim de
deliberar sobre a ~ração de Contrato de Assessoria e Consultoria
eram a Companhia a a emprasa ECSE Ceiam de Serviços da Engonharia
Udu. São Bernardo do Campo, 9 de abril de 2007. Ilarcalina Ratort de
Saras . Prendem° do Conselho do Adiai-8,31,0kb
(10, 11 bi 12)

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ e* 47.427.653/0001.15 -!VIRE 35.300.114.000
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 'CONVOCAÇÃO
Ficam convirlados o. Senhores Aekaristas do Camaraso a se mimam
cru Assad/tara hjdrol Eotruorx9rma,ta b0 1118 10 de &rd de 20(17, as 10
horas, nu seita SOCNI, leCaliSada Is, Rua Calos Listlegno Caduca, 519,
lie Cidade «te Voo Paulo, Estado de São Paulo, «tom deliberai.m acerca
da engin. Ordem drà Dia: fleimala da loraNdarle das Ai/Sou Ordenaitaa Nonanaláma Cama B. 03 flannisira, mora roprofinalrinlore logala
procuradoroa. para perliciparurn 0, Asb.ablein CM. Edraordinaria ora
~vacada. devorara observar as thspotaçaes pr.was no N.O 120 da
Lei mi' 540/0l5, Sito Paulo, (Silo abra dn 2007. AM-aedo Ablgail Galerna.. Virsumdl
teu Caintollom ri,, Admimiraçao. 111,12,13)

ma GOMES IND. E COM. DE RESUMOS I)E oonnAcHA EFuisncos

LTDA.- 2PP, toma p ~que fax.. «la CETESI3 a Renovação da Coes7ade Operara° ir. 30004205 cern val. ala 16.1.13.2010 para Fabricação de
Rerarpuratau dt.Burradaci, 11H. Rui Ganindo Almeida P158. Penha - SP

CGC, 55.329.627/0001-52
Assembleia Geral Ordlnaria - Convocação
Sa0 COOVOLOrlOS na E:Monos adonisaio asa reunirem em AGO a so reale
air 00 da 11/052007 as 20:00 horas, na soda social a Av. Brasil n° 500
PrioNillu/SP, o 1/roda &liberar sobro a segurara ordem do da:
~Mal a) Lotam, docas.° e vorn.o das demonstrações linanc011eS
[abavas ao exurelau socsal encena. ora 31/12/2006; b) Desanaçâo da
Resultada rio Exercido: c) El.,ão da nova anilaria; d) outros assuntou de
Interesse da sociedade. Comunicamos que sit aliem.lil à chamiça° dos
Srs. adoram., na soda social, os documentos 0000 se relera 005. 133
da lei 6.404/70 rolai,uo ao exercido social amarrado on 31/122006.
Presidente Prudente, 09/04/2007, Mário Luiz Cestarl Neta. Prudente
(10,11,12)

Azevedo & Luz Ltda
CNPJ 02.309.990/0001-70 NIRE 35300337191
58 Alteração Contratual
Data 07/131/199t1 • Nevado & Luz Lida, silo na Calçada das Rosas, 33
'2°
andar, CeniroCurnorual &Mamaria] -Baforai -56, aliavas de Sesiasácins,
resolvo TRANSFORMAR a sociedade de LIMITADA para ANONIMA graves
da 6° alteração contrairia', a qual loi deliberada por unaramidadu a
transformaçáo do tipo da sociedade de Iiinilada para Andam° do capital
!adiado, razao pela qual passara a ser denominada AZEVEDO & LUZ
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A, Saci Paulo, Sido agosto
de 2006.

YANMAR DO BRASIL S.A.
CNPJ n°40.444.888/0001-40
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocado. os Srs. Acionista. da Yanmar do Brasil S.A., a se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinaria, a realizahae arr 16:00
horas do dia 24 de abril de 2007, na sede social na cidade da
Indaealuba/Sâo Paulo, na Avenida Presidente varam:3.400, Com a
finalidade de deliberarem sobre a Seguinte Ordem 0011/o: a) Proposta
da Duelor,a sobre mudança do endereço da sede social da
Sociedade. Indadenba, lodo abril de 2007. K0.11 FURUMIYA • GlallOf
Presidente.
(11/12/13)

Santa Carolina Vidros
e Participações Ltda.
CNPJ N104.597.574/0001.11
AGO 'CONVOCAÇÃO
Convidamos Of Srs. Sados asa feunifeM em 600, 00 dia 20.04.2007, ás
09:00115., a RUO Dep. Vicente Penedo, 6 - SP, para NO-areia as contas dos
administradores, ildillorarem sobre O balanço patrimonial soda re.nadi
amotinar°, ol0gc,omoo li.rern a rena inennáo doa administradores. SP_
1(1.04.2007. Adniiinlara.
(1011-12)

Adição Participações Ltda.
CNPJ/MF 73.066.589/0001-30 - NIRE n. 35211051077
Ata da Reunião doa Sócio.
Aos 14 de Outubro da 2005, por deciatto keduame dos saci. da MOO Participações Lida., MI deliberado reduzir o capital social de R5
404.121,60 para FIO 14.032,00, noa lenho0 temo. do Arbuo 1.082,
Inciso I a Il da Lei 10.406, de 10.01.2002.

IL• RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. M_11
CNPJra.02.417.484/13001.23
Auembleta Geral Ordinária -Comericeção
Ficam . Sm. Aclorialas convocados a rauneare em Assembléia GoraJ
°afinaria a realizar-se nada 30/4/2007, ás 9 hora., na aede racial, a tirada
danarem a deltas-aram sobfe a seguinte caibam do da: a) Miura
discussão e am.a°. agalano da diretoria, damansiraçõea ilnanceirea
aná das administradores, relerentoa ao axeracio riobal ariONSIMO len
1/12/2006: b) d.bnarão do resultada do exercido: e c)oultos amolo. de
abatesse flOaal. Mogi Mu., 9 de abril de 2.007. A Oasis:ida.
(10, lia 12)

MELPAPER S.A.

Companhia Aberta • CNPJ 5 00.020.540/0001-37
Edital do Convocação - Absonebtala Geral ardinas..
São convidados os Senhores Acionistas • ae muniram ara Aaturinbblia
Geral Ortansinu. a se realizar 00/0a 30.04.2007, ão 11:00
na ~Me da
Companhia, lucrou Tilo n• 479, 2. andar, na cidade de São Paulo-SP para o
lis de: a) lanar as contas doe administradora., examinar, danar • votar
as derrionsiracões Ilnaricorms; is) eleger o* mernbna. da Conotam da
Adminialraçâo a c) lixar a romuneraçâo doa adminktradonia São Paulo,
1.042007. Mirado Werullog Preakianta do Corimbo do Adnantal

Banco Bradesco S.A.
CNPJ 0° 80.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata das Assembléias Gorai* Ordinária e
Extraordinária realizadas cuMula(ivarnente em
12_3.2007
Certidão • Socretana da Jusliça a Defesa da Cidadania - &mia Comerdal
do Eirado de Sara Paulo - Cediam o registra sob P. 108.783/07-0, em
4.4.2007. a) Cristiana da Silva F. Corram • Secretaria Geral.

Poly-Vac S/A Ind. e Com. de Embalagens
CNPJ/MF n° 43.6E5.612/0001.25
Edital de Corr.ocação- Aaimmbléla Gane Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Acionistas desta anelada*, a.. reunirem am AGO/
E, a ser reala.la 001 27)0472007, A. 10 he., na irada da CIO. no Av. da.
Naçõe. Unidas, 21.313, SP-SP, p/ deliberarem a ~galeto Caiara do (tia:
a) Leltura.discussao e votação do Raiá. Admiolair, Balanço D.B.
Danamo. Financ..relathos ao exart.eocial lindo em 31.122000,0) Papo.
da Jon. sob ...IN Mamo: c) Eleição da Maioria e fixação de honorã.
aos: d) Outros assobiae de imilefesibe social. SP, 11/042007.6 Diretoria.
(11, 12. 13/(14/2007)
A USINA AÇUCAREIRA ESTER S.A., torna publico mia requereu na
CETESO a autor,. Préota paia ineariaçalo de Trás Tones do
Resfriamento do Agua, Uma Estação do 1 rmarnenlo de Esguio, Urna
Dorna do Furnainitaão, Doia Trocadores do Caiar para RoairlainaltO de
Vinho e Dois 'f ;acadimes de Calor para fiesiriamonto de Caldo, à Rodovia SP 332,1/o, 145 no Municiara de Cosnáporls.SP.
[TH ESQUADRIAS DE ALUMU410 LTDA., CNP,I7MF 01.008.845/000127, lona público mie rsiciabou da CETESEI a LICENÇA DE OPERAÇÃO/
RENOVAÇÃO, n° 310153360 com verichnonto em 26/03/2011, para a envidado de Fabricação de Esquadrias de Matai Não-Pername sem IraImanam amainai de inalara, a Rua Aida. BC - Vita Carioca -Silo Paulo •
SP -CEP: 042'24.000.

- S.ár, PaulG. 117 (57)

.•

terça-leira, 27 de março de 2007

i-.L91OWnentação da conta de resultado ca .. ,

.. moda a coniribulção social
de 01-;
- . ices SãO reVISSUS anualmente peta Aemmistração; • Os aradaos tribulases sáva reConhao2065 _ dos Cc•
2006
..tpactative de geração de lucroS tributáveis luturos até ate cinco anoa, baseado em estudo
1RPJ CSLL IRPJ CSLL técnico.
, .ra as expectativas da administração quanto àrealização dos referidos crectilo, proteções
1117.1 e CSLL devidos no exercido
10.527 3.798 11.114 a 609 orçameni : .
,- nação e indicadores económico-financeiros 11. Património liquido • 0 capital social do
realizaçâo do Credito °boléu.
.
415
558
150 Banco Hen. .,A. csia representado por 19.500.000 ações ordmarras nominativas, sem valor nominal. totalmente,
1.549
Constituição do orando tributa. aderido
_172611) _2_617) j5207)
integraluado por acionistas domiciliai:1os no pais. Contorme estabelecido no natalino social, a desti.ere do lucre
.
1 739
6322
254 do exercia° será delirada após decisão da Assembléia Geral que ocorrera no primeiro semestre de 2007.
c. Origem dos créditos tributarias de imposto tarda contribuição soc41:130e8m
2G0
26T 12. Outras despesas administrativas
2006
2005
2005:
2008
Serviços de terceiros
15.873
20.839
IRPJ
CSLL
IRPJ
Despesas da corresse°
9.449
11.405
Adições temporárias:
Outras despesas adminiStratives
2.522
641
Provireo para careiros de liquidação duvidosa
22.964
.864
Se.icoa moncos ospecielizados ...................... .............._,
2.120
- 1998
Provisão para cominarmos.
2.853
2.853
2.324
2.324 Outras •
3,030 . '
3.104
Crodilos baixados corno preitaw
2,4
2..142
,) ,4
,
22
244.142
067 . 16
813
.,
58
70
47 1 6
6,:358 7
_22g11
38.588
Outroe
1.877
1.677
1698
r.008 13. Outras receita, operacionais
_299R
Toul dos cobres tributanus sobre diferença. temporada. .....
51.856
51.856 --29.979 2B 979 R.ersão . outras provireos opereconals ............ ______
1.278
552
lotai do credito buirá.
Reembolso de despesa UIVOU
989
• 2/38
Os Nadaras tributarlou de impastp do renda e conalbuiçáo social alias COntablidados, na rubrica 'cultos Rendas cie repasse inierbnanceiro
474
486
cr richtua - diversoS' - no circulante e realizável a longo prazo.
Outras
237
7
d. Realizaçan dos credito, tributários ativados do Imposto de renda e contribuição social em 31 da
2.9W
-.UM
dezembro 85 2006
Até cinco anos
94.05985 despesas operacionais
_Mi
___7áffi
2007 2008 2039 2010 2011 Total Provisão para contingências chiare
1.749
1.376
Imposto de renda
Desvalorização de BNDU
1.488
aa
Adáçoes temporária.
Campanha de vendas
338
414
Provire° para creditris de liquidação duvidosa
-.._ 1.033 308
502 475 3.428 5.746 Outras
858
237
Conlingencres
--- 178 62
143 145 186
714
-223
Créditos baixados como prejuízo ..
- ....
92 374
877 3.938 755 6.036 15.Tranreções com parlas relacionadas - As transações com panes relacionadas tarem contratadas em condi.
Outros
- ..... --- ..... --as
- 403
468 ções compatíveis coai as pret.-adio 00 Mercado, Vigera. nas datas das apareço., lavando.. em consderaçao
1.368 744 1.522 4.558 4.772 12.964 a ausaincia de risco.
Contribuição social
2° semestre
Exercido.
Adiçaria temporária.
2006
2006
2065
372 111
181
171 1.234 2.069
Reeatta
Receita
Contingências
64 22 51 52 67 256
(despesa) P.N. (despena) Parehro (despesa)
Creditas baixados como arretai.°
33 135 315 1.418 272 2.173 Honda Automówile do Brasil Lide.
Outros
24
, 547- TOS. 1,7
1415
,
2,,,
en.=daure te
1.221
1.275
2.552
2.005
375
T912 Moio (tenda
__.4.93 ..2913
Lida.
lotar de ore.. .tutanos ern 31 do dezembro da 2006
1.861 1.012 mo 6 199 A.±k.
:, 17 631 Vaiares MCNN1011 antecipadamente
253
441
539
895
346
O valor prarente destes créditos tribularos monia a RS 11.109 em 31 de deZembro de 2606 CR$ 5.939 em 31 de Honda Leasing S.A. Arrendamenlo Mercantil
duzembro de 2005), comado t andO-Se a lace Solicite 1325% a.a. Os citados de consIlliaçáo a avaliação do crá- Depare. interfinanceiros
(781) 12.099
(1.653) 11.890
(1.885)
ditos triburanos estão assim apresentado.• O crédito tributáriolOicalculado sobre adições temporárias no azarei- Honda Serviços Ltd..
ora correrile;• A estimava de realização do lotai de médios Iributari. existenies em 31 de dezembro de 2006, de Prestação de serviços de assessoria administrati.
15.4741
729
(11.963)
833
(9.810)
acordo Corri u expectafiva de gereçao de lucros tributáveis lulures e vencerem da carteira de credito sais de, Consórcio Nacional Honda Ltda.
10,56% no ano de 2007: 5.73% . i_no de 2008; 11,-. 3%. ou hno Ok 2009; 35,16% na ano de 20111e 36,82% ro ano Aluqual de movais e equipeMenlos
13491
(760)
(560)
A DIRETORIA
CONTADOR - ARIOVALDO LUIZ - CRC 1SP143390/0-9
Parecer dos Auditores Independentes
Aos Diretores a Acionistas do Banco Honda S.A. São Paulo. SP
conSiderando a relevância dos saldos, o volume de transações e Os siste- de 2008 e 2005, os rasoirados de suas operações, as mutações de seu paExaminamos os balanços patrimoniais do Banco Monda S.A. levantados em mas conlabn e de corardes IlllemilOS do Banco; (h) a constalação, com base trimánio liquido nas origens e aplicações de seus recursos doereporiden•
31 de dezembro de 2006 e 2005 e as r.pectivas demonstrações de rasei- em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores aos in- les aos exercidos findos naquelaa datas, de acordo meias arredas contálados, das mutações do palro:lona liquido e das origens a aplicações de lormações ~tabas divulgados; e (c) a avaliação das praticas ocas are- beis adotadas no Brasil.
recursos correspondentes aos exercidos lindos requelas datas, eLsbora- mancas ~WS mais represenlauvas adotadas pela Adminielração do
S:tondPep
aiti
nde
, 02,...
..levereire de 2007
dos soba respo.abilidade de sua administração. Nossa responrebilidade Banco, bem corno da apresentação das demonsirações financeiras areaa do expressar uma opinião sobre essas .rnonstrações financeiras. das em coniunio. Oro nossa opinião, as demonstrações Financeiras acme CRC 2SP01442W0-6
Nossos eremes bram conduzidos do acordo com as normas de auditoria relembre representam, adenociamente, ern todos os aspectos relevam., Zenko Nakaaaato
611bart Chrlato &Badala-Júnior
apficavers no Bre. o compreenderam: (a) o planetarnento doa trabalhos. a posição patrimonial a financeira do Banco Honda S.A em 31 do dezernbro Contador CRC ISP160769/0.0
Coniador7048Pa30895/0-0

Imp mdaore

radesco

Banco Bradesco S.A.
CNPJ W60.745.948/0001-12
NIRE 35.300.027.795
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária na 1.214, do Conselho de Administração, realizada em 12.3.2007
005 12 dias do ores de março de 2007, as 17h30, na sede social, Cidade de Nus, 40 ander do PrOcho N.o.
brasileiro, .sedo. bencano, RG 6.250,071/SSP-SP, CPF 080.389.338/34; Octavlo Marerel Rodrigo.. de
Vare, Nasce, SP, reunirarn.se, com exc..' dos senhores Ricardo Espirito Santo Silva Salgado e Raiavire
Sarreiro Barros, brasileiro, casado, banca., RG 8.419.412/SSP.SP, CPF i7500.6713/53; Meu. Dias. brrelloko.
da Manos Almeida, os membros eleitos para integrar este Conselho na Assernaela Geral °Minaria how mascada, casado, bancário, RG 17973.139/S5P-5R CPF 133.606.046/87, iodos com dOMIcilio na Cidade de Deus. Vila
cuia posse se dera após a homologação de seus nomes pelo Banco Carreai do Brasa. os quais tornaram as Vaia, Osasco, SP; Rodai. John van Calk, brasileiro. caSacki, adrneisirador da empresas. RO 67211594/13SPseguintes deliberações: 11 de cordormidade com as disposições do Artigo 8° do Estatelo Social, procederam
SP, CPF 040.330.638/09, com domicilio na Avenida Paulista, 1.450, 8° andar, Bela SAN, Silo Paulo, SP;
eleição, entre si, do Presidente e Vice-Presidente deste Orgão, lendo a escolha rereido nos nomes cios Roberto Sobral Hollander, brasileiro, solteiro, bandanO, RI3 4.518.875-0/SSP-SP, CPF 301257,406158,0811
senhores: Presidenta: Lazer= de Moita Brandão; Vica-Presidanta: António Barna; 2) esbaldo vencido o mandato domicilio na Cidade da Deus, Vila `Iara, OsaSdo, SP; e Toshilumi /Aurata, taponas, casado, bancário, ANO
da aluai Diretoria e atendendo an dásposlo no Anigo 12 do Estatuto Social, procederam à eleição dos membros V004953-8/0E0EMAF.SP, CPF 174.506.238/62, com clortudNo na Avenida Paulista, 1.450, 50 andar, Bala V.a,
que Iniegrarão o retendo Org.", tendo sido reeleiton os senhores: Diretora. Executivos: Presidente • Márcio São Paulo. SP; e elorloe os renhores:Cassiano Ricardo Searpalli, brasileiro. canado, bancaitio, FIG 16.290774.
Artur Laureei Cyprlano, brasileiro, casada, bancário, HG 2.863,339.e/SSP.SP, CPF 063.906.928/20; Via. 6/SSP-SF, CPF 082.633.238/27, com domicilio na Cidade de No., Vila Ver.. aps.. Sp; isco Philk.P.
Presidente.
• Laércio
Albino
Cruas, Nababo, casado. bancaria, 63 3.555.534/50P.5P, CPF 004.172.724/ Laroy, francês, casado, bancário, ANO W419512.8/SE/DPMAF/DPF, CPF 703.149.427/34, com ~lio na
00; Arnaldo Alves
Vieira,
brasdairo,
bancara. Fel 4.847.312/SSP-5P, CPF 055.3.02.378/00, =o. corri Acenda Paraiisia, 1.450, r. andas, Bela Viela, São Paulo, SP; e aenhOree ligariam Morar, Malan, brasaaaa,
domicilio na Cidade de Doce, Vila Vara, Osasco, SP; Lula Carlos Trab.q Cappl, brasido., casado, bancaria, casada, bancária. RG 12.400.020/SSP-SP, CPF 076.656518/10, com domicilio na Avenida
262. 10.•
RG 5.284.352/SSP.SP, CPF 250.319.028168, com dornicilo na Avenida Paulista, 1.415. bana, Bela Vista, Silo andar, Consolação, São Paulo, SP; e Welkirla Schirrmelbar Marquanl, brasileira, CAMBOS, bancária. RO
Pcito, SP; Sérgio Soube, brasileiro, casado, bancado. RG 208.855-WSSP-SC, CPF 133.166.408/72: Julio de 11.595.787/SSP.SP, CPF 048.844.738/09, com domeis° na Avenida Nanava, 1.500, Pire O. bobava.
Siqueira Carvalho de Araujo, bracletrO, casado, bancado, RG 3.272.499/IF P-RJ, CPF 425.327.017/49; Beruen, SP; Diretores Regional.: reatairoa Ganho,. Altair Antônio da Souza, brasa., camelo, bancário,
Milton Almi.r Seva Vargas, braNielro, casado, bancário. RG 7.006.035.096/SSP.RS, CPF 232.916.5GO/15; RG M-883.661/SSP-MG, CPF 244.092.806/00; Aurélio Nado Pagare brasileiro. corado. bancário, RG 1.869.356Jore Luiz Arar Pedro, brasileiro, casado, bancado RG 5.592.741/55P-SP, CPF 807.571.598/34; e Nadoerto 9/SSP-PR, CPF 349.838O911/87; Cláudio Famando Manrero, brande.. camido, bancário. AG 7398.443/
Pinto Barbado, crasakilro, divorciado, bancado. RO 4.443254/55P-SPCPF 509.3927./20. Diretores Garantas 551,5P, CPF 594.044.938/72, todos com domicilio
na Cidade de Deus. Vila Tara, Oreaco, SP; Fernando
- Armando Trivelato Filho, brasileiro. casado. barbado, RO M-444.838/SSP-Mq CPF 140.055.906159; Carlos Antônio Tenteio, brasileiro, casado, bancado. RG 2.000.108/SSP-PE, CPF 225.475.114/20, cOm domicílio na
Alberto Rodrigues Guilherme, brasileiro, cabulo. bancário, RG 6.448.545/SSP•SP, CPF 021.690368/34; Avenida Estare. Unidos, 28. 3° andar, COOlát00, Sabedor, BA; Lula Carro. da Carvalho, ~to, Casada,
José Adoidas Munhoz, brasileiro, casado. bancário, RO 50.172.1812-4/SSP-SP. CPF 064.350330,72: João bancado. RG39E.005/SSP-DF,CPF 237.096.859/15; senhora Márcia Lope• Gonçalo. Gli. taasaaira. casada,
Guilhsene Irembl da Feria, brasileiro, casado, banalsio,
32.114.479-YJSSP-5P, CPF 128.0E1.920191; Luiz bancária, RG 11.914.142-5/SSP.SP, CPF 054.315.798/94; senhores Marco• Dará, brasileiro, C348110, bancário,
Pcsreur 'resecnciellos Mecazdo, zratoloco, viúvo, bancado. RO 3.048.611/557-SP. CPF 043.934 9°8/4
9; RG 6,871.0.43/SSP-SP, CPF 874.059.628/15; Paulo de Tarso Monzani, brasileiro, calado, bancário, RO
;ti lace Matatanoto, brasiieiro, casado, bancam RG 29,516.917-5iSSP-SP, CPF 081225.550/04: Odae Manso 10.303214/SSP-SP, CP9871.029.006/12; e Tácito Nevas Sanglard, bramimo, sare., bancaria. 6021
.446.449Receiam. trarearro, Casaco. bancado, RG 6109.0621
SSP-SP, CPF 120.119.8381GO; Aurélio Contado Sorri, X/S,SP-SP, CPP 100.818.437A38, iodos cem dorncilio na Cidade de Deus, Vila Yara, Orozco, SP. ca qaan
brasdarro, casado, bancanc, RG 4.661.428(SSP-SP, CPF 191.617.008100; Domingo. Figueirado ...buiu. declararam, sobes penas da rei, que não estio impada:bade exer car a bamba/raça°
de melada. mercam am
brasileira, casado, bancáno, RG 6.4Z.,
8.883/55P-SP, CPF 942.809995/53; Paulo Eduardo Cr.a. Isola, virtude da condenação canibal; 3) nomear, de conformo.. com o dispare nos migo. 21, 22, 23 é 14 do
brasileiro, divorciado. bancaric, RG 8.610.870-9/05P-SP, CPF 857.044.028/72; Adamir Coaalallo,.braNterro, Ema.° Social, os membros que integrado os regiam. Cornitáa da Saciada.: e) da Remunareçao:
casado, bancário, RG 8.382.786iSSP-SP, CPF 722.448.408-25, e Sérgio Atazano» FigiNirado Clenrenta, Coorcianadocf LACAIO
d• M.11e Brandão, brasileiro, casario, bancário, RO 1.110.377/S5P-6P, CPF 004.83762B/
brasileiro, casado, bancário, RG MG-1.520.666/S5P-MG, CPF 373.768.328120. todos cora
no Cidade 72; Membro. Antr5nio Bofai., brasileiro, viúvo, bancado. RG 11323.129/S5P-8P, CPF 003.062609/44;
de Deus, Vila Tare, Nasce, SP; Diretora. Dapanamentribe Adl.0 Santana°, brasileiro, casado, asneado. Mirto da SlIvreb, Telzalra Junior, brasileiro, casado, barreirio, RG 3.076.037-0/S0P-SP, CPF 113.119398/15,
RO 5.961.848/SSP-SP, CPF 401.747.518/34; Airton Céreo axe( Andreolli, brasileiro, casado, bancado. RO todo, COT domicilio na Cidade de Deus, Vila Vara, Cisas., SP; e Márcio Artur Laureai Cypelano.
4288.069S5P-SP, CPF 053.336.958149; Alaxandre da Silva Galhas, ~iro, caeado. bencino, RG100640876- qualificado; 0) de Auditoria: Coordenador: Mario da Silveira Teixeira Júnior, já qualificado: Illambrimb
7/SSP-RS,CPF 282.548.64d/04; Alfredo Antânio Lima da Manares, 01".111311.0, casado, bancário, RG 3.493.059- Rano Machado dos Rola, brasileiro, casado, administrador de eillpreaas, RG 5.904.388/SSP-SP, CPF
0/SSP-SP, CPF 037.958.008/03; André Rodrigues Devo, brasileiro, casado, bancário. RG 8.4137.0B5-3/SSP- 456 364288/34, com domicilio na R. Angelo Esier, 168, Jardim Guadalupa, Nemo, SP; Paulo Roberto
SP, CPF 005.908.058/27; Antonio Carlos Dei Creio, brasileiro, elevo, bancário, RO 6252.896-0/S5P-5P CPF Simões de Cunhe, brasileiro, separado jutlicairnento, contador. RG 4.840.176/SSP-SP, CPf 587.047.048/68;
713.770428/04; Cansado L•onalli, brasileiro. divorciado, bancado, RO 3.734.764/SSP-SP CPF 375.7.26W com domicilio na Avenida Plassanguaba, 80 - Cano 3. inaianópolis. São Paulo, SP; • Yves Loure Jacque•
04; Clayton Camacho, brasileiro, casado, bancado. RO 13.810.052-4/55P.5P, CPF 049.313.418129; D.O. Laleune, brasileiro, casado, administrador de empresas. RO 4.984.123/SSP-SP, CPF 195.142.808106, coro
Tab. Francisco, trasileiro, casado, bancário. RO 11.011.047/S.SP-SP. CPF 040.066639/63, todos com domada. dornicflio na Rua Senador César Lacerda de Vergueiro, 596- ap. 121, Urtlei Madalena, São Paulo, SP; olá.
na Calada de Deus, Vila 'fera. Oremo, SP; Fábio 11 tanto.. brasileiro, casado, bancado, RG 16.912.757.515SP. Controles latamos • Complien.: Coordenador: Mário da Sliveara Ta/xairel Júnior, Membrost Mat.
SP, CPF 065.313.99E1/56, com domicilio na Avinda Paulista, 1.450. 4° andar, parle, Bela Viu, São Pado, SP; AlinIcar Silva Vargaa, Domingos Figueiredo da Abreu, Roberto Sobral Holland. e /anon %Merino
Farnando Barbarreco. brasileiro, solteiro, bancado, RG 6,374.CMWSSP.SP, CPF 588.449.88EV87; Jair Delgado Nogueira, A qualificados; di Conduta Ética: Com:danador Domingoa Flçamirado de Abreu; Membro.
Nabo brasiteirO, casado, bancado. RO 5.673.07043/SSP-SP, CPF 221.863.876M1; J0144 Luiz Rodnguae Arnaldo Alvitra Vieira, Milton AlmIcar Sere Vargas, João Luiz Acar Pedro, Cari. Altrerto Rodrigua•
Eluona. brasileiro, divorciado, bancário. RG 6,353.077/SSP-SP, CPF 5E18.873.188/68; José Maria Soares Guilharme, Milton Matsumoto, 511100 PaintMo Nogueira e Robarto Sobral Hollandar, A quailli.dos.
Nunes,
brasileiro,
casado, 601
bancado,
RO 10.729.1303-2/SSP-SP,
CPF 001,666.678/20; J.. Aug.o Panclnl, Todos os Diretor.. Membros das Comités terão mandato 010v 1. reunião do Conselho de ~braça° q.
brasileiro,
casado, bancara',
10.389.16e/SSPGP,
CPF 966.136.468/2
0; Latindo Canoa de Arara° Filho, se realizar após e Assembléia Geral Ordinária de 2008, aos nomes serão levado. ireprovaçao do Banco Contrai
brasileiro, dvorriado, bancário, RO 7.405.338-X/S5P-SP, CPF 567.041.781972, lodo. corn domicilio na Cidade do Brasa, apos o que tomarão posre de se. cargos, servlo que permanecerão amadas (unções ai0 qtai
de Deus, Via Tara, Osasco, SP; Luiz Alvos d. Santos, brasileiro. casado, bancário. RC 6.034.631-0ISSP-SP, Reunião doam órgão que elegé-loa e nomeakas no .o de 2008 recata • horaceosação do Banco COIIIISJ do
CPF 387.823698/72, com crenicilio na Avara. Alphavilte, 1.500, Pisos, Alphavaa, Barra., SP; Luiz Carlos Ware a sina a Ara arquivada na Junta Comercial e publicada; 4) designar, param. o Banco Central da &cid, os
Angatobli, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334/SSP-5p, CPF 058.042.738/25; Luiz Carro. Brandia senhores: a) Maton ~lidar Silva Vergais em eubstiluiçãO ao senhor Fiomulo Nagib Irem. como riesporerev.
Cavalcantl Junior, brasileiro, casado, bancado. RO 2.428.420-3WSSP-BA, CPF 225.347,353/07 Lula Firmando cola 811.181UaçãO doa dados regavados no
Sistema UNICA°, de coraomidade como disposto na Circular n•
Ponta, brasileiro, casado, bancado, RO 4.691.902JSSP-SP, CPF 411.482.078/72, todos cem domicilio na Cariada 3.165, da 4.12.2002, daquele 61950. 9) Fábio Mantone, em substituição ao renhor Sérgio Alexandra Figueiredo
de Deus, Vila Tara, Osssco, SP; Marcelo Araujo Noronha, braaileko, cabido bancado, RO 2.062.931P3SP. Gemera, COMO reaponsitvel, desde 13.12.2006, na. Agência. Corporal. pelo cumprtnanio claa normas de
PE, CPF 360.668.504-15, com domicilio na Avenida Mana Coelho Águia& 215, Ob. F. EP andar, piara, São abertura, manutenção e
moinmantaça0
de ~Carlos (conta CARMIM &OU poupança), • d. Mentira,
Paulo, SP; Marcos Beder, brasileiro, casado, bancado. RG 6.894.64WSSP-SP, CPF 030.763.73e/70 can manurensáo • movimanteçao
de corna.de
daconta,
depaNto•
para investimento (corre comenta Nau poupança), cie
domicilio
na Cidade
de Deus, Vila Vara, Osasco. SP: aenhora Marre Ellza Sganrerle, brasileira, oaçarada conlormidade corn o disposto nas Fierelucõea ras 2.025, de 24.11.93. e k.07E1. de 15.6.94, do Cena..
judicialmente,
bancána,
10.358.3/34/SSP.SP, CPF 848.042.478/20 com domicílio na Avenida Paula., Monetário Nacional, e Circular.. 2.452, da 21.7.94. • 3248.de 297.2004, do Banco Ganirei do Bm. Nada
1.450, 105 andar. Bala Vista, São Paulo, SP: senhores Mario Rabo da Sou. Ramos, arreiam. Casado, mais bi abado,
encanando-se a reunião e lavrando-re sista Ata quisos Conerilheiree ~nas remam, sal
bancado, RG 7.882.517/SSP.SP, CPF 771,420.0413/00. Corri eornicilio na
Cidade d• N., Vila Vara. °suco, 1.412410 d• Metia Brandão. Anidra° Soma, Mano da Sina. Taireke Júnior. Mareio AMA Laureai Cspriano, João
.M
,,suro Qob,
e2if Vaccontrelloa Nova., brearielro, divorciado, bancário, RG 8.609.204/SSP.SP. CPF Agoi
re/ Anafe, e Denise Aguiar AJvarez Valente, Dec/asamos para devidos (inçou* • poisem. ó capE3rr,a dado
u s a, 1.450. 1 ESICI111, Bela Viela, Sito PSÁSO, 51°; Moacir Machber Aia curada
no livro procrio e que
aula nt s, no mesmo ,evro, as assinaturao nela aposta.. Banco
?o Se rvi ça4x,§mtV
4191
F1G 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; Malan Presgrino hcguelre,
Ni) Milton brneer Sliva Vargas, Milton Maduro.,
fle I. PingQ
R Opunn

r
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Diário Oficial EMpreSarii...

Extrato de retalódo detratou.° feda e financeira do temo da paparia
Casto do doesto: RS 1.200.000,00. Lcnal de realização do projeto: Mueu Alio Brasa. Data de assinatura as TP: 30 / 08 /2008. Inicio do proas): 01/09/2006 Teridno. 31/05/2007. Obletive, do protelo: Realização
e /moiras de arte, de exposições ce °orados hisafricos, relacionados
num a herança africana em nossa culora valorizar o diálogo entre caseiras derdeetaçaes adhoucao, mim!as ou populares, que guaraam a
memoro do negro na historia brasileira. oarno (arma de reconhecimento
da mporlancia de sua presença nas remedados brasileira e paulista.;
Promover atividades de pesquisa e da:serva.° do palrimôni0 Cullutal
oriundo da presença negra na vida roo/anal, nor especial aquelas alentadas para a identificação de preccnosnOS a COmbele a discrenmaçao
racial e social. Resultados alcançados: As exposições lemporana9 e
exposiçâo de longa duração (Acedei desenvolvidas no panado,
o:acionaram ao público visitante em geral. escolas da rede pública, particulares. Ongs noutras insaltações o rasa° ao contato com produçoes
macacas de diferentes regideS do ruas,' a lambem com produções M.
lurnaao.is que dialogaram esbalda:ente com a cultura brasileira. As
atividades executadas na Orna do a/c-educação propiciou a esse pie
beco 170.658 pessoas) 0000000 a ireormações essenciais a respeito na
COnalrinaa da Cultura brasileira, na persoeCtiva dO neprO, possibilitando
da processos de identificação e reccrinecimento ao morto. elementos
essenciais para e construção ao exercia° da cidadania.
Custos de Implemanteção do Proas.
_itagagg de ~pesa
Prenso-R$ Realizado-RS Diferença-R;
Manutençao e ire. estrutura 488 482 46 480483,48
0,00
Prestadores de serviços
562.4U 74 562.468,74
000
Despesas opereoonais
38.05596
38.005,98
0,00
impostos 010000 bancárias 111 041 82
125.671 15
14.629,33
TOTAIS
1.200.006.00 1.214.629,33
14.629.33
Nome da OSCIP: Associação Museu Aeo Brasil. Endereço: Rua Dr. Luiz
Barreio. 262- Bela Vista. Cidade, São Paulo, UF: SP. Cep: 01328.020.Tel:
5579.0593, Fax: 5574.7989. E.mall. ireassleveseamuseuairobrasilcom.br.
Mama do tosponsavel pelo projeto. Liaz Henrique Marcon Naves. Cargo/
Função, Diretor Administraiivoninancero

•

Sindicato dos Trabalhadores em Geral na Indústria de Fiação
Tecelagem, Malharias e Meias, Cordoalha. e Estopas, Acabamento
de Confecções de Malhas, Tintura. e Estamparia de Tecidos,
Especialidades Têxteis e Alba de Osasco, Baruch, Calamar,
Carapicultia, Embú, arribe-aduai, napecarlea da Serra, Jandira,
Plrapora do Bom Jesus, Santana de Parnaiba, São Lourenço da
Sortis rebaixo cl,. leve. SP - C Pre.ento do entida0e supra, convoca Iodos os Trabalhadores nas troustrds de Fiação e Teceragem.
Malharias e Meias, Cordoalhas e Esiopas, Acabamento de Confecções
ode Malhas, Lavanderia Industnal, Trituraria e Estampara da Tecidos,
Floras e Espeoartades T.lateds, sendo eles: Tecelão, Fraldeira,
Alvejado, Urdideiro, FOgun ia. Relorcedor, Moedeira, Operador de
Maquina Teme, Cortadeira, Preparador de Tintas, Dobradeira,
Estampado, Aliado, Bobinai., ~miada da Meias, Mercerizado:,
Rernedlna, Passadeira, Raiados., Entestador, Ereorrnador, Conlcaletra,
Rolara, Enraiados., Colorisra, Arreadelra, Engrumne, Cardisle,
Picadeira, Rernondador, Meandeiro, Cortador, Padeira. Amassecleira,
Massa Roqueira, Calmam., Me.nico. Ajustador, Penteadeira,
Tintureiro, Cerzideira, Engomado. Estampada e Retor.dor dos
. Clame, Cajarnar, Caracaoma, Cofia, Embii. Embe-Guaças,
drapeconca da Serra, 'tapeia, Janctea. Osasco, Piramos do Bom Jesus,
Santana de Panai., São Lourenço ria Serra e Tabelara da Serra/SP,
para participarem da AGE de altarndo eslaludria desta entidade no
tocante a adaptação ao código ave, morda° da base lerntorial para os
municdpros lIa Caba a [tapem; extensa° da categoria profissional p318 09
Trabalhadores em Lavanderia Incr.t.1 a exclusão dos lermos 'Em
Geral' e 'Afins' da denominação da entidade, que será rasadasta no dia
13/07/2007, às 1 isi00 ha em 11 convocação ou uma hora apoia com
qualquer numero da convocado. ~nen, á Av. Comandante
Sampaio, 395 - Krn 18 - Ordscorco. Osasco. 3008/2007. Joaa doe
Amos Fonseca - Presidente.

E3RAZILIAN Brazillan Finance &
Real Estate S.A.
Companhia Aberta. C.N PJ. 02.762.113/0001-50
FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao dieposio na Irembelo CVM n. 358/02, a Bratillan
Finanerd 8 Rol Estare S.A. ("Companhia") comunica ao mercado a
aquisição realizada ern 20/06/21)07. do 19.808.106 (dezenove milhem.,
oitocentas e orto mil e carito e sarai &coes ondináriae nomlnalivas. eam
valor nominal. representativas cie 49.5" das ligie• da Braziliful
Finam° e. Real Estale Participações S.A. (53FRE1, Inscrita no CNPJ/
MF sob ri. 04.806.631/0001-53, pelo valor de RS 328081.124,00
(trezentos e vinte e mo milhões, odiada a um mil. COMO e Vinte e quatro
Reais), mediante a celebração de mstrumenlo Particular de Venda e
Compra de Ações entre a TPG.Axon BFRE Holding, LLC (vendedora) a
a Companhia (compradora). Com a relera, aquisição a Companhia
passou a deter 99,99% do .peal SOcial tolde da BFRE.
São Paulo, 29 de junho de 2007.
Brulllan Finan. O Real Eata. S.A.
Fábio de Araujo Nogueira - M.or de Relações com In.stidoral

•

CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A

ChIPJOAFn•.60662269/0001-41
Edi.ld• Convocação - Carimbei. Gral Ertraordinarla
Ficam convocados os Si,. Acionou& a se reunirem em Anamblaia Geral
Exorne.na e ser realizada arn parreira convocaçáo no dia 13/7/2007,
a. 15 horas, na sua fede ecoai à Rua Cubata°, 1.106,08 cidade de São
Pauto, Estado. São Paulo. a fim dadelberarem sobra e anuir. Ordem
do Dia: 1.11omologação do aurn5nI0 00 Captai Social de R$ 4.050.803.00
para AS 4.970000,50, ou sela, uni amarro de RS 920.000,00,atraved de
moeda correndo naci0001 ou medunte a Mfização de crédito5 em conta
correnle, mediante a arrasado de 3.680.000 metas oMinárta, nominativas
riem valor nonloal, ao preço de emissão de 90 0.20 cada urna, valor: est.
estipulado noa estritos lermos ou dopa. no •rligo 170, § 1. da Lei
6.476/76.0 relendo emento lol Metera. na AGOE de 25/4/07, quando
ria iniciou o oram de ehrbacrição • lolagraldaçáo da mau., observando.
se 0101.110 de peelerancia doe .nhoee
acionei., conforme deposto no
artigo 171, §9. da Lei 8404/76.2. Em conaegisancia cb item antr., deliberar a respeito da noiva riba* do "capta' da artigo 5acia Ealatuto Social em vigor. São Paub, 29/6/2007, Dr.Cadoz Eduardo Uchtenbergar Diretor Presidenta.
(30/043 is 03 e 04/07/2007)

‘I
snàenitnizEro:

SERASA S.A.

Sociedade AM.. da Capital Fechado
CNP.144F ne 62.173.620000180
RIPE 35.3.0006256-8
Areenbiela Oral Extraordinária - Edltal d• Convocação
São convidados o. &obs.'as a rounirenrea em Assembleia Geral Ema.
onánána, qua seia aia/dada no de 10 de (uitio de 2007, Ida 10:03 Meu,
na urde social da Companhia. cidade de São Paula, Emite° da Sio Paula,
na Alameda do. Cluinirrairas, 187, %MIO Paulista, para discutir • deliberar acerca da .guinte ordem do dia. L Aproveçto da nova redação de
Estatuto Social da Companhia: il. Nomeaçao doo membros do Conselho
da Adronistraçâo da Companhia:e lã. Delibera.° rixa a declaração. •
aprovação dos cendendos e/ou luro. soda o capital próprio relailvos ao
co ri. e7 'ia releeendar a decisão do Conselho de AdministraGeral.: Encontram-se ti aispo2° S
, arn otdervancia ao paragraC2Ad ter= IOr mamando. portnentea ás ma.
Geral Extraocidnaria
R Gei
leres. 99. sneaoraldliall
de 2007.
geselerfeertlacairece, ejereskienise Conservo de Administração
la

-s

129, 30/13 • 3/7
GREAT FOOD PRODUTO

S LTDA, situada na Rua do.
Velho CEP 06707070 - Caia,
sob o numero 32003374 com

Koelle S.A. Administração e

São Paulo, 117 (121) - 25

. -:to

C N.P.J. 56.397.987/0001-84
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Admincil.dxds
Data, Hora • Local: 12/05/2007, às 10:30 horas, na sede social em Ala
Claro•SP. Presença: Membr. do Conselho de Administração. Deliberação.
Unânimes: .1 Aprovadas as demonsfrações anancelres encerradas no dia
31/12/2006, encaminhando-se os relatados para a aprovação da Assembleia
Geral: O) Eleito para ocupar o cargo vago de Ditador. Carlos Eduardo K.Ile,
cuia 0 mandato se Meara nesta data e terminara em 27/04/2009. Lavrado a
seguira Duetona completa com mandato a vencer em 27/04/2009, Diretores:
Theodoeo Paulo Koella, Ganem Wilhelm Koelle e Carlos Eduardo Koelle,
Iodos qualificados no original, exercendo suas atividades cd rernuneraçao
compativel cro mercado e dentro das possibilidades financeiras da sooedade.
Respeitadas as limitaçóes do Estatuto Social, os conselheiros estabelecem
que os cheques de valor infenor a R$ 10.000,00 podem ser assinados
individualmente por qualquer um dos diretoras. Nada mais. JUCESP n.
237.193/07-3 ern 15/06/07. Cristiana da Silva F. Corrêa Secretária Geral

Expresso Piracicabano de Transp. S.A.
CNPJ n.54.369.269/0001-79 MIRE n 35.300.014.073
• EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL OFIDINARIA
Dela, Hora a L.at: 3004707, Oh, sede social Piracicaba-SP. Convocação: Publi.da no DOESP e Tribo. Plracdcabana. em 29, 30 e 31/03/07.
Predianças: 67,87% do Capital Social. Madia: Presidente: Edilio José Funan
S.m.e
Sergio Lula Fadas Glanneill. Deliberações Unanimes: a) Aprovadas as Demo-direções Financeiras relativos ao exercia°
encerrado em 31/12/06, pot:tacadas no DOESP e Tribuna Piracicabana em
113/04107; la) Destinar o lucro deludo do exercido, no total de A$222,737.18
para absorção da parte da coma Pre(uizos Acumulados; c) Eleitos: Estalo
Jose Furlan Giannefil - Diretor Superintendente; Ana Maria Clarineta Romani
•Diretora Comeroal em substituição ao ScEcello José Furlan Glenne. que
assumiu acuidade Superintendente, todos qualillcados no onginal. Nada
mais. Piracicaba-SP, 30/04/07. (co) Edito Josê F. Gement, Sérgio Luiz F.
Giannette Edilio José F. Giarmetti pp. Vanil Luisa F. Glannettl. JUCESP no
e34.492/07-7 em 12/00/07 Cristiana da Silva F Corrêa • Secretaria Geral.

COEL BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDACNPJ/I/IF n° 73.963.993/0001-70
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os sabias da Coes Brasil Empreendimentos a Participações
titia. parva Reunião Extraordináriade Sóciosereelizar-se em t econvocação
as 10 horas do dial 2/07/2007 o. em 2. convo.çáo, 05 11 horas do rnasmo
dia, casado da sociedade, na Rua Maris e Barros, 146/sala 2, Jd. da Glória,
SãaPaulo.SP, a fimda deliberar acerca da seguinteOrdern do DM 1. Define
a continuidade da Impementaçáo e cumprimento integral pela sociedade do
Contrato de "JOINT VENTIJRE armado come TECNOLOG1C S.p.A: 2.
Regiatrar expreseament, a manifestação-da cotia. Livia Vezumi sobre
notificação extrajudicial contando o 'Instrumento Particular do Transação
e Outra. Avenças', datado de 3005/2007. ENRICO VF77eatri sede/
Administrador

Nobrecei S.A. - Celulose e Papel
CNPJ (MF) 47893.270/0001-99 - MIRE 35300003403
A samblada Geral Ordinária. Extraordinária - Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas 050 reuniram em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo 5/0 10 de tolho de
2007.00 10,00 horas, na sede da ernpresa, no leal 155 da Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias ene, na denominada Fazenda Coruputuba, no
distrito de Moreira Casar, em Pinciamonhangaba, SR para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da
Adnenisiração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Fe
namoras do exercia° findo em 31 de dezembro de 2006; 2. Fixaçâo 00
montante global da honor.os dos órgão. de Administração; 3. Recompoalção do Conselho de Administração, com a Inclusa° de 03 Ores) roma membros, para onnilnuldade do menclain Iniciado em 2006, que expirara em 2009. 4. Outros assuntos de Interessas da sociedade:
Pindarnanhangaba. 28 de (unho 00 2007, Neton De Zorzt • Free:dentado
Coneelho do Adminislracão.
(29 e 30/05 e 03/07/2007)
Sindicato doe Trabalhadora. em Transpones Rodoviários de Passageiros
Urbanos, Intarurbanos, Cargas Secas a Molhadas, Transponee em Geral
de Bauru. Presidente Alvas e Agudos • Edital • Eleições Sindicais Ade,
Resumido '0 Presidente, ne Irma estatutária, taz saber que no. San 22
e 23 de novembro. 2.007, sertto realizadas Eleições, para preenchimento
de cargos radeo, e auplante. de Demo., Coneelho Fiscal 00.1.9000,
Representantes; (unto ara Conselho de Feder:açulo. Nas eleições serão
utilizadao urna lixa, na sede da entidade, no horário das 10:00 às 16:00
horas e liberardes, caie percorrerão as empresas are itinerários e horanos
a serem elaborados 72 (setenta e duas) horas antes do inicio do pleito,
que luncionarão, no dia 22/11, entre 4:00 e 24:00 horae e, no dia 23/11.
das 4:00 as 16:00 horas. Fica abane o prazo de 03 (lrès) dias úteis, e
contar do presente edital, para registro de chapas que dar-se-8
exclusivamente na Secretaria da entidade, Rua Boa Esperança, 254/1.
Seabra, no horário das 8:00 as 18:00 horas. Publicada(s) a(a) chapa(.)
Insailae. o prazo para impuanação da candidatos será de 72 ).alenta.
duas horas). O Edital es encontra afixado na sede da entidade. Bauru, 27
de brito de 2.007. Antonio da Fiada. - Prealdante

TIVIT Tecnologia da Informação S.A.

CMCNPJ/MF na 03.461.3de/0001-B6 - NIRE 35.300.192.605
.
.
_Eotr.ia da A9nm2 RCA9971.301134,07:-..
As 'ia. horas, na aedo sacai da Companhia. Pr.:Lanças Totalidade,
Me.: Sr. Edson Fane. Leite - Presidente e o Sr. Jose João Titio &isolado. Deliberações: Foram aleito. os membros da Diretoria da Cia.,
a saber. Luiz Roberto Nov.. Marfar para Diretor-Presidente: Edson
Ferreiro Leite para Diretor Vice-Presidente Executivo; Eraido Dant. de
Paola para Diretor Mai-Presidenta Executivo; e, José João Trigo para
Diretor Administrativo-Financeiro. Os Conselheiros deiberarn desame o
total da remuneração global aprovada pela Assembléia Geral dos
Acionistaa nesta dela, no mo-diante de Re 4,000.000,00, como • roMun.
ração tolal a sar paga soe Dindorea, para o pedema cure.° social,
ardo 9150 05 membro. do Conselho de Administraçâo não terão direito à
rammer:ação. Nada inala. Sio Paulo, 30/04/07. Edaon Farnel. L•11.
JUCESP n°215,344/07.8 em 11/06/2007. Crisma. da Sana F.
Corrêa - Secretária Gerei.
Associação d• P.I.. Amigo. doa Excapcional•
de Bauru -APAE de Bauru
PnacerroAchninistrativo n.0001/2007 -APAE da Bauru
PF99â0P9116016O n.
.91r2P07?./Ne9E ela
Oblato: Lota 01: Aquisiçâo de computadoras, irreirearsoraa latada anta.
~nom; câmara oigital, wabcan,awitch, cabos. conablo am rede Lei.
025 Coniunlos de meta •.daira, armarl. e lousa; Lote 03: Aquisição de
a(coneficio.do., lavadora ela roupa • exadanorea; Lota 04: lavadora
hospitalair. cantillubsadora das roupedacculanla encostar rolain/O,
calandre horizontal', maas de pensara vácuo, ferros de passar roupas vapor
e
cardeioo de polia dano: Lota 05: Aquelçâo da bancada de granido natural.
Conforme espeoll.çõescontidae noAnexo I do Edite.
Pregão Elida!~ por meio da inlamet de aborde corn o Comer.
ri. 01.0121.55/2558. Mlnialeelo da Gostosas Tecnologia - MCT e associaçãode Pala e Amiga. dos Excepcional. de Bauru -APAE de Bauru.
Datada %cabimento da. Propr... 12/07/2007, até as 08:30 horas.
Abanara da Sessão: 12/072007, lu 08:45 horas.

%Ir AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A.
CNPJ na 58.728.058/0001-00
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamo, qco sa erconiram à cespoisição doe acionista., na are
areal. Franda Boni Jacu. Met, bairro Sambart S. Bárbara
os docurnenia. e que se relera o art. 133 da Lal 6.404/78. reabro ao...
cicio social amarrado em 31/03/2007. Santa Bárbara ceOeste. 28 de Junho de 2007. e) Mordo Funan • Diretor Presidente.
(28-29-30)

Balsa Empreendimentos
e Participações S/A
CNPJ/MF 52.785.045/0001-12
Convocação • Aasamblila Garal Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Colonial. da SEIS?. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A, a se reunirem no da 10 de
julho de 2007, ás 10500 horas, na sede !miai, situada na Rua
João Cachoeira, n. 488, sala 606, São Paulo, SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração da endereço da
sede aocial: (II) homologação do aumento do capitai sooa deliberado nas AGEs de 31/10/08 e de 28/02/07, alterando o Cama
do artigo 5. do Estatuto Social, a hm de que dele COn•le a nova
cifra do capitai social; 0(111) consolidação do Estatuto Social, São
Paulo, 29 de lucho de 2007. Carlos Alberto de Saldes P. Lancear:MI - Diretor.
(29,30/06 e 03/07/07)
...

Kosile S.A. Administração e Comércio

56.397.987/0001-84
Extrato da Ata de Assamblela Garai Ordinária
Data, Hora e Local: 12/05/2007, ia 11,00 hixas, na onde social oro Rio
Claro-SP. Presença: Totãkfade dos acionisras. Convocaçáo: Dimensada
legalmente. Meara Presidente: Gunar
Secratáno, logo
Roberto Koelle. Daliberaçõesi Unanime.: a) Aprovadas ae Dernonsiraaties Financeiras do exereicio lindo em 31/12/2006, publicadas no DOESP
e no Jornal Cidade de Rio Claro em 00/04/2007, Deliberado que os ressaltados It disposição da Assemblala Geral no vaior de 62 631.501.00 amam
Itansleddos para a conta de Reserva de Lucros, sendo estno tolalmenle
distribuidos aos senhores acioniStas. Nada mala. JUCESP na 237.0136/07.4
em 15/06/07. Cristiana da Silva F. Carola- Secretária Geral.

B2W - Companhia Global do Varejo
Companhia Fecha.
CNPJ 0'00.776 574/0001-56 - MIRE 35.300.340.574
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de maio de 2007, às 11:00 hora. - Certidão
Secrelana da Fazenda. Junta Comeroai do Estado de São Paulo.
Certifico que a Ala em epigr.. Ira regietrada ase o n. 244.113/07-5-am
26/06/2007, Cristiana da Silva E Corrêa - Seareira Geral,

Banco Bradesco S.A.
CNPJ na 60.746.948/0001-12 - MIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária rof 1.214, do Coneelho
de Administração, realizada em 12.3.2007
Certidão Secretana da Fazenda • JuMa CÁ/marcial do Estado de São
Paulo - Caneco o registro sob ri' 243.040/078. em 25.6.2007. a)
Cristiana da Solva F. Corrêa - S.a:Unia Geral

Banco Bradesco S.A.

CNPJ 5° 60.746.948/0001.12 - MIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária ri. 1.225, do Conselho
de Administração, realizada em 23.5.2007
Certidão' Secrelana da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São
Paula. Canil/coe regstro sob número 243.041/07-0, ore 25.62037. a)
Cristiana da Silva F. Correia - Secreta. Geral,
ALMAPAL SIA, torna publico que re.bu da CETESB a Li 45002199
e requereu a LO para a atividade de FrebriaspIo de Medicamentmes para
uso Humano, a Av. Eng. Heitor Antonio Eira. Garcia, 2756 - Jardim
Maria Laica São Paulo- SP - Ciso 05564-000.
Pio Color OuirnIca Induatrial Ltda. Torna público que ...ai da Co
sob a Lb. de Operação n. 32003408 p/ Plgmentaçao ou TIngirnanto •
outros beneficiamentos de Mat. Plastic°, sita h R. Pleito Cabere 498 - Parque Alexandre/Cotia/SP/ Cap 06714-285 corri Validade Aio 14/06/2011.
ZANINI, CURTIS & CIA. LTDA. • EPF, torna público que requereu à
CETESI3 a licença Previa para Deodato de Produto. Quedam (ampliação Mat. Prima) silo à Rua Rui Gome. de Almeida n. 149/159 - Penha as
França • SP
COMPSYSTE0.4 INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 02.232.117/0001-28,
por seus sócios declaram extinta a sociedade em 18105/2006,
conforme distrato social.
SECURIT S/A, torna público que recebeu da CETESWAgencia Ambientei
do G.rulhos. a Renovação da Lb. de Operaç.re 15032891 paia ~isi
de rrnsreis com predominância de inalai, na Rod. Pres. Dutra lon 214
250 M Piela Sul SIM - Jd.Curnbica-G.ruthoe-SP. CEP 07178-560,
RATHER MARCELO GERALDO 'ME, torna púbilaa que Soicilou Julio à
CETESB a Lb. Prévia de Instalaçao • da Operação, para Atir. d. 'Cartuchos. recarregamanto, SerVIÇO• de" 10.1121/Cla à A, Carmina Facia
1127 - Catarina Zanaga • Americana/SP.
Construcap CCPS Engenharia a Come/de Sfe, tome público que recebeu de CETESB a Licença de adulação re 29002891 pata eiheced. dia
Usina de Concreta Aldrillid3 situada na Av. Raimundo Pereira da Magalha., 14.000 Jd, Cidade Plrituba • São Paulo
JR Industr. a Com. de Soldas Lida. EPP, alto à Rua Pref, Oesier Ramos
Nogueira, 2-A , Cumbica Durinho. - SP, bale púb, que recebeu da
Cehosio - Ag. Ambiental de G.rulhos a Ib, de oper. /renovação 15002931
pl fabricação de soldas da estanho-chumbo • Medos p/ galvanapkestia.
PER PLASTIC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDÁ lorna público olã
recebeu da CETESB • Licença de Operação com ware o. 26/06/2011
para fabrkaçâo de anatai= da nimbe. lav. João %xoto Au" sal • Jd.
Consorcio • São Paulo

URBANI7_,ADORA MUNICIPAL S.A. • URBAM
CNPJ N. 45.893.77 700b31-17
Rogá° Primancialr 017/2007, Pron.. 073/20071 °bit. Conuaraçars da fornadmento de C01.1.0 FOC ut.0 Papo, com ~rimo. Hornologazão:
A amima. da UREIAP• homologa a adjudicaçao do Mesa do Ra... FreSlão Pra
ornara,, à empou. Si/0.mM Concreto 5/A, dolo varar urinário do RI 195.00
Imanto • C.CIÓMIU • unos moei.
M.or Panado. • Falido Rumas
xaxim.
A Diretoria da Associação Atlética Goodyear convoca aos associados
para Assembléia Geral onde má realizada a eleição dos Membros do
Conselho Deliberativo para o próximo biénio, a ser realizada no dia
11 de julho de 2007, em sua sede a Rua dos Prazeres, 284. fundos.
Ilelenzinho, nesta Capital, as 17:00 hrs.
Sindkato dos Técnicos de Apoio à Arrecadação Tributária do Estado
de São Paulo Sitesp - Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária. Pelo presente Edital, com estrita observância do Estatuto Sooal, nos termos do art.12, item 1V,ficam convocados todos os associados.para Assembléia Geral Ord(nária.que sere realizada no dia 18 de
agosto do ano de dois mil e sete, às 09h00,no auditório da Associação dos Funcionários do Banzo Santander Ininespa-Atubesp, sito à
rua Direita,32 -11.andar,Capital-Sp, para apreciar • deliberar,
forma do Estatutdsobre a seguinte ordem do dia:a1prestação de
contas do exerdcio de 2006;blreestruturar,So e aumento iimergancial
2007; c)assuntos diversos ode natureza estanitaria. As eventuais deliberações só serão válidas se cumpridas disposições do item V, do art
12,do Estatuto vigente.São Paulo,29 de junho de 2007.Mauro de
Campos -Presidente.
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Banco Bradosco S.A.
CNPJ n. 60:746.948/0001-12
NIRE 35.300027.705
Companhia Aborta

Ata da Reunião Extraordinária n.1.143, do Conselho de Administração, realizada em 27.3.2006
Aos 27 dias do mas da março oar 2006, tie 17h, na sada melai, Cidade da Deus. 4a andar do Pra.. Novo, Vira
`Iara, Osasco. SP, reuniram-ou, coo exceção do mnnot Ricardo Espinho Santo Silva Salgado, os membros
alunos para indigitar Gare Cansai. na Assembleia Geral Ordinária hoje realizada, cuja posse se dará após a
homolagaçáo der seus nanes paro Banco Centrai do Brasil. Os quais tornaram as seguintes deliberações: 1) de
conlornanada com as asposiçõss ao Am.o. do Saiamo Social, procederam à eleição, entra si, do Presidem/
a do Vice-Presidante desta Oro. tendo a escoam recaida nos nomes dos senhoras:
Lázaro do
Mano Brandão; Vice•Prasidentar Antônio Bana: 2) amando vencido o mandato da atualPresidiu.:
Diretoria e mandando
ao oisposto no Alago 12 do Estatuto Social, procederam à eleição aos membros que intograrao o rolo.° órgão,
usos nanas sorriu isvaoos a aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posso da seus cargos,
¡ando ardo reeleitos as sennorest Diratores Executivo. Presidenle - Mareio Artur Laureei Cypríano,
brasileiro. casado, bancara. RG 2.863.339.8/SSP.5P, CPF 063.906.928/29 baca-Prosidarirea - Laercio Albino
Caiar, brasileiro, dosado, bancaria. AG 3.555.534/55P-9P, CPF Cle4.172.724/00;
Arnaldo Alv. Vialro brasilimo,
viúvo, banano. RG 4.847.312/SSP-SP, CPF 055.302.378/00, Iodos com domicilio na Cidade de Dava, Vila
Vara, Osasco, SP; Luiz Carlos Troteamo Capar, Orasilelro, casado, bancado, FIO 5.284.352/SSP•SP, CPF
250.319.028460, com aornimio na Avenida Pauirsaa, 1.415, pane, Bela Vista, Mo Paulo, SP; Sérgio Sacho,
brasileiro, casado, banca.. RO 208.855-0/55PSC, CPF 133.168.409/72; Julio de Samba Carvalho de
Amolo, ~Miro, casado, oancgra, RG 3.272.499/IFP-RJ, CPF 425.327,017/49;
Vargas, bramiram, casado, bancário, RG 7.008.035.096/55P-R5, CPF 232.816.500/15; Milton Ahnicar Silva
Jo. Luiz A., Pedro,
bras....sada, ',andaria. FIG 5592.741/5SP-5P, CPF W7.571.598/34; e Nimbaria Pinto Barbado brasileiro,
avorciado, bancano. RO 4.443.254/55P-SP, CPF 509.392.708/20; Diretoras Garantes - Armando Nivelai°
Filho, amada., casado, bancado, FM M•444.630/SSP•MG, CPF 140.055.906/59;
Carros Albardo Rodrigo.
Guilherme, brasileiro, casado. ~cárie RG 6 448 545/55P-SP, CPF 021 698.868/34;
José Alceias Munhoz,
brasileiro, casado, panca.. RG 1.024.044.974155FARS, CPF 084.350.330/72; Jomi Guilherme Lambi do
Faria, bramam. casado, bandarra, RG 32.114.479-XJS5P.SP, CPF 120.001.926/91;
Lida
Pesam Vasconcall.
Machado, bastiu., viúvo, bancaria, RG 3.048.611/SSP.SP.CPF 043.934.056/49; Milton Matsumoto,
brasileiro,
casado, bancara. AG 29.516.917•5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; Cristiana O.k. &Mon, brasileiro,
casado,
bancible FiO 7.1390 014/5SP.514, CPF 938.144.620120; Sérgio de
Oliveira, brasileiro, casado, bancam, RG
13141.305/85P.SP, CPF 272.994.148/72; Odair Afona° Raivaram, brasileiro, casado, Bancário, RO 6.100062/
5SP-SR CPF 120.119538/00- Aurélio Conrado Bani, brasileiro, casado, bancário, RO 4,661.4241/59P-5P,
CPF 191.617.008/00; Domingos Flguairado da Abam, brasileiro, casado, bancário, RO 13.438.083/59P•5P,
CPF 942.909.89E953; Paulo Eduardo D'Avila isola, brasileiro, dvorclado. bancado, RG 8.810.8709/59P-2P,
CPF 857.044.028/72; a Ademir Cosslallo, bramia/to. casado, bancado, RO 9382.786/SSP-SP, CPF 722.445.401)25, lodos com doracillo na Cidade de Deus. Vila Yara, Oaasote. SP; ~toma Dapanamontais, Adiou,
Sontasso, brasilLaro,CaSada, banca/10,AG 6.901.64E1/5SP-SP, CPF 401.747.518/14;
Airton Celsa Ezel
brasileiro. casado. bancário. AG 4.2136.065/S5P-SP, CPF 053.336.958/49; A irmanara da SlIva Glilhe,.
brasileiro
casado, bancário. RG 100.540 8713-7/SSP-RS. CPF 282.548.540/04; Alfredo Anlánlo Lima de Mamas,
brasileiro, casada, banca. RG 3.493.059-9/S5P-SP. CPF 037.958.008/03; AndreRodrIguos Cano,
brasileiro,
casado, bancário, RO 8.487.9053/59P-Sp. CPF 005900.058/27; António Caris. Dai CICIO, brasimiro,
viúvo,
bancaria, AG P.252.6960/SSP-SP, CPF 713.770.42B/04; Candlda Laonalll, brasileiro, divorciado, bancaria,
RG 3.734.754/SSP-SP, CPF 375.739.28804; Clayton Garnacho, brasileiro, casado. advoga.. AG 11810.0524/SSP•5P, CPF 049,313.418/29. lodos com domicilio na Cidade da Daus, Vila Vara, Osasco, SP; senhora
Canis. Pauli Pavarina da Moura, brasileira, divoroada. bancária. RG 11.974.549-5/59P-5P, CPF 076.816558/
03, com domicilio na AveNda Paulista, 1.450, 3. andar, Bela Vlsra, São Paulo, SP; senhora. Douglas Teria
Francisco, braMaird, casado, Panca.. RU 11.011.047/SSP-5P, CPF 040,000030/03;
Fernondo Barbarosco,
brando., aolreiro, bancarto, RG 6.374.046/SSP-SP, CPF 586.449.8613/137, emboa com clarearia na Cidade da
Deus. vila Vara, Osasco, SP; Fernando Jorge B.o Gomas,
brasileiro, casado, bancário. RG 04060588.1/
IFP•RJ, CPF 370.624.17714, com dormi. na Avenida Paulista, 1.450, Se andar; Bula Vista, São Paulo, SP;
Jair [largado Scalco, brame., casado, ~Mio. RO 5.673.0704VSSP-SP, CPF 221.883.1378/91;
J.o &Maura
Damon, brasileiro, casado, bancaria, RO 549241/55P-PR, CPF 003.505.919/20;
José Luiz Rodrigo. ~no,
anilarra, divorciado, bancano. REI 6.353.077/S5P-5P, CPF 500.673.188/65; Jose Marte Soare. Nunes,
brasileiro, casado, banca., RG 10.729.8113•2/SSP-5RCPF 001.600,070/20; doarei Augusto Pancini, brasilaim,
casado. bdcaanio, RG 10.3139.105/SSP-5P, CPF 960.136.908/20; Laércio Carlos de Araújo Filho,
brasileiro,
divorciado, bancário. RO 7.405.3384J55P-SP, CPF 567.041.700/72, lodos com domicilio na Cidade da Deus,
Vila Vem. Osasco, SP; Lua Alv. dos Santas,
brasilisito, cavado, bancado, RG 6.034.631.0/5SP-5P, CPF
.107,923.12a8f72, Avenida Alpnavale, 1.500, Piso 6, MphavIlle, Elaruarl, SP; Luis Certos Angelout, brasileiro,
Casado, bancaria, AG 10.473.334/55P-5P, CPF 058.042.738/25; Lula Carlos Brandão Cavoicanti Junior
brasileira, casado, bancário. RG 2.428.42038/55P-43A, CPF 226.347.385/H7; UM Fernando Pema,
brasileiro,
casado, bancaras, AG 4.691.9024SP•SP, CPF 411.402.078/72; Mercsio de Araújo Noronha, brasileiro,
casado,
bancário. RG 2.062.031/55P.PE, CPF 380,6841504-11 Marcos Bilden bauleiro. c...,
isamMrio. 140 0694040/
SSP.SP, CPF 030.763.738/70, rodos com domadas, na Cidade de Deus, Vila Tara, Osasco, SP; senhora Mario
Eliza Sganseria, bras.., separada Nadai..., bancária, RG 10.366.304/55P-Sp, CPF 841042.470/20,
com domicilia na Avenida Paulista, 1.450, 10. andar. Bula Vista, Sio Paulo, SP; sonhares Mario Horto de Souza
Ramos, brasieuo, casado, bancário, AG 7.882.517/55P-5P, CPF 771.420.048/00, com domicílio rla Cidade do

•

Deus, Vila Tara, (Masco. SP; Mauro Rabada Vasconcellos Gouvira, bramiam, divorciado. bancado, RO
6.609.204/55P-5P, CPF 010.721.210/83, com domicilio na AvaNde Paulista, 1.450, Dando,, Bola Viola, Sâo
Paulo. SP; Milton Clemonle Juvonal, brasileiro, casado, bancaria, FIEI 6.070. I 64/5SP-SP, CPF 540.518.528/
97; Moacir Nachber Junior. brasllairo, casado, banda., RG 13.703.3817/SSP-5P, CPF 062.947,7011/88:
Nino° Pelograto Nogualra, oras/lado, casado, bancário, RG 6.250.071/5SP-SP, CPF 6130.389.338/34; °atavio
Manoel Rodrigues de danos, brasilairo, casado, bancário. RG 8.419.412/5SP-SP, CPF 617.588578/53;
Ricardo Dias, brasileiro, casado, bancário. RG 17.973.139/SSP-5P, CPF 133.608.048/87, lodos com domicilio
na Cidado da Daus, Vila Tara, Canado, SP; Robert John van
brasileiro, casado, adriánlarni0a de
empresas, RG 5.729.594/SSP-5P, CPF 040.330.638/89, com dornalita na Munida Paullala, 1.450, EP andas,
Bela Viola, São Paulo, SP; Rabada Sobral liollander, brasileiro, solteiro, bancário. RO 4.510.8754VSSP-SP,
CPF 301.257408/59; &mudo Nagib Lasmar, brasileira, casado. bancário, RG 12.623.17W501e-5R CPF
010.923.241/00, todos com cromidillo na Cidade da 0.s, Vila Vara, Osasco, SP; Sérgio Aliszandre Figualrado
Glemante, bissílabo, casado, bancado, RG MG-1.520.656/SSP-M0/ CPF 373.700.325/20, com domicílio na
Avenida Paulista, 1.450, 4. andar, Bala Vista, Sá° Paulo, SP; Sergio Sztafn, brasileiro, casado, bancária. RO
2.8132.730/5SP-5R CPF 196.3131.99a/138, com domicilia na Cidade de Deus, VUu Vara, Osasco, SP; e Toshiluna
Maroto, japanas, casado, bancado, ANO V00495343/DELEMAF•SP, CPF 174.500238/62, coce dorredho na
Avenida Paulista, 1.450. 5. andar, Bala Vista, São Paulo, SP; Diretores Regional,: reagidos os sonham Altair
Arth3nlo de Souza, bramlarto, casado, bancaria, RG M-8113.681/55P-MG, CPF 244.092.508/00; Aurelio Cuido
Primou, brasileiro, casado. bancário. RG 1.13139.356-9/SSP-PR, CPF 349.838.999/137, lodos com donadlio na
Cidades da Doas, Vila Vara, Osasco, SP; Cláudio Fernando Manieto, brasileiro, casado, bancaria. AG
7396.443/S5P-5P, CPF 594.044.930/72, com clorNcillo na SCS, Quadra 2, Bloco Et, 81, 3. ecldan, Sallclo
Bradosco, Brasília, DF; Fernando António Unário, brasileiro, casado, bancário, FIO 2.000.108/55P.PE, CPF
226.475.114/20, coro domicilio na Avenida Estados Unidos, 26, 34 andar, Comércio, Salvador. BA; idavalier
Sacie, brasileiro, Casado, bancário, RO 1.807.821/55P-PR, CPF 100.399.569/68. com domácillo na Rua
Marechal Deodato, 170, 4. andar, Cunhais, PR; Luiz Carla. de Carvalho, broa/eira, casado. bancara, RO
390.005/SSP.DF, CPF 237 096.859/15; senhora Marcia Lopes Gonçalves 011, brasileira, casada. bancaria. RG
11.914.142-5/55P-5P, CPF 054.315.78O94; senhores Marcas Dará, brasileiro, casmtio, banca.. RO 8.871.043/
SSP-SP, CPF 074.059.520/15; Paulo da Tania Manzanl, brasileiro, casado, banca.. RO 10.303.214/5SP•SP,
CPF 871.029,006/72, latos com nortada. na Cidade da Dava, Vila Vara, Casaco, SP: a Tacho Nevas
Sanglarrl, brasileiro, casado, banc./ido, RO 21.4411.449•I1J55P•SP, CPF 100.818.437/88, com ~No na
Flua Senador Dantas, 51, 4. andar, Rio de Janeiro, AJ. Todos barão mandato ala a 15 reuni. do Conaalt10 á.
AdMInlairaçãO que 88 (Casuar 8803 a Assembleia Geral °nanaria da 2007, cujos nomes aarão levados a
aprovaado do Banco Cor181 do Brasa após o qua !Ornarão possa da soas cargos, sendo qua panai...carito
um suas lançam mo qua a Diretoria asa, alelta no ano 00 2007 receba a homologar,ão do Banco Corara cio
Brasil o sala a Ala arquivada na Junta Comerciar e publicada. Os Diretores reatados declararam, sob as penas
da lel, nau não estilo imperados da exarais, a administração de sociedade mercantil amoldada de condenação
criminal; 3) nomear, da conlormidade com o disposto nos Anlgoa 21, 22, 23 a 24 do EslatutO Social, 04
mamaras que integrarão os seguinteo Carrilas da Sociedade a) de Audliorlar Coordánadon Mirto da
Silveira Teixeira Júnior, Orasilains, casado, bancária, REI 3.078.007-0/05P-5P, CPF 113.119.598/15, com
domicilio na Cidade da Da., Vila Vara, Canado, SP; Mambroar Hélio Machado doa Rale, braslIalro,
casado, adMinistrador ita empontas, RO 5.904.386/SSP-SP, CPF 456.584.2138/34, com domicilio na Rua
Angelo Estar, 166, Jardim Guadalupa, (Masco, SP; Paulo Roberto Símile. da Cunha, brasilaire tapara:ao
judicialmente, contador, RO 4.840.178/SSP-5P. CPF 567.047.048/08, com domicilio na Avivada Aço., 530,
ap. 111, São Paulo, SP: e Yves Loura Jacques Laical," b03.11.1113, casado, admirearrador da amparam, RG
4.984.123/SSP-SP, CPF 195.142.50a/08, com domicilio na Rua Atraia., 2.709, conjunto 79, São Paulo, SP;
b) do Controles infamo. • Gompliancia Coordenador: Mário da 51111alre ralaram Júnior, h10111brO.:
Milion Abarcar Silva Vargas, Domingos Figualrado da Abreu, Roberto Sobral Hailandei'a Milton
Palegrino Nogueira, Ia qualilicados; c) de Remuneração: Coordenador Lázaro de Mello Brandia,
brasileiro, casado, bancado, RO 1.110.377/SSP-SP, CPF004.537.52&72; Membros: AniOnla Bornlo brasileiro,
viúvo, bancado, RG 11.323.129/25P-SP, CPF 003.052.805(44; Mirra da Silveira Teixeira Júnior e Márcio
Artur Laureie Gyprliano, quallacallos; ca Conduta Eficaz Coordenador: DartUngoa Flgusiracia de
Abreu; Membros: Arnaldo Alves Viera, Milton Almicar Silva Vargas, José Luiz Acar Pedro, Carlos
Alberto Rocirigues Gralhemos, Milton Matatimoto, Hilton PalogrIno Nogueira a Roberto Sobral
Hollandor, já qualificados. Todos lerão mandalo arri e 1. reunião do Cansai. da Administração qua ao audaz(
após a Assembleia Gera/ Ordinária de 2007, cujos nomes serão levados itt aprovação do Banco Cendal do
Bana sendo que permanecerem am suas fundeies aia que os Membros a sarem nomeados no ano de 2007
rematam a homologação do Banco Ganirei do Brasil a saia a Ata arquivada na Jun. Cornaram' • publeada.
Nula mula lol lidada, encerrandorsa a reunião e lavrando-aa asra Ata que o. Contato/aios primar..
assinam. 00) Laznro co moto anu-dão, António Bornia, Mada da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Ana Laureai
evada., João Aguiar Anemias, Denise Aguiar Alvaro. Valente a Raul Samarra de Marras Almada. Nadaramas
para os Magros lírio que a prema,a 600pm lltil da Ata lavrada. Varo próprio a que são aviando., no maarno
livro, as ammaiuraa nora apostas. Banco gradeado S.A. ao) Carlos Alberto Rodrigum GuriMarna, Romuto
Naglb Lesmar.
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CNP.1/1.4F 04.180.992/0001-38
RELATO-Rio DA AOssiNISTRAÇÃ o
Séenrualee Acionistas.
Em comprimem./ ão nonaea u,ggie s asiattaime
, eu:munamos á apraciação dia V.Sas. o balanço patrimonial a denudo demonstrações ~iras, raiariam ao inundem lindo em 31 de dezembro. 2005, acomparilmdaa dal
Correapondanias nana expar.ativas. Pamsadoae10aaaiolAOapo,de V.Sas para qualoquar asalorecunanio. guia avie...imanas passam ser na...A..
Soa Paulo, 04 de abra de 2008. A Adminlatração
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E QE 2004 (em manares ao real.)
ATIVO
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA 05
7130ç
7004
PASSIVO
CIRCULANTE
EXERCiCIOS FINDOS 61131 DE DEZEMBRO DE.2005 00E2034
2005
2001
CIRCULANTE'
Panes relliCIOnatlas
(em rnallaraa de reais, asceta o lucro liquidador ação)
Et 575
Imparam a rama
rolai cio cuculani•
38
8.575
Penas relacionadas
_21244 _2.99d1
12a
__5221
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Tate do circuLmre
PERMANENTE
5.730
128
Geral. e acinatialraaVari
(6s)
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RO)
Investimentos
Financiara.
.1,2segtea
(2)
5,919050
12)
Capital...4
Tora do parmanenia
222.488 222,13043
Resultado da equivalência param:miai
1.938.608 1.919.029
.22122 4338.10
Rasara/is da capital
400
LUCRO
OPERACIONAL
220 190 429.803
AGUO.. cl. lucras
36.702
25,393 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
%MIN. Ws reavellatOo
.129.124
1.190.213 1298.917 LUCRO POR AÇÃO- R$
Lucro. acumulackm
409.645 371 807 As nauta explicativa.. .8o pena inlegrarne das MmonsuaçOre linanoakm
Totalda património líquida
TOTAL ()DATIVO
1
5)9347
1
918
902
1 943 0(1.,Z 1 919 070 TOTAL DO PASSiv0
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E AP UCAÇÕE3 DE RECURSOS
1.943 08Z 1 919 072
Ari notas explicativa' aso pane inlegninia dm damonstracôas linanceiras
PARA OS 62(E11010105 FINDOS EIA 31 DE DEZEMBRO DE alliss
E DE 2004 (em milha.. da raiara
O EMONSTRAÇO E 3 DAS MUTAÇÕES 00 PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA OS E5E0C(C105 FINDOS 06 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(ara rraharria da real.)
ORIGENS DE RECURSOS:
Lucro aqukto do MeMICIO
220.190 413.803
Rasarias Reservas
liana qua não reprmentarn movimento da roamos
de Cliollal da Mara a
Rasar va. da
Reeditar:Si da equivali:mela patrimonial
Capital Adiantamento
(2.2525S) 1133,5251
raavallaçao ern
Lucro*
2006
_~11
2004
do
afiara'
(U)
Legal
(22)
controlada. acumulados
SALDOS INICIAIS
Total
Tola(
Recebimento de dividendaa
222.086
400
..21L1.011
25.893
1.298.917
371.007 1.918.903 1.485.300
Realização da raavaliação reflexa
Toirada. angra.
254 975
1223
(180.063)
190,903
Reavallaçâo reliam em controladas
"
APLICAÇÕES
DE
RECURSOS:
259
Aumento da capital
•
a2.259
400
''
(430)
Dividendos astrasuidoe
2115.005
Dividand. asiabuidos
Tolal das aplicaçam
_2111,1245
•
Lucro líquido do amuado
1285.005) (201005)
DIMINUIÇAO DO CAPITAL CIRCULANTE
____Lajg
(22)
•
Constituição da reserva legai
220.190 229190 433503
REPRESENTADO
POR:
__ILQS13
SALDOS FINAIS
222 4415
Capital Circulante Inidal
313.7U
(128)
(104)
1.190 21Z
408.0.15 1.939 347
espirai
Cir./anta
final
As nana imailcallvm Mo pane MI gemia das demonstrações linancalras
1181)
117433
DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
(35)
1221
NOTAS EXPUCATIVAS AS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS PARA OS EXERCICIOS FINDOS 684 31 OE DEZEMBRO DE 2005 E
As natas explicativae soo parle integrante das demonalraçam financeiras
0E2004
(em milharae aa reale)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A VloJnha Stasi 5A. tor conslitulda mo 25 de &membro da 2000 e iam 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
ELIQER STEINBRUCH • Presidenta
inveallmentoe • O 'na/mamam em empresa controlada saia
compor oblato principal& partecipaçâo em amam socedadas
LULZ RODRIGUES CORVO - Vica-Preaklarm
narrado pala ~oda da ..quivalancia pernmanial, Oameclo /102 balanço
DOROTHEA STE1N8RUCH COM•11.1411
da ramiacriva amarem.
3. INVESTIMENTOS
RICARDO STEINBRUCH - Conaelhairo
Panda:40o direta aro ornarem controlada:
BENJAMM STEINBRUCH ConaeMako
CLARICE STEINBRUCH - Conaetmins
Ominado.. Capitai Patrimônio
Na aatrImanio liquida
No lucro do axeracia
EUSABETI4 STEINBRUCH SCHWARZ - C.naalharia
de acôca
erV
2005
2004
2005 _zaga,
LEO STEINBRUCH • Conaarheiro
222.4415.382 222.495 1.936.595 99,99 1.938.508 1,9113.029
220.258 433.825
A
DIRETORIA
1.238 505 1.919 (7C71
BENJAMIN STEINBRUCtl - Ditalor•PresMante
arli lbaláiG
IF7Fia STEINBEIUCH - Maior SupatInlandanlo •
em 31 cm
zambos Mi 2005 por 222.468.382 ações oranarlas nominativaa sem vaia nominal, sondo: 44497277 ao..
classe A, 44.497.24eçer classe B, .745.914
d• FOMO.* Com inVe..11Maa
ações classe C e 81745.914 ações desse D.
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS LUCIANO-TC CRC 1SP1099813/0-5

afieide oswassp,
.14:d2
é

el

Autentko à presem
lSlrOP n original à
ANTONIO CARLOS 2
ween lema and'
&Ne Storno
Itt

Soá Paula 116 (1(10)

IVIORLAN S.A.

CNPJ/MF rat 51300705/0001.00 - OIRO 35.300.102.355
Oro du e GO/E Realizada 010 26 do Abril do 2008
Data: Aue 20/0(/00 Ouro: 14:00 horas, Local: auda amua oro Orlai/dto,
I.P Editai da Convocaçao: Olopernam.10 nos 1001110 Uri si. Onnonant
Acionista, rahrusuntornio 100% do Capilar acm-nal. Monne Pruaidanla •
Si Podia ros.1111111 Filho o Sm:miada - Sra. Cara do Alouram Prado
foLianor I. dolibarnça.: AGO - ( I ) Aprueunladox O nulutorla o as ecoa.
ia Mariddroue. du C011sO011101. buir: oraria u Sn/lanço Patrimonial e ao
6401106 00 Ramullado U.1100111:O Ou orador° lindo oro 31112/05. (2) 05
o“10111310S docidoor que u valor a oar dharlbuldo como dividondas
rolorentoe ao unuomicio Ou 2005, O cio R$ 000.000,00, a saram pagos
ion 7 parcultra ar.lo SOM..., CIO Junho a duzionaro as 2006. (3
AsOiloor droulbuição do loi. rubro oapilal próprio, no vaiar rlo R$
3.407.993.56, Moinho.s aos odorarias no ano c:domado da 2005
AGE: 1 - Aprovar 0141012000 do um ai r. 00 rio Cap. lido Utak. Somai
- Do Capital e doo Amhia, com a lintaidatlo cio aclara:lesar navaa regou
pana a Cotaram o ironalurancia 00 açor.. cio Companhia, arn caso ao
alkinaçao da console, douta ou indo., Irradiarla e 0010540 00 Irisando
ou too Mono, o qual e uatunalvo a lodo. a. anote. Ou mamão 00
S041101011114. A rudaçaci /10 nevo arilip 95 ora aprovada, duna moo.
soro a suo.. mando: Art. 9.: 2. aosagurado aos acionistas da
Companhia mu liliaICluor hipoluse de utionoçáo do controla acionado
da 1011110 Lanha ou liniaolu, o op.. Imarie cos., a arroio do exigi
fluo O atoniaclo mi possa colobrar n ironcloróncia o coas00 do suas
aço,. u uo duo dirullos u miou Morardes, se 0(0) ocionista(e) aurorosol
de açoo,s iilionarau(s) lacobcón colam/d(oo) a totalidade dou açoas e/
ou dos dlrullas deles Moraraos dos domao acionaiils inieroosatios na
voada ou sorsa°, os roais lardot dna10 00 0014001 para o(s) acionistas)
iiltalar(oo) da amins, suas aeoue orou os direitos u alas Inerentes, pelas
momos condIçous o preço amuado paru a compra doa oçãoa rdou
duo J.O. a alas fomentos do propilo...World.° do =anulo
allununio, ohm...ma moina ao proço, tio mesmas condição, da
aluna loira sobro tr controlo acionaria § Unico: Proa os propósitos do
uxorcluio do 0110110 provisio nesta Arilgo. os domais aclorrist.
Iniutuouudos na allortaçao dovunio mancai, por uccrilo, o acanham
adquaunto 00 Ulle.1011111U mino rann aintaClelo do tilmlitn, 110 (11010 truiximo
do 10 [11., coravam 0, data do manilumar.o rio buo.uo do urorcicro
Do dirolto do proluroiscra i010(6) acioniala(a) Muraram) do aço.. (1.1)
Ear lane. Ou inclusa° Ou novo artigo ti. acha aprovado, decidiram os
ocionnalas pela runumaroçao dos ar fig. subornarem. do Urutau
Social. (2) Alo como ruo, trocariam ou iam0n alota o Cap. IV do Erialuto
Social, ialulivoà Administração da Somo.dn, cama iniineão cIo cargo
da Diretor OUNOIO. Foco o duliborução sulina, 101 aprovado a ralo..
Ou SM. IR - Da AchnInto Ir ação da Compor Mia fluo passaram um/orar
O sou.. ord.., Id cum a ronumeraçou dos arllocia 'Maly. o oco
cardado, conlorino anuviado na dubberoçún (1.1), acima: Cap. IV - Da
~aplanação; Art. 1115 - A Companhia uorá admintsiroda por urna
Dirolorla composto por ri od.robrou, moldarama na pala ananim. ou
mudo, el.. pula Asoonibloia Gana com mondara do dois ~a, ominado
a [troteie.. Art. 195 - Co membros da Diretoria lorão ae sootrinles
deolgnações: a) Diretor Prealtlento; h) Dito. Supor...Mo; c)
Dir [nom sem Union.. ospoclal. Art. 205 - O Diretor Presidente
poriam luoludnoranto o som qualquer nosblçao, roprsaanla,u Companhia
unr, Min ou lota dolo, pron..° Iodou os atos nocoselmon ao oeu regular
luncionarnersio, podundo, Inclinara°, praticar ort nano/Maus 0100,
indopundonlemenlo de autorluçâo Ou Assembleia Gerai: al .mprai
tomo Imavols: O) compromisso, a vou. o alienar bana ImOvals; c)
hipotecar Pana lindvula; /) ~silhar ponha do qualquor naloran,
lia:lurava caraça° do 1111110 ou do diruitos crodrionos; e, e) dar bons nanvole
oro ollenaçao Nuca. oro °amoita. Arl. 215 - 0 Molar Presido., ao
lakolor Suo...Junte, loolatlemonio, e ou derruiu Diretore, somo
domo.os oupeciol, somou mo con(orlo do dois, podando ser
...modos por procuradorso com poda00 aspecilicoa, poder.
pranicat Os augulntea Mus, e) urrara endossar o ecollom duplo/aios
mamonas; bl descontar, amido., duplicaioa ou qualquer alara Mulo
Ou 0100110 0111 insillulçâos 'mancaras, poduntaa assinar Iodos os
...a.* para asas Mi nucoaSárnos, lahr corno, propoalas, contrair:.
o1.notrim c) atarViir et demitir empregadas: representar a CompaNua
ont qualquer raponlallo pdblico Ionlcsrol , utaudual ou municipal Inmoolvo
Aantstaloc o Sacra.. do Estado, leoa agiuos e doparliononi.,
Supariniondânclas, Delegacias, Portos ou Agúnclas; ermo.0s p.ao,,
s.lodud. clo
011010 e autom.. Moenda anilha 10dd e
qualquer documentouúo ou contrato do Odor.. ela Companhia,
oclusivo tronsiglr, assumir coinprommoos, rOCalluer o dor g011aÇá0: e)
asso/aro CurfuSpOrldell1C10110r1/1111 do Companhia matava o dirigido a
icmcibluuuçdoa linammIrou, coma troando. [Iti dar Insirikaar mano Moas
franco do pagamonlo, 0 oramo., aolicinnialõ. ria durou. e saldos
do muni.; 1) abrir, encurtar e macimunia corrias bancados, podando
ruminar contratos ou propool. OS abarlineu do corno, ~duma, e
assinar licItas cadurrirals, utnliir charruas tr ordenado pagamento, acaba
o dar gorlaçdo; g) ...ir dáblios, 101,1010ról1C109 o paga:n.1os om
kmillokruss (Mance°os modlanle cio loa ouse .seniala; h) caucionar,
descontar, endessa mcober 0011110C1111011103 Ou depósito e de
einnbarque,1) cobrar monto Doi/acatao umIlklas pala Corneenhla. coal
seus aCrAtlarnO. Inala podando, pr. osso link passar rocaro a dar
quilução; 0 contraiu advogado legalmanla hulualado a 010010.10 das
poderes da clausula 'ad-ludtcla" do odiou 30 do Código de Moca.°
Civil Bramiu., a do poranua paro °rolar acordou, doulatir.
mondar; Ir) requinor Manca. (colocar duplicaisa em prato., bem
coma 'Muar dociaraeõeo. cancolarnento do proloolo, pociondoarrausiva.
subslabalaCar 0101 cOmpalanChn a qualquer unido seus ropreouniames
comerciais, doado que aupecilicao0, ou ilnánorue Jati duplmalaa, rol
°Nossa cheques para doo..o um aum. COOOOONI bunmnlas em
nume da COmpanI110; n) contrair trinproull[n. iam 10.1.10.
Floancelra e. com ou som garonilas mala, podando alienar o bem
!mondado; o) assinar corroaes da cambio, bom como OS ria..
docurnanioa Men.. • oalos upourçOin; o, p) avalizar Moiou do
ctildlios, mulo ampecillcamonno nulas prorrilueOrans, ainda que antIlklas
uni Ilimua aalrangelre o moa. earungeira. Art. 225 • Oa adonisam
JOIIHM11100:10 • 1.1111011.400 doo [unções e bemol atribui/1a, e cada um
doa monibroo da Direlona § Salsa - Enquanlo rido 101101110000.111 RS
lunçaos dos ellaingins Ou D10•1000. as 0011110,11000 400010 1111 aralS
101101111 licorOs a cargo do Maior President° a na sua amém. do
Diretor Suparintontiontur. Art. 235 Au retinia. do Dironole ser.
pr.kalas polo Casam Prestdenla. Oas rumines ama lavrada uma ala,
qua asIA hanacrIla no livro roSÇCCIIVO. § Único - O q..° de insialação
doa reuna). do Carolodo sorri compre de, no mínimo, 02 OlrelOrall, que
Uullbararao par touroria de noto., cabendo ao Carola Prooklonto o volo
do qualidade no caso rio empale. Ari. 245 - Fica oxprassormarto vedado
ao. Diretoroe o uao do danoornaçao podo! um negekka sairarrlla, Ou
Mulo. Compuntria, o mucluimente, inania lianeas, abonos, endonnana
a acabem de Iam°. Arl. 26. - Os Okalches 010,10s surdo Invustkloe aio
soas cargos tnedlanio assinalara doo raspou.ov tomos do posse no
Livro de Aluo da Rouni. da Diodo., ficando rilimensados da ca...
$00100. 00 Oknioree 11000/111000rA0 0111 SOUS Co(OOS SIO InvosIkkon
JUS sorne aubsillolua unalos. AN. 205 • A Assara:14in Galui qua alugo,
Os tareiam lixara o inOrhanto global Ou 1111.101101.101 da 030110011.000 0011
01/010t0S. A Armornlollia Cloral podará deixar 010 04 CirtgOS da Dicotomia
vagos. 3 - Duck.rrr o0 acionaiva lixar o valor da remonoraçâo aaaud
do atual Cilartnala. Apd. analieo a discoarão, oe odonatos concordaram
coo lixar a romunaraça o anr um valor global oquivalunte a R$
2.500,000,00,4 - Consolidar o Estatuto Social do Companhia, no Inhao
do iam ralai° nele s, Marnoaa quis botam aproo.00 ousia assar...
Fixava valor da romunurraçOu uma do Mura Oirelona em um calo, gabe/
equivalonle o RS 2.500,000,00. Encurtamento: Dopara do lida e
aprovada a aia lal baianada. Asainoturas: Pedro lamino:1 F11
Prooklenkr. Cala da Almeida Prado Taaalnarl • Somada. Extra
nana/. 0064000 . 211/04/06...sp n5 136.078A26-4 - 24/05/06 Ccl
Sliva F. Coada • Socoulárin Gemi,

•

•

Instilmo Oco:cfr
.
°,

gety ao Paulo • 1A5P - Noa lama do 51.11120
cara convocahothaa)Oalas) amimo/9 (as)
MN. Advognel. do 800 Paulo • IASR Pom se
, 1r 11*.ellg,tenGor Ord.., na sura social ali.da na rua
Coloro - São Paulo na coa 21 do ¡unho do
R. Gpnano Taranainillni itarli.-eiO3piiriOd2 aça°, ou as 111/1. orn ceounda convocolie )5/.11113ertlfellt Sr
u suguinto 0100,0 do 010: 0) 018~ a
AU
O r01 lôrb, 11 LU:11W° O o demonstrações oe copiou da geado
adrourialmanu doou, ido ai 00 ROO 011. 31.12.05; 0) manou amontoa
do Intorno. onerai.i
l
1
,
Gdo
Darlasl•Providarule oro armaram

2' Serviço

• a m.or

Bel. AN"°

i ei
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Diário Ofici:31 Enipresafin:

Platypus S.A. "---."...""""'"

(Gomou.' ilard. kr)
ra02.730071/1.10014M• NU IE 035.300.150W
r'óp dao A 100(6) 50
p_nijn_40.
darr[3-1.1Oralo-:2ÉVIS4r2000.-A;iirieM Ice. Loca1:0[..PáTi.ird, rui Catarri/S14.,
ou Av. ralg. Rola Llona,2.055, 75 mudar, Solo G; Mona: Morai idro Taxo..
Aocumomlo Surgir, Prooklonte, o. Luto Oluvio (lato [lu Magalnãos, Sucrola.
rio. Convocaenor flarilizadoo 01,0010, ckr poiritcaçoos nne maço. dos).
rIda `DOESP• o 0 Dra. doo Oba 13, 140 10/04/2005. Promane:o Adonairas
nanem Mundo oinala ou tio capitai autoral, conluiam acumulo,aa conslunlaa
do Livro do Presenças do Acionistas. °Man do Ola: 1. AGO: o) proslação
da cotara dos adminlatradoms, e.rno, discos.0u e votação das denuons.
traço. Ilrancoiros rotiolvour ao [morado coa. [Aspirado ern 31/12/2006,
acompanhados du RokulairoAnoul tiaMarkistraMin, Porocor doa AudItoroa
11100011000,110S o Notar E10111.1111000, innanaccalus lota cdiçõeo dos jornais
"DOESP• e O Dla do 04/04/1000 Não orlo rondo prOpOola a distribuição.
Olvidundoo; Olaria.° do nomarror paru compor u Conotara Chi Administrooáo r.10 Cio.; AGE: a) 110010 relintOuro00 global anual doe inundar. do
Caruma. do Attnanntracilo sou Dirsiona, boro moio ovontual piallcipaçao
de Annum/MI.00 nos lucros; In) doara/ror cubro a larloçao do valor 10101 da
red.so de copilai acovado Ila AGE reullaincla 0111 11/01/2006. Dai..
eá. Tomadne pula UnanimIdodu dou Prasonlos: 1. AGO: (o): aprovadas a anal.00 do contou doe adorioluirrolotos, o Rua...Anua do AdmlnIslração coe damonalroplues arranco., roluilvao ao motociclo social aocerrado oro ain2r2ou6, laudo sido conannuda a não duldbuleão 001001.
doridos; (h): lararn mulatos para cor opor a Conselho do Adminislraçáo do
Cla.: Foliou Azai do Almeida Comungo, bras.., casado, administrador
da ominou., RIO mm' 10.201.955.8 007/50, CPF/MF n5 252.195.57000 para Prosidonlo do Conoolho do AdmInlarração; Morim Taco Honda, Oruslielra, soltara, arlmlolsiradora do onmrosas, RO ne 10.081.930 SSP/SP,
CPF/MF n5 106.210.760.79, para Vieu•Prooklanio do Conselho do Adminls»ação; o, para os cargos do Conselholoas: Shooria Alonso ArloolIo, broaleira casada, advogada, OAO/SP n5 120.609,90 05 10.353.950.7,CPF/MF
ri" 12067704040; 001001 Maloonnu., Lonillulos arteiro, administrador
do emproa.. RG
4.721.761-0 SSP/PR, CPFNIF ir 021.700.610-22;
Ricardo Loona Scovaun, brualleiro, saltara mi; isinisirador rio CIMO os.,
RG n" 20.451.9050 CPF/MF na 1.10.000.536....10:11,0 residonlas o domiciliados numa CoplIal/SP, com oscrliodo rmo Av. Boo. Faria Urna 2.055,
r mudar; Eli. Mario Forrar., node.onraricano, casada, admInlalradora,
panada. do Passaporie Rodo-Amainam 11110 101.370.406, residente a
domicilio. nos Esiodua Unido. da Madri., 119, Fluarmil SUMO, Sono 22,
Lallaion, MA, dovalamonto reprosontudo por ruo 11(005M00r F§COMO
Camargo Var.°, broolluiro, casado, inscrito iro 0013/SP
152.530-A.
RG rn 07.075.710.0. CPF/MF rat 010.351.397.52, non lamos do art. 140.
§ da Lobo' 5.404/76, Fol ultala a Sm. Luciano Oro.' Rogo., bradare,
armada, adrolnIslrodora de emprotrad. TIO 05 23.701.0303, CPF/MF
n• 0.s.0u0.5a0-65, residi/elle o doinkilluda multa CapttaWSP, com aunado
no Av. Brig. Faria Urna, rO 2.055, 75 andar. Tudou ou Cimeolhulroo aluaco
aprosuntaram o curriCuto da raio traia o a 25 do art. 35 da InsInção COM
tat 367/02, bom corno doutoraram não ookirom Incursos mu moitaum doa
ci.es previmos em lel que ou Impeça do exercer allvidado mercai.,
Mondem00 aos mariolas provistos imo arta 1400 117 da Lel 0/0.404/76,
amor.. o dispoolo na Insoução CVM mi5 307/02. 0 prazo 00 000120 dos
Cor mulher. olodus expirará quando da 000 quo [manaron ori demonstro.
çtties Onancolms relativas ao ancenomonlo do exercido 00 7000, cravando
os inanclonados Consolholroo 101001 on posse Mun. de .1 30 dias 0000lar doara dama, mudam assam.as ulo reapocilvo borrou nu Limo du Paus MI
Reuna. do Conselho da Ade ninislração da Cia.: AGE (a): No que dar 100.
p01106 101110111:1111001110100 doe marrar. do Consoara do Adrolnislomáo o
da Okatorla, deliberaram iro adora:Maq. u remuneração olobal da Cansolholros e Oiro.. ninai Multada à [rumara do R$ 200.000,00 ao roo, não
havendo participação da Ackninlotração nos lucras:Ruh Considerando qua o
valo1 anal 00 ohluedo Mu copilai aprovado na AGE realizada ein 11101/06
mostrou-ou excissal., 5 annaniatracau do CM. apresaraou proponho noa
Adoram. com o MUI° 00 501 chauim.° o ~mana) da red.. do COO11 /11.
da RS 65.559.55904 para R$ 20.024.300,24. Após apreciação, os AcIoNs.
las canhonar a sugasiao da AdnunlvIroçâo, aprovando re-rallilcaeio da
roduçáo 00001111W melai realizada paia AGE da 11/01106, do soda 011a o ca.
pllal social fica reduzido da R$ 131.559.559,34 para R$ 102.735.160,10.
colo urna rodução, oanani°. da R$ 28.024.39004 sorno cancolomento da
ações, moi o dorido amparo 000 1010. 173 o 174 da Lol n5 6.404/70. Tendo
dOCOrdho 0111000 do 60 dias para oposição dos moraras som qua q.kmor
oposição lenha sido apunenlarla, e parcelada cordial lorluuuidu lã r001111,1C10
SriolISU lolaildodu dos ncionálas da CM., Ou acordou.° voou porricklaçõos
no caphal andai, em 0010105 mulallarloa 110111100 puld Cla. na sociodado
DtagnOollcus do An °trica S.A., pot sou voko
Eni 10000 00 rannalcaçâo do valor rIa roduçâo do capara social aprovado ou AGE morim. aio
11/01/00, lica noole alo adorado o 'com erdo Ai iam 5 5 do usialula 000101, mia
posses algoror com a segui. o novo ralação: "Artigo 55 - O copilai 100101
oulmaito O RO 102.735.169,10 dividido oco 123.243.021 açulas. dos rimo
41.066.440010 açoSas collo.as nominativo. .02.104.101 udo ikane prm
lurenciaLs nonanallme, Iodem sem vulor ron Soara. SM neste alo marcadoo
as doiam-aço. romarias ou AGE r.lIzada en 11/01/2000 que n.101111.1
Mulo expressainento modificadas polo premunia ala. Encerromento: Nada
mais havendo a tomar, lotam encorna. os haboll108, OIV1,10(10.50 a prosente ala, qua, lida a achada conionne,lol por iodou . ausentas 00,10000.
Prosidenie:Aloxamare T. da A. Sagre Sourairerio: Lutz 010010 TI. da Magalhães. Acionista*: Potrimernio Brasil P.i. Equiry Fundo da inumaimanto emaço., p. ParkoriNo Investimentos • ParacIpac4a. Ltda., p.Alea andre T. da A. Salgh; Brazillan Analyaia and Olognoalica Priva, Inves&monta LLP, p. Alexandra 0.00 A. Saigh a Luiz Otavio R. da M0001h00ir
Cibo 130.11 PrIvala Ermita Fund LLC, arpoaram.. clanomlnada Opco
Brod' Privolo Equity Fund LLC, p.p./Vexo.. T. ao A. Sal.; JP Minorou
BlICA, Lia, p.p. Remoce Dins Parlam; JP Morgan Port.,. Latia Amai. Onahore, Lia, p.p. Flonalo Dlas Pinha.; JP Morgan Partners Latin
Anuarka L.P., p.p , Re.to Diaa Pinhulro; A111-1.11F Panos., LLC, p.p. Ricto. Conmroo Valiam; Lado Healihmie a ParmaraCCP, LLC, p.p. Rico,
do Comam° Voarmo; Lauro Heanhcara Fund LP., p p. Morrido Camargo
V.a.; LHF Palmos, LLC, p.p. Rkarolo Can.. Varem Colos. de Dopot al %mamara du Cloutolc, p.p. Ale... T. do A. Salga Fundação %MN da Rio Doca da Seguridade Social -Valia, p.p. Yvu Carpi do Sounaliaa
riu T. Honda; Removi Mal...ovo; luollpe Audi do A. Camargo; Ricardo
Leonel Scavazza; Sano. A. Art..; Aloranuire 7. da A. Saigh; Lu.
Olavla Ode Magalhãoa; 011inplo Mataram,. Nota; Glampooku Modo S.
F. Sarilhaol, Flavio Uchou T. do Man.., Jair n. cIa Silve Neto. Luiz
Chryonatomo da Oliveira Filho a Vliaor Manual do Nova 14. E. Ma
Mamara 1./O. pp Lula Otavlo 0.00 Magaltdmo o Simone A. Macho. A prasante 01.6 a5pla Oxido lavrada aio livro próprio, mondo aulorkado o seu arquhrornento no Rega. do Comado a palrador marcação, 000 101005 do
en. 142. § 15, do Lel n" 6.404/76. S. Paulo, 26/04/2006, Reabro.:
Alexandre T. da A. Surgiu - Somatório: Lula 010010 A. do Magalluaus.
Violo da Ady: Simone Manso Macho • OATI/SP ri. 120.600 JUCESP
0°140.0000002 cm 02010/2000, Cdslbotco do Silva F. Correio - Se. Geral,

Richard Saigh Indústria e Comercio S/A

CNPJ fl0 01200.597/0001-67 - NIIIE 10 35.300.042.174
Convacaçáo - Aosomblala Gorai olditâribáCx1rnordinlirla
São .nvocaukro o. molhar. adooklua da Faiara' Saigh IMMO. •
Coma.° S.A. o iso muniram UM 7mll0011121,51.1 Geral Ordinária a
Eullaacdlnámbao roullrosare no da 11/7/2002, as II hora., na sodo social,
Filla Rola. Pato..., 042.000 Carminado Sul • SP, para ~amuro
sobra a e00a0010 Orar. do Dire u) 1101131[Mo da aratorla, amime,
...soba a ',oração doa dertransliaçiaa Mancara° rolorenl
00, a00
amareleiov sodas lindos am 31/12/2004 e 3(/12/2005, punkanas
Esiada o Olá. do Comei. mn e/5/2005o010 zwenooe,
raso...ralar h) Dananoçao dos fOUlliO4109; C) Nlormao do Ouarko
Saciará.; 0) Relorma do etaatuao oadal; 01E1... da Dtroloola; 1)00000
sountos. Acharn-oe à disposição dar can.uo acamai,ao ria urde sac.,
~matosa que so ralam ur ais 133 da LU do Sockrdadou Andarmo.
Coaluno do Sol, 1/6/2000. Edgar,' Nonsil Soigh a 00111 Raphael
Oketares.Gorooloo.
(5, 7, IVO6P000).,

Banco Bratiesco S.A.

CNPJ na 60.7.15.9411/0001-12 - MIRE 35.300.027.795
Ato rAo Reunião Eicknordlniirla na 1.143, do Congo:111m
de AtlininistraçãO, realizada uni 27.3.2006

Ceillualu• Sumularia doara:açu o Doiam. Cal:rd:oda . Jur an Canada
do Estado Mi São Paula • Cor dliao O rugiam 1101è na 147.409/06.0, mo
31.5.2000. a) COURO, 101 &Iva F. fronaa • Socroldria Gorar.

quitrla-leira, 3 cie junho rle 0006

Carnil Alimentos S.A.
CNP.1/MF: 84.904.205/0001-03 - 0111E: 35.300.148.737
Alado Anaareenblala Coral Ordinário a Eilfil0.11111gri11
Floollandaa om 24 da 01111100 2006.
1.Local, hora e daio: Na mala :moral da CompaNdo, amada na calado
tio Sao Paulo, Estalo tia Sao Paulo, 00 000 Fmninato Ferraz, n• 1001/
1141, Elalno Vila Aruuslado, trs 10,111: N.o da dia 14 de aba da 2000.
2.Publicações e convocação: As Doo xxuaraçoao Cunlóbela rolaarvas
ao narrada social oncorrado aro 31 da dozombro 00 2005 lurom
publicadas na Viário Oficial do 001010 da Stio Paukr.no Jomai •Gazola
~confira no "Jornada Miarmo adiç000 do 100 2000 março do 2000,
dispensada a oubilmmilo doo editar de convocam:to, cr.o.° o am.a°
no orago 124, 9 45, da Lei is. 0.404/70. 3. Prearnen: Aulonlalou
represantanlos 00 1011.1110/100 00 capital m.or. Cor oponha. contornou
umanalure. coo:inanias 00 1.0.110 NOLO° do PrOSOOÇO do ACIOn1,4111.
4. Marna 101100010: St. Janto Sargos Guarneço - Prosai/mio; a, 51. 1000
João Peludo. SUCtelà110. 5. Mu: A aludo Asuoinbala A lavrada sou
10011u 00 00r1000, COlr001.11110 IISCO110 o 011100 130 da Lei n• 13.404/70
anotações pontoares. 0.01000, do dna A Aosointrilla Gorai deliberou
:1011100 000/12110 Ornou, do Dia: em armorial. geral 0.11111100101 Tornar
OU conoto doo adminleti adoras, monnlilar, discutir
volte, OS
DOIODOSIO1O0011 Comatouls, Retardia da Administrar,. e POTOCOr doe
Atraiaoa indopondunten retallvoo ao exorado soda amarra. 001
31 do domaria° de 2005: Doliborar adorou dominação da resultado can
ortoratclo; eco .sembléla giuml extraordionicia: a) 011111,01Of mero o
ournonto do Capilar Social; 01 0111000,0lanada do colmatai., pula
Compa.la, no vaiar RO 05.000.000,00 (Novmskr orá.° ralhemo. rural»
a eer concedido por Banco Orado.° S/A., Banco Flabobunk Inlernalional
Brasa SM, BancoAEINANIRO 900/7,0,, BunCO Vaiaram. S.A., u Banco
ABC Ora. S.A., bem corno nprovar a considoi0o do quaisquer garantlaa
vinculadou u tal sonhado, e a soletração de qual:muar coniraloo 00
do.mentos, boro corno adlumonlulo ou subelltuletos aos mesmas; o
11) POUSIO/ a colobraçao, pela 000mIlilld lia, do Acordo para a Conlpensaçao
e LiquIrlaerm 110 Obrigaçõos nu Andai° do
F1110111:01,0 Nadara,
o dl Fixar a rel000efahh0 doa 001011211111111101119. 7. Dolibaraçõ os: Por
unonlmidado de votos, com obolonção dos loonlinanle impedidos, a
Assuo dada Gora deliberou o sogra.: Eia raro Sniiilháln gorai Ordinária:
7.1, AprOvaçaill do FletalOrlo clv Araifinnillactlo o daa Domonsiorerass
ContrIbais amima°oe ao oxercicio [metal oncerrodo any 3100 daz ui obro
1102005, compoolao da Balanço Palrounnial, Demonotraço. da Rotulando
do Exercida, dos Monteado do Pardnanio Liquido a doe Ortgutm o
Aplicações do Firmoroos, Man como ao 011i110011Vall Mola. Explicativo. o
Per.or doa Atraia. Ir IdOpendOnlee. Aprovaeao da ...amimo° Lucro
do Exercido para riumonro do Capital Social. Em a.a./Mala gorai
oxtroordinária: 7.2. Aprovaçao da aunado° do cupltal social no 00101 00
Ri 163.321,40 (Cenio o ollonla o Voo Si. Iodarama 0011110,um mala,
quarenta e novo corriam., som omina° de novas aça., pelo valor
consianle da conta "Reserva do capilar no valor do R$ 1.757.000,62
(um nuIllace sorecontos o clocourau 0.0100,11, muteuentoo e no. mala
aossania O dolo cantar.), o polo c010( da coara do "Lodo. (Pro(ulz.)
Acomularloo do proluka acumulado do R$ 1.574.200,13 (anu milhão.
quinhentoa o aotena o quatro roa amontoa 001100105 olmo reais. Nue
canora.). 7.3. Em lace do a.a.° do Capilar Socloi do Componha,
COn000illa o Mini 7.2 acima, Iam aprovo00 a modlikaçalo 110 arilo° 55 do
Eutaltnlo Social que paasu a vigorar COM11000,4110 redação: "AU 55 .0
capital eoclal dia souladado, loralmorau submeto a knoorallgado á do
R$ 52.784.4,11,35 (Celcoránla a cbmomm ua,000, soror". o ollonta ff omito
Watr002111030 quarenta e Mil I 0.1i9, nem 0 101,10 camovena).
em 20.792.491 apus afaimadas nomlnallvas, sem valor nominal.

7.4. Aprovar o tomada do einprdslimo, poio Companhia, no vniar
R$ 05.1100.000,00 (Noventa e cinco Irdlobo. do robalo ser calmaria° por
Banco Elmdesco S/A., Banco Rabo.. inlornallonal Bruna S/A., Banca
000AME10 Rool S.A., Banco .VOloronilin S.A.. o Banco ABC Brasil S.A.,
Irom como aprovar a constliukho do quarsquor garantias vinculada0 0101
contraio, incluindo a cosaão
dolorminadou donas crorldarlor
de propondoubo da companhia, a arame:to Mimada do Mar/manadou
equipamentos de propriedade da Companhia e a hipoteco sobro
[leio...dos aravas de propoodade da Companhia, podado para amo
coletou, o/ou lanar quaisquor coramO, ou documomoer, baio como
adliamanios ou arasilarietrar aos moorima, inckando (I) Contraio do
Abairra do Crodilo o Outras Avonens; (II) Inalnimoma Particular da
Cosm. Fidudarla do Dirollon Crueldades; (16) insawnento Punia-orar do
Alla.çáo Fkludárta em Gafando do Emapomanioe; (1v) E•Crily. do
Conotliukdo de Garantia Ripar:nua.; (v) incarnem° FOVIICUIOI da
Cmmtituleão do Ponha da Ação. da Erni.. de Cama Alimentas S.A.; o
(v1) nora0 prololosorias e coniralos do ompulairon com coda um doo
bancos acima menclonadoe. 7.5. Aprovar o celuturaçâo (bem corno
quaisquer svenivala adiliananios); pala Companhia, do ',Ardo pote a
Compansaçao e Liquidação da ObilijitçOas no Ambito do Sisimna
Financiam Nacional, unira a Companhia, os baliam rclaciónados no ilarn
anterior, a OS Srs..1000 SPOIO. Quadrar° e Ivan Jatou Pululo. 7.0. Fiança°
da tarriuneraçais glotual clii Diroloria 1,001mb R$ 1.000.000,00 (um milhão
da ruela), e um ralearia ma lannolárn própria. 6. Encorramanto: Nada a
maio asa, datado. Memoro]. a Amiterriadia, lenda. lavrado a prouanim
ula que, lida o achada contornai, cl ...lamente Imanado por iodos os

acionistas da Camli Allmen loa S A., o sabor Sr. 00100 Samoa Emanara,
o Camll Raianas LLC, mo...irando numa 010 11001
lua de Porta
Alogm Munir.. Domarames qua op,0500Io O cdplo [roi do aia lanaalo no
livro propdo do emas00 do soclodade, devklar.nlo [ominado polar
odonatos acima monclonatlos. São Pado, 310, 24 do abril de 2005. Jeito
Surdos ()mugens - Prosam.. 10011Joria Paru.- Sumulado. Scomarla
oDolosa da Clamar...h S0111010411. Estudado SM Paula Catam
o mormo SOO O n• 146.009100-4 orn 31605/2000. traiam. da 5INa F.
Confia • Sacra.. Gand.

UBF Garantias & Seguros S.A.

CNPJ11•33.061.1130[13001.4/0• MIRE W36..300..120.781
001101 91 do maio de 2008,1.0 10:00 hum. Local: Sada da Companhia, á

Avenida Chadld Jatai, 0222. Bloco El, 3. ando, puna Olimpia, Munis.).
pio* Emodo lIs Silo Nutri, Convocaçaloi O "Enuncie Convocação...Irou
da Ser p.a.., onconiranao-so rumam a Inslolaçâo da mamo. Ama.baia Gime Exlmordinala pelo curnomoulmonla da tomada. do• Acanaleis tia Sociedade, no* Monos do pardonato quanto do artigo 124 da, Lal
n5 6.4C4/76. Prosança: Adunar°. da UUF Gomaras & Soamos GA., nem.
sentando a adoidado do capital saciai, conformo ~narra. conotamos no
linal doara ma Mana: Preskionle da Maca: Luiz Rabulo Parn Foz; SaCrelarla d. Masa: Beatriz de Mount Campo. MOISO amado. Ordoro da Dior
1. liorraillIcaçaa da As.roluidla Gond EM/amarada mar.. oro 15 da sis~Oro da 2005, para o Modo: (a)or.° o onclaraço da rua.. do Companhia de Grupos 1703 u 1704 para rua. 1703 a 1704, (b) ralador us domara
diallburações tomadas na reimida Agatanhado. Dalibternetams: Os Adonis.
las da UEIF (bramias & Soamo. S.A., por unankradade cle votos, dec./Muni
Aprovaram, man ressalvas, e torrada:aedo da Asseou:ama Garai Exlmordl.
nada ¡imanta ein 15do setembro 00 21)00, ouso Mn de. (a)allerar onck.
roço da aucoraal da compenso CM Cltupott 1703 01704 paru or.. 1703s
1704, ficando da seguinte ronha: Acarido Proa... ars. 231, 1010e.
1703 o 1704, Centro, CEP 20030.021, Calo. o Pelado dor/iodo Janainu;
(0) Marcar as dooum, doilDonnts/na lanudo na relerkla Assem/ri. Encornamento: O Consulho Fiscal não Mi ouvido por [ao ma unuonirar aro km~m.or° o nem MI solicitado eua larslakuplo. Nado n.o Iracundo a na
troiano, o Sr. ~Mana da Moua oloracau a palavra e num° dolo guisam,.
Miar imo a, ninguém rondo na ramulleslado. declarou suspenso. 05 Calmam. pela tempo ...amido à am.o desta ela 0,0 bom próprio, a qual,
frorbOrlsi 1110à1r•O, 101 lida, aprovado e aadnada paia Meu que preladia os
Irabalhas e poios Adonlnilaa prerlenlea. 550 Paulo, 10,10 inalo da 2000.
Assinatura.: Luiz Roberto Paes Foz Pumilania da Masa: Beatriz da
Moora Campos Multo Almada - Sumulado da Masa. AclOnlatas da UBF
Gatearia. a Saguros S.A.: UBF Gamo.. S.A. - por Johann°. Paul
Schwetzar e Vogner Salvo Mal.; Lota noborio Pa. Foz: .1056 Eduardo
Modrado. A pomar. A cópia Nal do OrkJinul, lavrada em livro arrolo.
JUCESP 0 147.031/06-3 oro 31/05/2000. Crallania da Silva F. Corr. •
Sacraiorla Gorra
ANUS PASMA PAPEIS LTDA.- EPP, iorna ~estio. ~amo o CETESB
as Lkonços Piada • do ror:Maça° para roto:ação na Anulai. Divorcio.
Jlte Papel s4106 Flua das Industriar, ri• 200 - Galava 03 004 • Forra. do
Vosconceks • SP

CONSTRUÇÕES II EDIFICAÇÕES

São Paulo, 31 de agosto de 2007.
DCE-SEC-CE-0226-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

R!"-?Ê.-NCIA 05/2007 LOTE 1
Prezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.795-4 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 1, ou
sela, 7:eg, 1.725.623.87 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e três
3".:e. centavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA
2007.

4110

Atenciosamente,

Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo COVré. SA, sendo cerebelo • reprodução parcial ou total serre autorização prévia. sob as penalidades legais.
Ri ta Fitai-hal 1

_

_ Vila fllfmnia

Tal • IÇÇ 111 RRAR-70A(1

.....

ã,'CODEMIG
Cornpantla h DeserrooNimento Econômico de Ws, Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° 2.025.795-4 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agostode 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Compandhê
' d"

senveMmc Econômico
CVIE

Ana Lucia Gonclim a Cosea
Gerência de Finanças e Coa
GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

3

Bradesco
Osasco - SP, 29 de agosto de 2007.
•'
À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimorés, no 1.697, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte - MG
Ref.: Carta de Fiança no 2.025.795-4.
Prezados senhores.
•
, -, , '•,.r.,
,
Pela presente carta de fiança, o Banco Br'adeãco S.A:,-'com
sede na Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco - SP, inscrito nó Ciiit.I/MF' sob
no 60.746.948/0001-12, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante,à 'Companhia
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG, com sede à Rua Aimorés, n°1.697,
Bairro de Lourdes, Belo Horizonte ;- MG, em caráter irrevogávei e irretratávél,;\'drsdMd_:,tledor
solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no, antgd:82,7,do
Código Civil Brasileiro, da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.,,..ddni:'sede na
Rua Funchal; , n.o 160, Vila Olímpia, São Paulo - SP, inscrita no ,, ,CItIPAMe ídb
no 61.522.512/0001-02, da importância dê R$ 1.725.623,87 (um milhão, setecentoã-ertte e
cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), destinada -e.".- Gai
,aiitia
de
Manutenção da Proposta pare a Concorrência no 05/2007, Lote 1, que tem ,Pdr-'1:9,1;:j4d a
execução das obras é serviços' de engenharia, inclusive fornecimento, montagerne:..,:i¥aláçãd de
equipamentos e sistemas necessários a implantação do Centro Administrativó'd:Oggt:e'dii: de
,-, 1`..., :' .‘ - s•-• - -- • ; '',''"--'..-'• " ' : -- "' •
, Minas Gerais.
v.„
-- -'',-:. ,',,%,-,,---%o4e
''''
Eàteffiapc.p se obriga, obedecido o limite ecirriaz,eã
o, a
rp e
atender dentro de 24 (Vinte e:4uatro) horas as -requisições' de qualquer pagame,otetçe'be
ele
fiança, a contar do recebimento da comunicação escrita protocolizada no-Yberda-44'
t,P:‘1.'de
Controle Operacional deste Banco, Setor de Fianças, situado na Cidade de DeUí,íni-- l'à'N'.',-e-fe,
Osasco - SP, desde_ que exigidas pele': compárihia de Desenvolvimento:. do: ESt4 :- d„et.,êle.ios
Gerais - CODEMIG sem qualquer réClrOásãO,.. retenção ou ainda embergd-4-"tXrite^ '61 ii .--de
.,•• .,.2.,
recurso administrativo ou judicial.
' ' '`-.
•
" , • .-- - - ' ` :'d
. „ . ' ' ..', .- = :;:.;--;,-',.:,!, .."-....'\,(
te''
- .t'
•
.-",.,+:'- Esta fiança vigorará 'pelo prazo de 120 (cento - e.,.
.i "e ,''',-,
dias
. '
' '.):'.
., . . - _
,. ...,
, ,:-.,
,y,,
corridos a contar de 31.08.2007, vendendo-se'
em 31.12.2007, 'de-ado
--ãs
, r rportento,
t,
0110 disposições do Edital da to
ênci..aTn9: 2'0 /2007 .
,
,,
„_,
-...,
, s"
s,.:,,, .. nc...,o •,r, . '
,,..1 -• ,5„----, .. --4,,-,4,r---,--,~ 4 '''' ''' '''.', -,=-•
.::.•;••,i0.;',.,.,
•
;`,..r i .' - fçr
.::-,- Nenhuma objeção tu oposição da nossa es
era
admitida ou _invocada por este Banco, para p?" fim de - escusar do cumptiment
ação
,.ys,,,,,,
assumida neste efti e por estellnátrumenteperente .9,,,,Companhia de' DeserivOlvi •
tadd ;
,
, ,W•Y vio.sy
, ',
de Mines Gereiã - CODEMIG. ',-;•,'
-' r..:;d,':., 0.-¡:.---4-,..- -- .'ei,,,, ' •
----,:..,- ,x,,,,.. •.,•,:i 2,-,,,,,, -:. -.v7"; ,.,'(;:.4:-.,-1,..,4. ,, --f-.,.-£;•-;,, : ..,•.:.-.,?...,- ,:.'-r.,.., ,„›.
' •, ..<.-,i • ...-•
i,.... k.,. „/,,
,,..) --,,, ---...; ,-;" Obriga-se este Banco, '' Útrossirn, pelo ,
de
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajúdiciais, bem assim pó"i• ,hon6rári0s; ii-W
- . 414 'ha
hipótese da Companhia de DesenvOlvimento dd'Estádd de - Minas Gereis .1 t.t
Ver
cdmpelida á ingressar em juizo pare demander b"rdu'' primêntd. dedbrigaç'ád ,k
:se :_t• 'fere a. .,
- '-- : ç.' 5-:
--'
presente Fiança, ,-,. k. 5,1 ' ' '.', 5 . :-, '''. .-",t4,..,4),..P,7")...",,,, '''':°V-- , '7'..ie' `,•-`1'.',4 -^,.
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PROCURAÇÃO

Por este Instrumento Particular de Procuração, o BANCO BRADESCO S.A.,
com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Município e Comarca de Osasco, Estado de São
Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 60.746'.948/.0001Í2, neste ato representado por seus
diretores infra-assinados, nomeia e constitui setis bastantes procuradores,
JOÃO ADALBERTO SOUZA RAMOS,

CATEGORIA A:

solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.°
10393359-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 846.451.308-97; ALDA PAIXÃO
PEREZIN MALAVOLTA,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n." 183608781SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.° 100.495.788-20;
CLAUDINEI DE SOUZA LUQUES,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n.° 18.586.343-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n.° 076.395.178-18; SILMARA SOUSA DE MORAES SILVA,
casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n." 192787081SSP/Sp e inscrita no CPF/MF sob o n.°
142.133.27'8-76; MARIANA VICCIOLI GOMES,
solteira, portadora da Cédula de Identidade
RG n.° 2 56247626.-SSP/SP e .
inscrita no CPF/MF sob o n.° 280.673.168-21; ADRIANA
BRANDÃO RIBEIRO SILVA, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 241740022SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.° 153.471.048-56; CATEGORIA B: JODELCI
MORAES DE SOUSA, 'casado, portador da Cédula de Identidade .RG n." 9775156-SSP/SP e
inscrito rio CPF/MF sob o n." 004.311.378-89; DIÓGENES BATISTA DOS SANTOS,

•

solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n." 1708846-SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob o ri." 160.561.325-.87; EDSON CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR,
casado,, portador da
Cédula de Identidade RG n.° 18003871-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.".
090.811.0.58-84; LIA MARA BERTIN CABRAL,
casada, portadora da Cédula de Identidade
RG n." 11365755-SSP/SP 'e inscrita no CPF/MF sob O n.° 022.479.578-38;
,FÁBIO
GERALDO MACIEL DIAS,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1305222SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n." 346.270.226-20; ADELAIDE SILVA TAVARES
PESSOA,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n." 16278778-SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob o n." 067.862.818-18; CATEGORIA C: LUIS CLÁUDIO TOLDO,
separado
judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG n.° 9485632-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n." 004.415.658-83;
FRANCISCO ASSIS DE MELO,, casado,, - portador da
Cédula de Identidade RG n.° 13729982-SSP/SP• e inscrito no CPF/MF sob o . n."
054.676.318-96; VICENTE CARMO SANTO,
separado judicialmente, portador da Cédula de
Identidade RG n.°
10832195-SSP/SP e inscrito no PF/MF sob o n.° 011.316.688-55;
ROBERTO . CARLOS DOS SANTOS, casado, portador
Cédula de Identidade RG n.°
9052185-SSP/SP e inscrit'o no CPF/MF sob o n." 076.602.
7; CATEGORIA D: JOSÉ
MARIA SOARES NUNES, casado, portador da Cédula de Ide
RG
07
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 001.666.878-20;
-dor da
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Cédula de Identidade R.G n." 7295753-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o ri.° 666.963.80868; todos brasileiros, bancários e com endereço comercial na Cidade de Deus acima
referida, para a finalidade especial de representar o outorgante na emissão de cartas de
fiança bancária, podendo convencionar prazos, valores e demais condições, observando-se
que a representação do outorgante exigirá a forma de assinatura e atendimento dos limites
de valores a saber: 1- valores de até R$20.000,00 —
devem ser assinadas sempre por dois
(02) procuradores de qualquer das categorias; 2- valores de, R$20.000,01 até
R$1.000.009,00 as fianças devem ser assinadas por dois procuradores, sendo um, das
categorias "B", "C" ou "D"; 3 — valores de R$ , 1.000.000,01 até 5.000.000,00
as fianças
devem ser assinadas por um procurador das categorias "B", "C" e "D", sendo
obrigatoriamente um das categorias "C" ou "D"; 4 — valores de R$ 5.000.000,01 até R$
10.000.000,00 as fianças devem ser assinadas por um procurador das categorias "B" ou
"C" juntamente com o procurador da categoria "D"; 5 — valores acima de R$ '
10.000.000,00
as fianças devem ser assinadas sempre por dois diretores executivos do
outorgante; a representação do outorgante na emissão das fianças cujos limites estão
previstos nos itens 1 a 4 também poderá' se dar com a , assinatura de um procurador de

•

qualquer categoria em conjunto com um diretor executivo do outorgante; poderá ainda ditos
) procuradores, sempre em conjunto de dois (02) independentemente da ordem de nomeação,
categoria e limitação no tocante a valores, assinar atestados de idoneidade e capacidade
anceira, termos de compromisso, aval em CPR (Cédula de Produtor' Rural), Instrumento
ciliar de Contrato de Constituição de Garantias e Outras Avenças, Instrumento

••••„,

Particular de Contrato de Constituição de Garantias em Favor de Fiador para Garantir
Créditos Decorrentes de Fiança e Instrumento Particular de Contrato de Limite. Rotativo
para Prestação de Fiança, outorga de Garantias e outras Avenças, podendo convencionar
prazos, valores e demais condições.° presente mandato é outorgado com prazo de validade
de 12 (doze) meses contados desta data, sendo vedado O seu substabelecimento.
Osasco, 8 de maio de 2007.
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social
Titulo I - Da Organização, Duração e Sede
Art. 1 2) O Banco Bradesco S.A., companhia aberta, doravante chamado
Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.
Art. 2°) O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Art. 3°) A Sociedade tem sede e foro no núcleo administrativo denominado
"Cidade de Deus", situado na Vila Yara, no município e comarca de
Osasco, Estado de São Paulo.

•

Art. 42) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Agências nó País, a* critério da
Diretoria, e no Exterior, com a aprovação, adicional, do Conselho de
Administração, doravante chamado também Conselho.

Titulo II - Dos Objetivos Sociais
Art. 5)O objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, inclusive
câmbio.

Título III - Do Capital Social
Art. 62) O- Capital SoCial é de R$18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de reais),
dividido em 2.002.321.048 (dois bilhões, dois milhões, trezentas e vinte e
uma mil e quarenta e oito) ações nominativas-escriturais, sem valor
nominal, das quais 1.000.866.112 (um bilhão, oitocentas e sessenta e seis
mil, cento doze) ordinárias e 1.001.454.936 (uni bilhão, um
* milhão,
quatrocentas e cinqüenta e quatro mil, novecentas , e trinta e seis)
preferenciais.
Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias conferirão aos seus titulares
os direitos e vantagens previstoS em lei. No caso
de oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da
Sociedade, as ações ordinárias não integrantes do bloco de contrOle terão
direito ao recebimento de 100% (cem porcento) do valor pago por ação
ordinária de titularidade dos controladores.

?" Servi • N
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9 A MG. 2007

rágrafo Segundo - As ações preferenciais não terão direito a voto,
mas conferirão, aos seus titulares, os seguintes
direitos e vantagens:

Banco Bractesco S.A.
Estatuto Social - 2 a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da
Sociedade;
b) dividendos 10% (dez porcento) maiores que os atribuídos às ações
ordinárias;
c) inclusão em oferta pública decorrente de eventual alienação do
controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o
recebimento do preço igual a 80% (oitenta porcento) do valor pago
por ação ordinária, integrante do bloco .de controle.
Parágrafo Terceiro - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo
menos, 50% (Cinqüenta porcento) será- realizada
no ato dá subscrição e o restante será integralizado mediante chamada dá
Diretoria, observados os preceitos legais.
Parágrafo Quarto - Todas as ações da SoCiedade são escriturais,
• permanecendo em contas de depósito, nela
própria, em nome de seus titulares, sem emissão dé certificados, podendo
ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da
propriedade das referidas ações.
Parágrafo Quinto -Não será permitida:
a) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e vice-versa;
b) emissão de partes beneficiárias..
Parágrafo Sexto

Poderá a Sociedade, mediante autorização do
Conselho, adquirir ações de sua própria emissão,
para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior
alienação.

Titulo IV - Da Administração
Art. 7°) A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por
urna Diretoria.
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Banco Braciesco S.A.
Estatuto Social 3 Titulo V - Do Conselho de Administração
Art. 8(2 ) O Conselho de Administração; com mandato de 1 (um) ano, é composto
de 6 (seis) a 9 (nove) Membros, que .escolherão entre si 1 (um) Presidente
e 1 (um) Vice-Presidente.
Parágrafo Primeiro - O Conselho deliberará validamente desde que
presente a maioria absoluta dos membros em
exercício, inclusive o Presidente, que terá voto de qualidade, no caso de
empate.
Parágrafo Segundo - 'Na vacância do cargo e nas ausências ou
• impedimentos temporários do .Presidente do
Conselho,
, , . assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências ou impedimentos
temporanos • deste, o Presidente designará substituto entre •os demais
membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomeará
substituto, que servirá pelo tempo que faltar para completar o mandato do
substituído.

•

Parágrafo Terceiro -- Nas hipóteses •de afastamento temporário ou
definitivo de qualquer dos outros Conselheiros,
os demais poderão nomear substituto, para servir em caráter eventual ou
permanente, observados os preceitos da lei e deste Estatuto.
Art. 92) Além das previstas em lei e neste
Estatuto, são também atribuições
•e deveres do Conselho:
• a) zelar para que .a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a
exercer,
suas funções;
b) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade,
de modo a preservar o bom nome da Sociedade; c) sempre 'que possível, preservar a continuidade administrativa;
altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da
Sociedade;
d) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, inclusive
deliberar sobre a constituição e o funcionamento de Carteiras
Operacionais;
e) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens integrantes do
AtirVo Permanente e de participações societárias de caráter nãopermanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas,
quando de valor superior a 1% (um porcento) de seus respectivos
Patrimônios Líquidos;
•
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 4 f) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da própria
Sociedade, de acordo com o Parágrafo Sexto do Artigo 6';
g) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação,
contribuição Ou auxílio, independentemente do beneficiário;
h) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o Capital próprio
propostos pela Diretoria;
i) submeter à Assembléia Geral propostas objetivando aumento ou
redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento
de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas
estatutárias da Sociedade;
j) deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou• suas
• Controladas, inclusive participação em acordos de acionistas;
k) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais;
1) examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações .financeiras
submetidos pela Diretoria;
m) avocar para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse
• da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;
n) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, estabelecida
pela Assembleia Geral e fixar as gratifiCações de conselheiros,
diretores e funcionários, quando entender de conced ê-Ias;
o) autorizar, quando considerar necessária, a
representaçào da
Sociedade individualmente por um membro da. Diretoria ou por um
procurador, devendo a respectiva deliberação indicar os atos que
poderão ser praticados;
p) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, que
não poderá 'ser inferior, para cada membro em exercício, .a dez por
cento do que, em média, for atribuída de honorários mensais a cada
Diretor, não computando quaisquer outras verbas;
q) aprovar o Relatório CorpOrativó de Conformidade .do
S Controles
Internos e determinar a adoção de estratégias, políticas e medidas
voltadas à difusão da cultura de controle e mitigação de riscos.
•
Parágrafo Único - O Conselho poderá 'atribuir funções especiais à
Diretoria e a qualquer dos membros desta, bem
como instituir comitês para tratar de assuntos específicos.
Art. 10) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reuniões deste Órgão e as
Assembléias Gerais, podendo indicar para fazê-lo, em seu lugar, qualquer
dos membros do Conselho.
Parágrafo Único - O Presidente do Conselho poderá convocar a
Diretoria e participar, com os demais Conselheiros,
de quaisquer de suas reuniões.

Banco Bratiesco S.A.
Estatuto Social - 5 Art. 11) O Conselho reunir-se-á trimestralmente
e, quando nedessário, •
extraordinariamente, por convocação da seu Presidente, ou da metade dos demais membros em exercício, fazendo lavrar ata de cada reunião.
Titulo VI - Da Diretoria
Art. 12) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1
(Mn) ano, é: composta de 52 (cinqüenta e dois) a 79 (setenta e nove)
membros, sendo de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) o número de
Diretores Executivos, distribuídos nas seguintes categorias de cárgos: 1
(um) Diretor'-Presid,mte, de 7 (sete) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes
e de 11 (onze) a 15 (quinze) Diretores Gerentes. Os demais cargos , da
Diretoria serão distribuídos da seguinte forma: de 33 (trinta e três) a 53
(cinqüenta e três) Diretores Departamentais e Diretores ,Regionais, sendo
de 27 (vinte e" sete) a 41 (quarenta e um) o número de Diretores
Departamentais e de.6 (seis) a 12 (doze) ode Diretores Regionais.

•

Parágrafo Primeiro - O Conselho fixará em cada eleição • as
quantidades de" cargos a 'preencher e
designará, nomeadamente, entre os Diretores EXecutivos que eleger, os
que devam ocupar as funções de Diretor-Presidente, Diretores VicePresidentes e Diretores • Gerentes, observados :os requisitos dos Artigos
17, 18e 19 deste Estatuto.
Parágrafo Segundo - Os requisitos previstos no Inciso II d9 Artigo
18 e "caput" do 19, relativos, respectivamente, a
Diretores Executivos e a Diretores Departamentais/Regionais, poderão
ser dispensados pelo Conselho em caráter excepCional, até o limite de 'A
(um quarto) de cada uma dessas categorias de cargos, salvo em relação
aos Diretores nomeados para os cargos de Presidente e de. VicePresidentes.
•

Art, 13) Aos Diretores compete administrar e representar a Sociedade, , com
• poderes para obrigá-la em- quaiáquer atos e contratos de seu interesse,
podendo transigir e. renunciar direitos é adquirir, alienar, e onerOr bens,
-Servando o disposto na letra "e" do Artigo 9' deste Estatuto:
arágrafo Primeiro - Ressabiados as exceções previstas expressamente
neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante
inaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo um

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 6 deles •estar no exercício do cargo de Diretor- Presidente ou Diretor VicePresidente.
Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá também ser representada por
no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) proctirador, ou
por no Mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente
constituídos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os
seus poderes, os . atos que poderão praticar e o seu prazo, salvo se judicial
o mandato, hipótese em que o procurador poderá assinar isoladamente e a
procuração ter prazo indeterminado e ser sübstabelecida. O instrumento
de mandato deverá ainda indicar se o mandatário exercerá os poderes em
conjunto com outro procurador ou Diretor da'Sociedade.

•

Parágrafo Terceiro -

Aos Diretores Departamentais e Regionais são
vedados os atos que impliquem em alienar e
onerar bens e direitos da Sociedade.

Art. 14) Além das- atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este
Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: ;a) ao- Diretor-Presidente, pre-sidir as reuniões da Diretoria, supervisionar
e coordenar a ação dos seus membros;
b) aos Diretores Vice-Presidentes, colaborar com o Diretor-Presidente,
no desempenho das suas funçõeS;
c) aos Diretores Gerentes, o desempenho das funções que lhes forem
atribuídas, reportando-se ao Diretor-Presidente e aos Diretores
Vice-Presidentes;.
d) aos Diretores Departamentais, a condução das:atividades dos
Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais Membros
da Diretoria;
e) aos Diretores Regionais, orientar e supervisionar as Agências sob
sua jurisdição .e cumprir as funções que lhes forem atribuídas,
reportando-se à Diretoria.
Art. 15) A Diretoria Executiva fará reuniões ordinárias semanalrriente, e
e aordinárias sempre que necessário deliberando validamente deSde
que presente mais da metade dos seus membros em exercício, com •a .
resença obrigatória do titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu
ubstituto, que terá voto de qualidade, no caso de empate. As reuniões
xtraordinárias serão realizadas sempre que çonvocadas pelo Presidente
ema,"
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 7 ,
do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos
demais Diretores Executivos em exercício.
Art: 16) Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer
Diretor, inclusive do Presidente, caberá ào Conselho indicar o seu
substituto.
Art. 17) Para o exercício cio cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral
aos serviços da Sociedade, sendo 'incompatível o exercício do cargo de
Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades
profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a
critério do Conselho.
Art. 18) Para exercer o cargo de Diretor Executivo é necessário, ainda, que
candidato, na data, da eleição, preencha, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I. tenha menos de 65 (sessenta e cinco) anos •de idade;
II. faça parte dos quadros de empregados ou de administradores da
Sociedade ou de empresas a ela ligadas há mais de 10 (dez) anos,
ininterruptamente.
Art. 19) Pára exercer o cargo de Diretor Departamental ou Regional é necessário
que o candidato faça parte dos quadros de empregados ou de
administradores da Sociedade ou de empresas a ela ligadas, e tenha na
data da eleição:
• I. Diretor Departamental - menos de 62 (sessenta e dois) anos de idade;
II. Diretor Regional - menos de 60 (sessenta) anos de idade.

Titulo VII - Do Conselho Fiscal
Art. 20) O Conselho Fiscal, não permanente, compor-se-á, quando instalado, de 3
(três) a 5 (cinco) membros efetivos e dé igual número de suplentes.

Titulo VIII - Do Comitê de Auditoria
- 2" SNo n'41r."
R (joti.liv,IdviuP1 • .*
OC

A

R ASO, MO
tm.ro li
no u,nr.:

A Sociedade terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5
(cinco) membros, com mandato dei (um) fio, nomeados e destituídos

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 8 pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado
Coordenador.
Parágrafo Único - Além das previstas em lei ou regulamento, são
também atribuições do Comitê de Auditoria:
a) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada
para prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva ,
• remuneração, - betn como a sua substituição;
b) revisar, previamente à divulgação ao Mercado, as demonstrações
contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e
parecer do auditor independente;
• c) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, • inclusive
quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos
internos;
d) avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Sociedade, das
recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem
corno recomendar ao Conselho de Administração a resolução de
eventuais conflitos entre os auditores externos e a Diretoria;
e) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de .
• informações acerca , do descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos é códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para
proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade;
O recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de
políticas, prátiCas e procedimentos identificados no. âmbito de 'suas
atribuições;
reunir-se, no mínimo, trimestralmente, corna Diretoria da Sociedade e
auditorias independente -e inferna;
.
h) Verificar, por ocasião de'. sUas reUniões, o cumpririnento de 'suas
recomendações e/ou esclarecimentos às Suas indagações, inclusive no
que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de anditoria,
formalizando em Atas os conteúdos de tais encontros;
estabelecer as regras operacionais:para seU funcionamento;
reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por
solicitação dos mesmos, para discutir acerca 4e políticas, práticas e
procediMentos identificados no âmb¡to das suas respectivas
competência:s.
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 9 - Título IX - Do Comitê de Controles Internos e Compliance
Art. 22). A Sociedade terá um Comitê de Controles Internos. e ComplianCe,
composto de 3 (três) a 6 (seis) membros, nomeados e destituídos pelo
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um
• deles ser designado Coordenador.

•

Parágrafo Único - 0- Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de
Administração no desempenho de suas atribuições
relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à
• difusão da cultura .de controles internos, mitigação de . " riscos e
conformidade com normas aplicáveis à Organização Bradesco.

Título X - Do Comitê de Remuneração
•Art. 23) A Sociedade terá um Comitê de Remuneração, composto de 3 (três) a
5 (Cinco) .membros, esColhidos dentre os integrantes do Conselho de
•
Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ..ser
•
designado Coordenador.
Parágrafo Único

O Comitê terá por objetivo propor ao Conselho de
Administração as políticas e diretrizes 'de
remuneração dos Administradores Estatutários da Organização, tendo
por base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho.

Título XI - Do Comitê de Conduta Ética
Art. 24) A Sociedade terá um Comitê de Conduta Ética, composto por até 8 (oito)
membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com
mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.
Parágrafo Único -.O Comitê terá por objetivo propor.ações quanto à
• disseminação e cumprimento dos Códigos de
Ética Corporativo e Setoriais da Organização Bradesco, de Modo a
assegurar sua eficácia e efetividade.

Título XII Das Assembléias Gerais
embléias Gerais Ordinárias e Extrao dinárias serão:

Atoemsco a pre
forme o origina.
aarf),:10"CA91.0
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 10 a). convocadas com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência;
b) presididas pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por seu
substituto estatutário, que convidará um ou mais aCionistas para
Secretários.

Título XIII Do Exercício Social e
da Distribuição de Resultados
Art. 26) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.
Art. 27) Serão levantados balanços ao fim de, cada semestre, nos dias 30 de
junho e 31 de .dezembro de cada ano, facultado à Diretoria, mediante
aprovação do Conselho, determinar o levantamento de outros balanços,
em menores períodos, inclusive mensais.
Art. 28) O Liacro Líquido, corno definido no Artigo 191 da Lei n6.404, de .
15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem,
a seguinte destinação:
1. constituição de Reserva Legal;
II. constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da
mencionada Lei n° 6.404 /76, mediante proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembléia Geral;
III. pagamento de dividendos, propostos pela Diretoria e. aprovados
pelo Conselho que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros
sobre o capital próprio de que tratam os Parágrafos Seiündo e.
Terceiro deste Artigo, qtie tenham sido declarados, assegtirein aos
acionistas, em cada , exercício, á título de dividendo mínimo
obrigatório, 30% (trinta porcento) do respectivo lucro• líquido,
ajustado .pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos
itens I, II e HI do Artigo 202 da referida Lei ri 6.404/76.
•

.NiNN

Parágrafo Primeiro - A Diretoria, mediante aprovaçJo do Conselho,
fica autorizada --------------- dividendos
..,_,. $ )ntermediários, especialmente
,,:le.
semestrais e mensais, à conta de Lucros
.rnulados ou de Reservas de Lucros existentes.
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Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 11 Parágrafo Segundo - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação
do Conselho, autorizar a distribuição de
lucros aos 'acionistas a titúlo de juros sobre o capital próprio, nos termos
da legislação especifica, em substituição total ou parcial dos dividendos
intermediários, cuja declaração lhe e facultada pelo parágrafo anterior
ou, ainda, em adição aos mesmos;
•

Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão
imputados, líquidos do imposto de renda na fonte,
ao valor dO dividendo mínimo obrigatório do exercício (30%), de acordo
com o Inciso III do "caput" deste Artigo.

Art..29) O saldo do Lucro Líquido, 'verificado após as distribuições acima
•
previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo
Conselho e deliberada pela Assembléia Geral, podendo ser destinado
100% (cem porcento) à Reserva de Lucros - Estatutária, , visando à
'manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento
das operações ativas da Sociedade, ate atingir o limite de 95% (noventa e
Cinco porcento) do valor do capital social integralizado.
Parágrafo Único - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a
destinação a ser dada' ao Lucro Líquido do
exercício conter previsão de distribuição de dividendos 'e/ou pagarnento
de juros sobre capital próprio em montante . superior ao' dividendo.
obrigatório estabelecido no Artigo 27, Inciso III, e/ou retenção de lucros
nos termos do Artigo 196 da Lei n2 6.404/76, o saldo do Lucro Líquido
para fins de constituição da reserva menCionada neste Artigo será
determinado após a dedução integral dessas destinações.
*******'*************
Declaramos que a presente é cópia fiel do Estatuto Social deste Banco, co ntendo a
deliberação aprovada na AGE de 12.12007.

anco Bradesco S.A.
Siva Vargas
reS'idente
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Elektro Geração S.A.

gel ação

'Aos Aciumstm e A011111.iluclorus da
Elaboro Cora ao S.A.
Campinas -57
I. F.sa111111011.05 tr balanço 0/1011110(1411 da Elekiro Caroços S.A.,
lovantado om 31 ale aarzembro de 2000. a as leaspeetivas demonstrações
do aosullado, das Marin:00S do pulam/mio limado o das pragana e
dplicaçous do rucausos cal:responderam ao MEIreielfl nada naquela data.
olalmielos sob a responsabalatade da sua Aurnmalração. Nossa
losponsabilidade o a da expressar uma opinai, sabre essas
domormiracnos Is mamaras.
2. Nosso exame Ira conduzado alo acordo com os imanas brasileiras de
amigaram o compreendeu: (a) o planeamento dos trabalhos,
cansidaremika a ia:lavanda cios saldou, a votaste de iransucões e os
sastaanas contatai e do controles internos da Sociedade; (b)
comi:110m, men base em tostes, das uvidémcias o dos registros mau
autioalam os oalarusn as miara mações contábeis divulgados; e (c) a
avahaelo das maitacas o das ostarmanas contábeis mais raprosonlaavas
adotadas pula/kik...traça° do Socredatle, bens C01110 da namseraiação
srias ileanuaislrações balanceiras tornadas em conjunto.

C.N.PJ. r 07.732.106/0001.M

3. Em grossa orando. as denominações linandaras mimadas no
tatuagialu 1 represonlum adequadumenie. ene lodos os aspectos
adi:anat., a posiçâo patrimonial o linanceara da Elektro Geração S.A.
cio :R de dezembro do 2000, o resultado do suas operações, as
lintaçõos de sana pallinitkuu liquido e as ementa a aplicações de seus
arrasas caimentos ao °sumido findo naquela data, de acordo com as
pau:loas comutaras aduladas no Brasil.
4. COOlurfaa 0051110 ria Nula Explicativa n. o Os demonstrações
lamaceiras, os acionistas conholadurus lia Sociudade doada:um pela
alia. nação da 10Ialid0d0 lt0 suas caçoes a terceiros, ore lanças do sou mala
operacional, que ruquer a alocação de recursos especamos o
espesalizados. Até o 1110111011r0 as operações da Sociedade foram
suportadas por matou conectado por empresa ¡diadema:a.
5. A 101000000 SUratIllICIliar, °laborada sob a ausponsabilidado da
Administração da Saciada/o, contada no Anexo 1 referente a
dianonatançao ria valse adicaunarkr para o exercido toado em 31 de
de/tanta° de 2000 e para o puriudo do dois toaste linda Ma 31 da
dezembro do 21105, O apresentada coisa propósito do patamar analises
adicionais u não A requerida corno parto das dannonstrações financeiras
basicas. Essa intounaçâo foi por nós ameninada, do acordo com os

pumedintuntos de Iladállarla 11101101000daS 110 paaagralo 2 e, em IlOSS0
0131111,10, esta aduriu:matalote aprouentada, um lodos os aspectos
rulovantes, ern aulação as demonstrações finanitum básicas tornadas
om corearato.
6. O balanço pala anormal levantado ona 31 de dezembro do 2005, e Os
ICS1,0011VaS (11011011SIlaÇO0S do rusurbado, das mutações alo pairari.a
liquido o das onouns a aplicações do oclusos exampondentas ao
Parada do dois anosos Indo naquela data, apromintados para lans
comparemos taram por ném oxanunados e o parecer, sern ressalvas, loa
nanado em 15 do março de 2003.
Campinas, 16 de março de 2007
Detalho Touche Tabelamo Auditora. Independentes
cnc Soe 011609/0.6
José Carlos ~adi
Contador
CRC n• 1 SP 150025/0-0

DeloitÉe.

Banco BradeSco S.A.
CNPJ na 60.746.948/13001-12
BIBE 35.300.027.795
Companhia Aberta

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente em 12.3.2007
Data. Hora, Local: roalreadan aos 12 1505 00 mas do março de 2007, as laar, nu sedo social, Calado do Doura, i o0r0S01.111110 7,5744% das Nitras prolerontjuis, ficando registrado que os candidatos da Caixa do
no Salas Nublo du andar, Macho Novo, Vila Vare Osasco, SP Presença: Coanpaiereram, kleadicarainsu Pruvidancia doei Funcionários do Banco do Brasil-PREVI laceraram 3,4740% de votos. abstando.so
o
OUSIO/Mala
a Livrarda
doIllosa:
Presença
°nonatas
da Sodedade 0301,130fliarld0 II kali de dois torças do capitai sodal votar os domais adonistas derentaes de ações proleiencaus presentes. Promegoodo, as adoraste
da
volairlo.
Constitiaçaso
Paesslonle:
lazaro
de
Mello Brandão; Semeado. Carlos Abala Redigires Cidade do DOI. • Companhia Comercial do Parte/poções o Fundação
Guias:irmo. Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária: I. tomar as contas dos Artranisirailoros, axamiriar, Banco, roprosontelas polo sonhe LaZa10
Bradesca, asomiedures 00als
00
Brandão,
Indicaram as senhores
Jose Roberto
dltrantr oI.
voltar o Relataram da Adnunasuaçâo, as Demonstrações Financeiras, Incluindo a dusUnação do Lucro Aparecido Ntinciaroni, brasileiro, casado,Mello
contador,
FiG 4.369.527/SSP-SP,
CPF 220.965.628/34.
Lateral,
PartlI:0015 dos Auditores Independentes orlo Conselho riNeal ao Resumo do RalatOrlo do CorMlá reak1onlo e deniciliario na Rua Domingos Lopes da Silva, 600 - ap. 102 - 10
,andar, Vala
&mana,
do Auditoria. rolamos ao exameus social ando em 31.12.2006; 2. eleger os monabros do Conselho de Silo Paulo, SP, e Ricardo Abeeassis Espirito Santo Silva, adligue., casado,
economsia.
Adminisliação, sondo nocesserio, nos ternos das Instruções CVM na 165, de 11.12.91, a 202, 110
pecoirtual nritarrio de 51.,
213.11,59, o FINE W0551 15.Y, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, CPF 692.405.237/15, dommillado na Avenida Bngadeso Faria
alo palliapação no captai volante para que os acionislas possam requorer a adoção Liou, 3.729, FF andar, São Paulo, SP, Medrem Eletivos, e us senhores Nelson Lopes do Oliveira, brasileiro,
do
luxuoso da
1411.1/79,4
Noavoto
n anularia; 3. elejo/ os membros do Canselho Fiscal, nos lorinos do Artigo 161 da Int ri. casado, economista, RG 3.962.261/SSP-SP. CPF 036.974608/20, residamo e domsaliado na Rua Mero, 91,
atoalharia qlobal anual da 1001Ufref31;00 WS Adrar0IStradaaS, 00 acoido ceei oram dispõe O apto. 41, Jardim rias Bandeiras, São Paulo, SP, e Renaud Roberto Teixeira, brasileiro, casado, sheslider, RG
Estatuto Social: Assornbleia Gerai Extraordinária: 1. examinar proposta do C011.1110 de Administraçao para 3.022.89b/SSP-SP, CPF 057.100.078/53, residenle e donuciliado na Rua Pascal. 260.
treinando o capital socara no valor de R$3.800.000.000,00, elevando-o de /1
apara 81, Conlaninio
$14.200.000.000,00 para Banana, Dearoilcsnps, Campo Belo, São Paulo, SP, rospeclivos MOINNOS Suplentes. Disse anão o senhor
116111000000.000,0d modaanle a utdazaçâo dO parle do saldo da conta 'Reserva do Lucros -Reserva Estalularie, Prosadenie que as Conselheiros eleitos lerao mandato sido Assernblêla Geral Ordinária a ser realizada rio ano
atribuindopara
aoscada
acionarias
Sociedade.
gratuilamonta.
a titulo
I (uma) ação flOsa, da mesma do 2000 e que 10111f1f00 posso do seus cargon após a aprovação do seus nomes pelo (MOCO Centrai do Brasil,
especio,
01110 da
IXISSUida.
A bonilicaçao
sedarás.
d de 6.111h:fação,
m
ata a sor imunle,la ao mercado pela Soeu:lado, 011110 preenchem ãs condições previstas no Aatig0 162 da Louro 6.404, do 1S12.76. e declararam amai as penas
após a honrolognçaõ
processo serão
polo Banda
Central
Brasil Simullaneardente O operação no Mercado da lei, que não estão impedidos de macroar a administração
Ilartulleiro,
o ria mesmadoproporção,
bonilicados
os de
045de sociedade mercantil em ~oda de condenaçâo
Doposataw Receias nos Mercados Antaimata criminal. Dossa tonna, o Consoam Fismil licou assim composto: Membros Eletivos: Domingos Aparecido
(NYSE) o Europeu (Lindam): 2. anelar o Estatuto Social no "capar do Alago 6., cni decorrência do Item anionor. Maia, José Rabelo Aparecido Nunciaroni e Fireard0 Abocasss Espirita Sango SiNa; "lambia. Suplentes: João
Publicações Prévias: a) o Avec a que se relera o Amo° 133 da Lei riv 6.401/76 foi publicado em 10, 130 Flatislela Rimo" Nelson LOpOS
de
e Renard
Teixeira.
Quanta
renuneraçao
doeo Marranos
do
14.22007, no tomai "Diário (aliciai do Estado de São Paulo", respecavarneole, paginas 12, 30 e L13, e no Orckli Conselho Fiscal, toi lixado oOliveira
valor mensal
doRoberto
1107.500,00
a cada
ara,a de
acordo com
disposto no
"Odeio do COITIOCCra', een 12, tf o 142.2007, respectivamente, paginas 2,2 e 4; b) os documemos de quo Paragrato Torceiro do Adido 162 da lui ir. 6404/76, sendo gansa Membros Suplentes ornam sarau
traia o Artigo 133 da Lei nt 6.404/76, queas seara, o Relatórka da Administração, os Deinonstraçoea aorminerados quando em subsaturção aos Membros Eletivos, 110a casos de vacando; 4. 11080..- ala mordaniu
Financeiras, os Pareceres dos Aaktores Independentes e do Conselho Fiscal, ao Resumo alo Relate.° do global anual da remuneração dos Adminisfradores,
Comité ale Auditoria. mlaliacks no exorado social findo oro 31.122000, foram poblacados em 27.22007, nos reunião do Canselho de Administração, aos ineriblos00
dovalor
próprio
de ata 48179000•000,00, • Ser dialribuida em
tornes Mirem aluai do Estado da São Paulo". paginas 470 74, a "nado de Cturrale.10.
COOS4000 O 00 Direloria, conto.. ~emana
, pagina. 5 a 10, a turra St' do Artigo 9. do Estando Social; b) a vetid do ate R5200.000.000,00, dimanado
•
caibas Planos da
Incluirei°, em obadrOnda ao A040 249 da Lei ras 6.404/76, as Demonstrações Consolidadas, abrangendo as Pr./Mariola Complamemar Abona dos Adminastradores, dimao do Plano de Providancia deeknadoeasFundonattos
Agastou no Exalem e mentirosas controladas e conlreadas de controlo compariathado, diretas indiretamente a Adminaslradores da Organl.ação Bradostm. Deliberação na Assembléia
Extraordinária:
00 Pais a no Exterior: o) o Edital de Convocação foi publicado em 22. 23 e 27.22007, nos forrada "Mario Oficial comiam° da ordoin do dia ta colocada em discussao e votaçair, tendeGarai
&da aproaria
palaa acionistas
a matéria
do Eslado de São Pauto", rospecavarnento, páginas 13, 26 e 12; e Miâno do.Cornorde, respectlyamenie, proaenles, sana reserva., a proposta do Consagra
páginas 2. Leitura da Documentos: rodoo os documentos citados no liem *
de Admlnistraorio, rogistrade na Reuniao Exinionanaria na
publicações prévias' lorain lidos, 1204, daquele Órgão, de 722007,0 seguir transcrita: "Manaram.
°captai aocial
no ~e de
de parte
FIS3B00.000.000.00:
oalocados sobre arnosa e entrono. à apreciação dos amoras:as. Deilberaçoes na Assembleia Geral Ordinária: elevando-ode R$14200.000.000,00 para RS10.000.000000,00, mo:Sante
a orai:ação
do saldada ionin
as maiorias CO0SlallIOS da Orileni do dm foram colocadas oro discussão e votação, lendo sido tornadas as 'Reserva
de
Reserva
Estatularia",
atribuindo
Sociedades;
gramareis:de, aliado de
seguanies atalhei:ações: 1. aprovados nelegratinerte as contas dos Administradores, O Reinkarlo da AdaNnistraçao, booalcaçao,Lucras.
1 (urna)
ação nova,
da mesnut
espécie, aos
paraacionistas
cada aça° da
possuída.
A bonilicação
deredoern
dali
as Uenionslraçoes Financeiras, inclusiva destroça° do Lucro Ligado, os Pareceres tios Audilaes Illtlependefiles cl Ser C0111011iC1100 rio mercado pela Sociedade, após a hornologaçao do processo pelo Banco Da
Cerrei
Brasa
alia Conselho Fls.', os 'ansiamo do Relatório do Cernira da Audilorla, relativos ao e0ereiCi0 soera lindo et SimultaneaMente a operação no Mercado Brasileiro, e na mesma proporção, serão bondicadOi os Dils •
31.122006: a motelmrs membros do Cei aselha da Adi ninistração da Sociedade, com mudai° aia a Asseinblaia Dopositary Receitas nos Moscados Americano (NYSE) e Europeu (Lotavas), sendo quede Invest~ receberão
Geral Ordinana de 20811,00 senhores Lázaro do Modo Brandão, brasileiro, ousado, bancário, RG 1.110.377/ 1 (um) DR novo para cada DA possultkr, os quais continuarão a em abogodados na properçáo dai (una) ação
SSP-SP, CPF 004 637.528/72; António Barna, bramama. viúvo, bancário, HG 11.323.129/5Sp-5P, CPF inelerencial para 1 (um) DA, nota respectivo. mercados. A operação visa a aturar o vaiar do coroça° lia
003.052601044: Mário da Silveira Teixeira Júnior. Nusiorni, casado. bancário. RO 3.070E07-Cr/55P-SP, CPF mercado a tan patamar mais atrativo para negociação. proporcionando
113.11959W15; Márcio Artur Laureei Cypriane brasileiro, casado, banano, RG 2
liquidar ás ago., não lenplicamlo
.803.339-11/5SP-SP, CPF no armado da distribulçao de dividendos 0/ou iiiroa sobre o capta' melhor
aramam
Arra, oa juro. solve o
063.906.92820; J040 Agaiar Awer., aramam, casarki, engenham aurOnOmo. RO 6239.718.7/SSP.SP, CPF capinai presido 11101.018, que vierem
a lie: dadatadola apus a Indusãopróprio
das ações
bondicodaa
na poel9ko
029.533.030/11; senhora Denise Apeias Alvares Valente, brasarars, CaSecia, educadora, RO 5.700.904-1/SSP- admiraras, tento as seus valorea njuslarroa. passando de RS0,0360'32500 pata R$0,0180282.50
por ação
dos
SP, CPF 032276 506/65. todoa com domicilio na Calada rio Deus, Vila Vara, Osauco, SP; a 800000M Raul edinets ode 490,030657750 para R90,0190
&Miran de Manos Almeida, Iva/sacie casado, engenheiro HG 5
2/1875 isk aça° proterenclal. de ananeira que oe montem conianuen
.262.38CVSSP.SP, CPF 097.592.9013/63, a a acabar igual moradora de Jui os. As lallialti açaso do alessao da Sociedade continuarão
•me nagextedm
pari
caro dOrareir10 em 9 iroalon Cr, W. Harnson, Nova Iorque, Estados Unidos; o Ricardo Espirito Santo Seva remito a borulicaçao rias flaya9 ações sento ilisporsbalizatirsa Para reModado aia. a aismariÇão
da ~Pedra.
Salgado, pof legues, coitado, baricano, ANO W473612-2, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, CPF 3115.154.827-20, processo pelo Barco Carreai do Brasil e inclusão na posição dos acionistas, que seri obeso de consinlcaçao ao
Banco
Gamaina
doFlua Palra da Nau. 141, Cascais, Ponargal, cotos normas soou levados à aprovação do mercado. O custo unitário a ser atribuído as ações bonificadas, de conlonnidedo corn o rasparia no Pesagraki
cais
domicilio
Brasil, após o que tomarão possa de seus comes. Os C.onselheros reeleitos declararam, Primem> do Artigo 25 da Instrução Normativa da Soa:atam da Rodela Federal me M, da 8.32001, Sara
sob as penas da Ia, que nos estão impedidos de exmcor a admInistraçáo de sociudade mordand em vinude do intormado na data da Assombiala. Direito dez
Ações
Bonificadas
- As apões oriundas da bonificação terão
condonaçao cramnal; 3. relativamente a eleição do Conselho Fiscal, disso o senhor Presidenta que, de direito a dividendos alou luros sobre o capital próprio
mensais
e
wenlualmanla
alelomataile coroo disposto na letra "a' do Parágrafo Quarto do Artigo 161 da Lei me 6.404, de 15.12.1976, os sor declarados a pane cla dela de sua Odiarão na posição dos
acionistas.COrrillementanal
Farão loa ~mi O.que
k.. vieram a
acionistas detentoras de ações prelemnpala dovenam indicar um Conselheiro Efolivo e roepectivo Suplente, a evonamas vantagem atobuidas ias dentais tones a panar da citada data?. Na ~landa dos Irebrhos,
em
,Senna,
ocasião an quo: a) a acionista Coisa de Prevdencia dos Funcionarias do arlire0 00 Brade- PREVI, latam de decerência da aprovação da borulicaçâo da 100% (com poisaram) era ações ao• adunara, dirmui o aenhor
3,4740% das ações prelerondara, representada pela senhora Raquel Dal Lago Dl Fraseia Rodrigues Indicou para Prealdeme que: 1. Siado amadas 1.000.679.724 ações nonunativas-escaturaie,
seio valor nominal, sondo
integrar o Consoam Fiscal o senhor Osvaldo Roberto Nieto, brasraro, casado, contador. I1NE W6766213-S/5E/ 500.042.656 imanarias e 5(0.637.068 preferenciais, e abaulas nus adonaira.
Sociedade.
Drafultama se, a
DPMFA/D,
CPFPaulo,
703.427.410/53,
resirlimte
na te Marechal Hasilniphilo de Moura, 338, Bloco 13, Mofada bonificação, sondo 1 (uma) ação nova, da morna espado, para cada ação da
poesuaka;
2 Sinailtaneamonie
apto. 14C, Sao
SP, Membro
Coevo, e domiceado
o &Gni. Mauricio
Rocha
RIS 07
Neves, twaralelio, separado, cuntelor, à operação no Mercado Bra.siteiro, e na mesma proporção, seta° balame:los os Dila - Depositary ReCIBMS
nos
3.670.579/IFP-RJ, CPF 671201.867/87, resuienie e domiciliado na Rua Carlos Peixoto. CIO - 804, Mercado. Arrancam (NYSE) e Europeu (bebes), Sendo que us invesuchores receberão 1 (um) DA novo paru
Botalogo, Rode Janeiro, Na, ~Cm Sapiente; b) os acionistas Banco Espirita Santo, S.A. e Companhia do cada 011 pasmado, os guarapa
-sintrão a ser negociados Ila proporção der
(uma)
ação prelevando'
para 1 Man)
Seguros
Trangelidade
Vida,
S.A.,
representados
por
sua
procunabra,
senhora
Márcia
Camelina
Alves
Bruno;
DR,
nos
respectivas
mercados;
3.
A
data-base
de
direito
a
boniticadlo
sem
comunicada
ao
mercado
pela
e Gaspar Participações Lida., representada por sua Dadora, senhora Mama Carmekno Alves
Bruno, iitulares de Sociedade apõe e homologação do
processo
0,1693% das ações preferencies, ~aram para inlemar o Conselho Fiscal o senhor Domingos Aparecido Sociedade confirmarão a ser 00g0Crada.
COM peio Barco Central do Broa& 4. As ações de emissão da
a b00111011ÇáO
as nOVaS
ações eserEho
dag:anil:alindas
Mala, Nadem, casado, contador, FIG 7 220.493-X/SSP-Sp, CPF 714.810.918/68, residente e domiciliado na para nngra•itição após a aprovação do mascavoditaria
processe
pela Beeea aCealõe
da Brasil
inclusão
Imposição
J
'
Avenida
Eroirecro
Pessoa,
2200,casado,
amo. 863,
Bioco 2,RIS
Lagoa,
Rio de ~oiro, RJ, Mornbro Eletivo, e o senhor dos acionistas, que será objeto de comunicação ao mercado; 5. E de R.S.3.797418803 acutilo unitário ranhado
caio Brama
Blazon,
brasileiro,
investalor.
5
49241/S5P-PR.
CPF
003.505.91
doar idimilo na
9/2
0 i °aldeota o tis ações Ixaollicailas. do oonfornadade como daaposao no ParéagrWo Primeiro da Artigo 25 da ameaça°
Rua Gaivota, 1386, apta. 81, Morram, São Pada, SP, Membro Suplante, indicação xompanhade Normaliva da Sovelada da Receita Federal ris 25, do 6.32001; 8. O. kuora roem a ~Uai Prédio mearas:
pelos adonisas The Bank ol Tokyo - laisublatro UFJ Ltd., representado por seu procurador, sonha Toehilurni que vierem arar aclarados após a inclusão doe ações bonificadas na
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por Moralli
seu procura.dor,
0~M...da
Ana Eliza Aguara
Ramos, Oleasse
os acionarias continuem
a receber
Igual monanie
mehhor Aguiar Mearam. Daniel Aguiar Morella a Rabona Aguiar ANarez, para RS0,019823875 por ação preferendal. de maneira que
R80030657750
Antãnáls Amuo Mascaro de Tolia; Aloiro Charles Edouard Moreau, de Juros; 7. O 'capar do Arilo° 6. do Estatuto Social paSsará e vIgOrat cota a Seguinte redação, após a
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Retinadora Catarinense S.A.
CNPJ(16.161.560/0001.00-NinE 33.3.0026790-5
Assembléias Gorais OrdlitarlanExtraordinária
Edital der Coovocação
71.in cor mirram ia ou Sorrirmos Atam uslas da Bulir miada Calininonsa S.A.
uso; comparrucemin nit Ansurnbloras Garota Ordinária e, ExtroordInarin
•mo no mutuam° ¡aureola...rim do em dia 24/0472007, ao 10.0. era suou
tr00101 da F. Ocaso, ria Pua Estados Unidos, 627, pado do a° pl..
Jardim Ained., Silo Paulo, SP, para dublierriroin rfolar, a soutairm
mirim tki Geai, A.G. °Minaria - I. rondo as contas tia [Multo ia. exaurir r.
obscuro e soim as Doinurcaramies EtiluitetairaS ira moroido lindo oti
/12/2506. 2. 1Juliborar sobre a dostmaçáodu residindo ito e00ntiCi0 baldo
ein 31/12/2006. 3. Fitaria. valor. dostinadOs ià rens inuaticau dal Diretoria.
A.G. Extraorclinaria .1. Apreciaçao do relutou° do gostai, da Dilatar,
Excedia,. 2. Oulitaular solam pedido do renúncia a0 cafri0 do Diretor
Liksirdo Havia: Genius ta irligçÃo do novo diretor. San Pardo, 05 do Miá
lo 2007 lha(óf 10 Gomos Nolo - Diretor Prosidonle.
OS, 10, 11)
r5

PREMESA S.A.

142.4130.101-S0 - NIF1E 35 3 (1(1021122 8
EDRAL DE CONVOCAÇÃO
Asrannbiela Geral Ordinária
Sara mond.. ou Surdidos Acionistas ta se romagem em Assembléia
Geral Onlinaria tt so realizar riu dia 25 do abril con.to, au 01130 nu
soda Mudai, 1111 Avenida Sfirjaideir0 Fada Gora, 1355. 10° andar (parlo),
átona Capital, a iii,, do Malharia sobro n seguei, nadem doo elite
1. aprovação do Rolatono da Administração, us Domar:saia:das
Financeirus e ...divos Notes Explicull.s. adorados ao exordclo
f10081 encantada 011131 de dezembro tio 2006;
2. eleiçáo dos inunda. da Madona; o
3. Munao dr: montando mobal do romoneração da Din...
São Pruriu, 03 do abril de 2007
°un(a] Feitor
Diretor Proaldento
100, 10 e 11/045

UNIMED DE SANTA BARBARA
DOESTE E AMERICANA
PARTICIPAÇÕES S/A

•

CNPJ (MF) n° 02.441289/0001-00 - NIRE n° 35.300.154.215
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Srs. Acionistas da Unirned de Sanla Bárbara D'Oesle e
Amoricana Part.paçõos S/A, uni condições de valer, a se reunirem em
AGO, um sua sede eocuri ri Av. Brasil n° 555 - Arneri.na-SP, no dia
24/04/07, as 12, 0011s., para deliberarem sobre a sogormo:Ordem do dia:
1)Exame, disco.ão o armação das cornas o dornonstreçõ.
relativas 80 aatercICIO encerrado em 31/12/2006; 2)Elorção dos
alombara da Norrena Exo.livit; 3)01e1150 dos membros do Conselho
Fiscal 2007/2008; 4)Forar os valores a saram pagos aos ocupantes de
cargos somam 510ierros Assuntos. Americana, 11/04/2007.
Dr, Lura Antonio Adamson (Diretor Presidente)

Statf Serviços de Home Care S/A
CNPJ 0° 02.632.067/0001.74
Edital da Convocação - Auembhila Geral Ordinária
São convocados os Srs. Acionislas a se reunirem em AGO, que se
realizará nu dia 25/04/2007. sendo a primeira chamada Os 17 horas
a 30. chamada aa 17,30 horas, na sedo social á Am.a Paulista,
1439 - 4° andar - Conjuntos 41 e42 - Bairro, Bela Vista - San PauloSP, a Ilin de dalMerar sobre a seguinle ordem do dia: A) Aprociação
da amainar, de corrias dos administradores, exansnar, discutir e no.
lar as demonstrações (inanceirae do exerciam lindo em 31/12/2000;
BI Calibrara" sobro a deshnaçâo do Resultado riu axercicie C) Eleição da Conselho de Adininistracan; 0) Outros assuntos da interesen
social. A (Moraria
(11-(2-13)

PROCrIAB - Habitação Popular
de Franca S/A

CNP.): 55.406.027/0001.87
Ju(.unenlo tio Documenlução
Processo n°001/07 - Tornada do Penou n° 001/07 .Aquialçao de matenad
de construção, atOtricOs, I ackaulicnal, madeiramentos, piSOS e azulejos,
tulha, osquacni. u Janelas, calhas e 111105, pintura em geral. O
Sr. Pies. do Cons.ão Permanente da Licitações ido° público o resultado
da presente licitação. A empar. Kuilne da Pateie Usa ME foi Inalatiterla
Sol não atender a C.4..ukt 4°, dern 4.1 du Edital. Fica lixado o prazo das
Mas 01015 untar da dato da Ultima publicação doslo, p/ eventuaio recursos, nos lermos do Art. 109, I- leira 1:7 da LM 0666/93. onerada pela Lei
0083/94. Franca, 10/04/07. Marco Antonio Gaiola. Presidenta da Copal

•

Dei Rey Empreendimentos e Partic.S/A
CNPJ. 59.227.819/0001-39
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO
Convocamos os SnsAcionistas pare AGO dia 20.4.07, 91,..ne sede
social da emprese, a 1101 de deliberarem sobre: a) Contas doo
administradoras. exame, iliscuastio e votação das dem. linancelres
retexerciando em 31.1206; biDostinaçâo das Lucros do exerce
distribuição de dividendos; c)Eleição do Conselho Fiscal p/periodo
do 2007/2006 e sua remuneração; d)FIxação da remuneração da Diretoria •)PropOSta de Cisão parcial da emprese; ()Homologação de
registros de Iranslerancias do ações, nulo de alUceSsãO laminar, realizadas ad-relenindr. da AGO. Corapicuilm,10.04.07 - João Batista
Costa-Presidente.
(11,12,13)

América do Sul Empreendimentos =e Participações S.A.
CNPJ/1.4F 48.7711.401/0001-01
Auarmbide Gorar Ordinária - Edital do Convocação
Convocamoe os Senhoras Acionistas, a se reuniram em Assembléia Geral
Ordinária no dia 30 do abrII do 2007, tra (7:00 horae, na Avsnida
firigadeno Luis Antonio, 2344 -13' andar, em São Paulo, Capital, a len
100
delaborarawn SOlgra o seguinte Ordom do Dia: a) Tornada de 000100 000
administradiares; BnIrne. dermiestio O Colação das demonstrações Ilnancerras feirara.. azar.. social ensonado em 3 1/1 2/2006; h) Eleição doe
membros da Dirolorla para, biénio 2007 e 20013. Silo Paulo,
Reatada de 2007,
(11, 12, 13)•I• umsaa.

Editora do Brasil S.A.

C PJ 00.657.574/000
vocação .
(as da Editora
UreunInint
R. C.
o ~Ias, 687, nula Ca15000.
rarern sobra a seguir. Ordem
o do Honda. da (Maioria o De.. 10 in 31/12/06; 0) Fixação dos
çâo do novo Emolido Social.
Costa-Diretor Vice Prosklente.

CNP
AGO
aintnertain a
gala Suo
011.1 as05uça0 dam densa ohm
ur manado em 31.12.20d1; a b) blusão
imnistraitund. S.P. 1004.2007..00eicir

Administradora
I "CAACI"
dia 26.04.200:',
dokberarem
O exumais
plana,).

r---Daffemer Comércio Exterior Ltda.
CNPJ: 50.250.884/0001-01 - NIRE: 35200757732

cisa "CLÁrratio"

.rri MUI{ 51.5112.2:10/0.102
Auguninleht Geral Ordenada - Edital do Canso-caçara
Cm morfemas no Mann.. Acturuslus, a ou romagem ona Assambittla
Durai °Minaria mau dia 30(40 abril de 21107,110 10:00 hora:, ou Amoeda
Brigadeiro Luiz Antonio, 2341. 13" andar, nol São Paulo. tia Capital,
"
de "...ali,sabia a s... dri Ordem do Dia: a) Minada alo Conluia Mas martimmlindoras O 001110. disco:mar o vourçaii dos dernonarraçoes linancarras relativas ria exerci,ta social encerrado uni 31/12/00;
b) Elorção dos membros da Consallt0 do Adininislauçãu para abranjo 2007
u 21.418; e) Usilbang SOMO a destino.° do lucro liquido e distribuição de
dividendos relativas ao oxerciciu social do 2005 o 20(o1. SP,11/0472007,
(11, 12, 13) -

ifortuga Companhia Zootécnica Agrária!
IMF) n" 56.992951/0001-19 NIRE 35211003557 4
Assembleia Geral Ordinária e Exliracindnaria - Edital de COrivocaÇãO
Fe: moo Srs. Acionistas dada Sociodado convocados aso munirem hm
AGO/E no dia 30/042007, as Mi, na Sede Social da Companhia, na
Rua Centro Africana, 219, Santo Arriara, São Paulo, SP. pau,
deliburaidn sobre semento ordent do
Em AGO: a) flpfaciar o votar
o rololorsi da °Selora o deino0StfaçOOS linanceiraa relativos a0 OuorCicIO
social encalam/o em 31/12/2006 b)
sobre a destmagio do
ruminado do exumado o sobre a distribuição do dividendos; c) eleger os
membros do DirutOria, Matiadualles a respectiva minunuraçãO; Em AGE:
a) iflevaçào Ao carrilai social trimtrla,tiu aprovertaniento do lucras e reservas:, COM alheação do ao. 53 do Eslaluto Social; b) outros assumoo do
ienes...se sardai. Soa Paulo (SP), 10/04/2007. Max Fablarn - Presidente.

CAiVIBUCI S.A.

Capitai Aberto AtitnriCado -CNFLI 01.088.094/000108
Assombiála Geral Ordinária- Edital deConvocação
Ficam os aCionialas (ia Carnbuci S.A., convocados para participarem da
AGO que realingass-a iludia 27/04/07, as 09:00 Usam primeira convocaçao e as 0930 soem segunda convocação, na Rua Pedras° de Morais,
1553.3' andar Pinheiros - São Paulo/SP, a lira de deliberarem sobre as
mandriles malárias: AGO: a) exame. discussao e votaçâo do relatono da
Adminislraçâo e Demonstrações Financeiras COM pareCeraS dos Auditores
Independentes e. Conselho Focal, roialivos ao exercido social encerrado em 31 cá dezembro de 200(1; b) Eioição dos membros do conselho lisesi;
c) Fixação do falcantaill0 910101 dos bondados dos adminrstradores;
e d) Eleir,ão dos moinares do conselho MJ ar butnistração.
Roberto Esteteno Presidie.. do Caimento do Adi tiú usança°

Companhia Melhoramentos de São Paulo
Companhia Aberta 80.730.348/000106
Edital de Convocação - Assembléia Geral Onilnarta
São convidados os Sonhares Acionistas a se montem ern Assembleia Serol Ordinária, use roakzar no dm 30.04.2007, as 9:00 ha., na sedo da Companhia, na Ft. Tit0 n° 470, 2° andar. na ciciada do São Peolo-SP panou lim
da: a) tornar as contas dos adminisiradomo. examinar, discutir e miar as
domonsirações li.ncerras: 0) dtalataorar sobre,, dominação do lucro liqüido
do .ercicio ou distribmçâo de dividendas; c) uleger os membros do Conselho do Administração; e 0) lixar a renginefação dos administradora..
Para requenmenro do voto múltiplo.. (Mação da3 membros do Conselho
do Adranrstraçáo nau necessários 8% do Capilal Volante. São Paulo
11.04.2007, Alfredo Weluflog Presidenta do Conselho de Admnistração

Edital de Convocaçáo - Reunião de Diretoria
Ficam os senhorao duos da Uniforma Comidela Estado.. Ltda., na
forma do Clarrarla lodo seu Contraio Social, 0000000405 10000 se Areis.
furo em reursito da threlmia, anil primeira convocação, o ser MaliCada lo
00,e hords do dia 30 do abril 00 2507, na soda social da SOVAM°, na rua
Itigurna. 1115, regala Capital, aliou de dallbarafern solais a seoultals Ordem
do piai n) Exame, discossOa e votação do Balanço Palrimoniul o Danam.,
tração de Resinados relativos ao exerc.° lindo ein 31 de dezembro de
2006; 100031room:10 e Transferência doa Resulladoo desse exercido lindo
em 31 do dezembro de 2006; c) Fixar,. dos Honortidos da Diretoria.
São Paulo, 27 do março do 2007
Mahar Carvalho Dademar Sócio Administrador
(03, 11 e 13/04)

HMSL SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
CGC. 55.329.627/000102
Assembleia Geral °Minaria Convocação
SM convocados os senlmros acionistas 050 reunam ein AGO a so
-nu no dia 11/0572007 as 20.00 horas, na sede social a Av. Brasil n° 500
Presidente Pradaria/SR afitado duliberor sobre a sopeirais ordem do dia,
Ordinária: a) Untura, discussão e adoção das demonstrações linanCeutas
MialivaS 80 e00rCiiii0 SOcad encenado um 31/12/2000; b)13.11nação do
R.ultado do Exercido; c) Eleição da nova diretoria; d) outros assamos
de
inIMOSSe da sociedade. Comunicamos que sO amanham {a dispoolçâo deo
Srs. acionistas, na sede social, os documentos u que se retese o art. 133
da Lei 6.404/76 relalivis ao °sumirá° Social amurado em 31/12/2006.
Prosidonle Nadado, 09/04/2007, Mário Luiz Cestad Diretor Presidenta,
(10,11,12)

Azevedo & Luz Ltda
CNPJ 02.309.9~0001-70 NIRE 35300337101
5° Alheação Contratual
Data 07/0 1/1095 - &revido& Lim Lula, sim la Calçada das Rcrves, 33 2"
andar, Centro Guinou:mi duAlphavilln -Batam -SP, abava. de 5000 staCaos,
resolve TRANSFORMAR a somedado de LIMITADA pare ANONIMA anum.
da 6* ~ração controlar. a qual foi deliberada por tinadmidado a
transformação do tipo da sociedade de Lenda. para Anónima, do caudal
fechado, razão .1a qual passara a ser denominada AZEVEDO 8. LUZ
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A, São Paulo, 01 de agosto
do 2006.

YANNIAR DO BRASIL S.A.
CNPJ n° 49.444.888/0001-40
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocado. os Srs. Acionlmes da Vem., do Bra.11 S.A., a se
ruunireln em AsseMblaia Geral ExtrattOrdinaria, a realizar-se as 1000
horas do dia 24 do abril do 2007, na sede social na cidade do
Indaialuba/São Paulo, na Avenida ProsIdenle Varga.,1.400. com a
finalidade de deliberarem sobre e seguinte ordem do 1110: 0) Proposta
da Diretoria sobro mudança do endereço da sede eocial da
%cardado. Indaialuba, 10 de abril de 2007. KOJI FURUMIY(A11- /Du
iri
ttl
Ig
PresIdante,

Santa Carolina Vidros
e Participações Ltda.

(11,12,13)

- Plascar Participações Industriais S.A.Companhia Aborta do Capilar Autor Izado CNPJ n° 51.928.174/0001-50
Avenida Amelia LialOnO, 01, Sala 6 -.odiai, SP
COMUNICADO AO MERCADO
Informamos aos acionistas o efetivação da conversão das ações
pardergnarais de emissão da Companhia em ações Ordinárias. conforme
dolibaraçOes tomadas na AGO/E realizada aro 01/03/07 Imo 1511 e na
Assembléia Espoctal do Preteruncialistas realizo. em 01/03/0701 1711.
A COmpanibut unham comunica a inuslência do um único podido do
dissidenckr cera falação h operosa.. 5111 13/04/07 as matos passará°
a sor nuguncides na Bovespart marno ufdineriae, com o código PLAS3.
austral, 10 do abril do 2007. Gordl.o Peruam Filho - Diretor de
Rolardes com loveslid0f0S.

MARTREX S.A.
CNPJ im 56.021.785/0001-33
Convocação
Ficam os Sm Acionistas da Manam S.A. convocados pare a AGOE a
sarem moinadas no dia 20/04/2007 as 10 lis., A Rua Frei Coneca, 0001
40 and. SP/SP, a fim de traiar doa somaintes amargos, a) Aprovação do
relatório Anual da Diretoria. do Balanço Pah imporei e das Demonslroçóos Financeiras relismagsa ou exercido amena. em 31/12/2006;
b) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; c) Alteração do midereço da sede social; d) Mudança da sacie social; e) Oulros assuntos
do interesse social. São Pack:, 11/0472007. Presidente de Con.Illo de
Administração.
(11, 12 e 13/0472007)

-New

Concesseonaria Ecovias
dos Imigrantes S.A.

CNPJ n" 02.509.491/0001-20 - NIRE n° 35.300.155.149
&Mal da Convocação - Aariembleare Gerei Extraordinária
Peto presente Edital de Convocara°, ficam convocadoe os Srs. Acionista.
da Conceasionarla Ecoaras dos Imigrantes 5/Ao se reunirem em Assombrara Geral Extraordináriu. a ser realizada as 10h. do dia 250472007,
na seoe social, localizada 00H00. dos Imigrantes, kin 28,5, São Bernardo
do Campo/SP. 0:1,0 de deliberar sobre a colotaração de Contratada Prestação do Rança n.• 10046074, errara a COrupunIus e O Banco VrakafaMlfn
S/A na emissão 00 ,010 promissória, CLAMA ”. o cláusula 7, do referido
conlrato São Bernardo do Campa, 10/04/2007. Marcelino %feri de SOM - Presidente do Consoam de Adminialração
(10, 11 e 12)
'Nair

Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S.A.

CNPJ n° 02.509.491/000126 NIRE n° 35.300.155.149
Editai de Convocação - Aseembada Geral Esta...diluiria
Pelo presente Edital de Convocação, licarn convocados os Senhores
acionistas da Concessionária Ecoai. dos Ima:a-antas S/A a se reunvem
em Assembleia Gorai Extraordiniria. a ear realizada ás 13 00 horas da
dia 24 do mês de abril de 2007, na sede social, locol,i.da na Rodovia
dos Imigranioa, km 211,5, São Bernardo do Campa, São Paulo. a Mn de
deliberar sobro a celebração do Contrato de Assessoria e Consultoria
entre a CompaMam o a empresa ECSE Coloro da Serviços do Engonhada
Udu. São Ber.rdo do Campa, 9,10 abril de 2007. Marcalino Ratara da
UM* - Presidente do ~Olhe da Adminletração
(10, 11 a 12)

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ 5 47.427.653/11001•15 - N1RE 35.300.114.060
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores ALI... da Companhia a se ~roa,
orn Assoreariam Gemi Extraonlinoria, no dia 19 de abril 00 2007, as 10
horas, na sorki olccd. krvidirada na Rua Carlos Lisdogno Canoas, 5)9,
na Ciciada do Soa Paulo, Estado do S. Paulo, para deliberarem Marga
da ~Mo Ordem rk, Dia: Renal» da turalidade das Ações °Mednas NorninalNas CJarian E OS tlfair miolos, :moo roproannelnloa (mlnls tal
procuradoras, para parhciparern lia ATOOlnblata GOCRI E0111.011000 C.
000.00110, desmaio obsorver as ths(rocições provastas no agimo 12000
Leio° 640-1/76. São Paulo, 10 cla abril do 2007. Antonio Magali Colmanat..
Vkmendl Açudo.. 110 Cormuil. Aderanduirac,10, 111.12,13)
13.0. GOMES IND. E COM. DE IIESIDUOS LIE BORRACHA E PLASIICOS
LTDA.- EPP. lume tratam quo recehourta CETESB a flano/aça° sia Uca.
(0ld, OpOraçau Ias 30004205 min 00(0
10 1603 2010 para Fabricação da
Rinipuraçaura. Duo tachaa,tAR.Rui Gonu, da Almoça 01h50 -Penha -SP

CNPJ N. 04.097.574/0001-11
AGO - CONVOCAÇÃO
Convidamos os Sr. Sócios ano reunirem em AGO, no dta 20.04.2007, ás
09:0001., á (lua Dep. Weide Parado, 6 - SP, para tomarem as conta0 dos
adiallnialfadafaS, deliberarem nobre a balanço patrimonial ando resultado
económico (aduem e lixarem a ranuneração do. admIntstradonw.
10.042007. Adminitdração.
(10-11-12)

Adição Participações Ltda.
CNP-VMF n° 73.066.599)0001-30 - MIRE o" 35211951977
Ata de Reunião doe Socara
Ao. 14 de outubro do 2005, por dada00 una.50 doa sócios da Adição Partldpações Ltda., 01 deliberado reduzir o capital sodal de R$
404.121,60 para H$ 14.032,00, nos humos lesme do kik ia 1.082.
Incluo 1011 da Lei 10.406,00 (0.012002.

RENO VIAS CONCESSIONÁRIA S.A. Iffill
-

GNPJ nk 02.417.464/0001-23
Aeurnbiela Geral Ordinária - COITVOCOÇãO
Ficam os Srs. Amonislas convocad. a recrie-se aro 800eri-0141a Geral
Ordinária a realizar-se no Ma 3(1/4/2007, as 9 horas, na sede SOCIall, aluo
de
MsCulgeM e detibeferom soá. a Seguinte ordem do da a) leitura.
discussão e votam:iodo relalóno da diretoria, demonstrações linancelras e
conta dos adminrstradores, 'Morsa-MS 80 00010100 social encerrado em
31/1 2/2006: b) destmaçao Lio resultado do examicio; e o) outro, &mudos de
interesse social. Mogi Mirim, Ode abril de 2.007. A Dlnetorhi.
(10, 11 • 12) -

PAELPAPER S.A.
Companhia Aberta - CRIVO 00.020.540/0001-37
Edital da Convocação - Aamminlól. Geral Ordinária
São convidados os Senhoreei Acionitaa • mi muraram sai Amornbldila
Geral Ordinasia, a se redizer no da 30.042007, im MIO ha, na sede da
Companhia. na rua Tio 479. 24 andar, na cidade da Bão P0340-SP, para o
todo, a) tomai as cornas dos admInistaidoret, aurnInd, ~lir • volar
as dementar-ao:Ma financeiras; 0) eleger o• mentira do Cambo de
Administração; a c) lixar a 'arrumação doa admiradores São Pado,
11,042007. Atirado Welullog - Presidenta do Cordeiem d•AdmIdaljço

Banco Bradesco S.A.
CNPJ na 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata doe Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas cumulativamente em
12.3.2007
Certidão - Semeia. da Justiça e Deleitada Cidadania -Junta COmornal
do Ealado de São Palio. Cedia. o regia. anho. 108.763/07-9, em
4.4.2007. a) Cristiana da Silva F. Corria - Secnstana Geral.

Poly-Vac S/A Ind. e Com. de Embalagens
CNPJ/1.4F ri° 43655612r.75
Editai de C.onvocação - Aasaaoblêie (do~ °mentiria • Extraordinária
Ficam convidados o•Addlialati dada sociedade soa reuniram em AGO/
E, a ser realizada ein 27/04/3007, 0. 10 M, m nada
da Cla. na Av. das
Nrip5e. tinidas, 21.313, SP-SP, p/ dalluamaomos arguira. Ordem do Dia:
a) Leitura,docusaão e votação do Raiai Adminiu, Balanço Gado,
Denionsu. Financ.,relalhos ao 01000.1301200 14.3 OITI 31.122000; 0) Paulo
de Idos sob capilar próprio; e) Elalção da Gingo. a Natação de honorários; d) Outros assados do inlerease sood SP, 11/042007 A Ovalada,
111. (20 13104/21107)
A USINA ACUCAREIRA ESTER S.A.. Mana público Mle requereu na
CETESO a Lidai. Prévia paga t.talação de Três Torres de
Realnamento do Agua, Ghia Estação de -I rataram. de Esgoto, Urna
Doma da Formara/içar', Doia TroCaloree do Calor para 0e0lrlarixint0 110
Vinho e Dois Trocadores; de Calor para Resdriamany) de Caldo, a Rodovia SP 332,1(m 145 no Municiai° da Cosindpolla-SP.

i

[Til ESQUADRIAS DE ALUmil410 LTDA., CNPJ/MF 01.006.045.0001.
27, Jorna is dilku que recub. do CETESB a UCENÇA DE OPERAÇÃO/
RENOVAÇÃO, O 31003380 com vericrinonto em 20/0372011, para a atividade de Fobricaçao de Esquadrias de Malan Não-Fenosos, sorri tratamento artil.al do meus, a Rua Arda, 00-Vila Carioca -06
SP -,CEP: 04224.000.
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b. Movirturvaeão da conte rir resultado de Imposto de renda. core:Moldo social
2008
2005
01 R,
P
2./7.1
C
337L91
,
.. 1111 P1J
4 C
400
9L 9L

IRPJ e C51.1. devidos no motim
Realizado no credito Iributants Mando
Constatada do credito Insulano ditando

1.549
558
415
150
JZ2L)
8
..15,207) 11117)
4.008 739
6.322
2.284
c. Origem aos creditos tributados de imposto renda e contribuição MEGITtm 31 de dezenbro de
2005:
2005
IRPJ CS IRPJ CL
Adições temporadas:
Provisão para cromoco de liquidação duvidosa
22.9134
22.984 18.370 18.370
Provisào para conengencias
2.853
2.853
2.324
2.324
Cabelos baixados corno preruizo
24.142
24.142
6.587
6.587
Outros
1.877
1.877
1.698
1.698
TOtal 008 credites eributános sobre dlefençair ternponinati
51.856
51.856 28.979 28.979
Talai de cradrio Isibulride
12.9671
4.667. "-Tia 2.605
Os crialilus tubulartos de imposto da renda e cOrildbulça0 soldei entoo COntattalinidOs, na rubriCa •oulrias
credites - diversOS" - no UrCulante e reelinteel 810090 prazo.
d. Reatizaçao dos créditos blindados ativados do imposto d• renda • contribuiçao 110Cial em 31 da
dezembro 00 2006
Alá cinco anos
2007 2008 2939 2010 2011 Total
Imposto de renda
Adições lemporarias:
Provisão para Cred1108 de liquidado duvidosa
1.033 308
502 475 3.428 5.746
Contingências
178 62 143 145 186 714
Cre0105 baixados corno prejuízo .
..
..
92 374
677 3.938 755 8.036
Outras
- -- -- _65
- 403 468
1.3513 744 1.522 4.5513 4.772 12.964
Contribuição social
Adições !ampararia,.
Proznásão para aitchlos da liquidação duvidosa
372 111
181
171 1.234 2.069
Contintiereias
E4 22
51 52 67 256
C00105 badadOS corno prejuizo
53 135 315 1.418 272 2.173
Cuecas
145
166
__483 _Zn _á47 1.06.1
..4.62
Total de crediloS tributanos em 31 de desunido de 2006
1.861 1.012 2.069 6.199 6 490 17.631
Oculto presente destes creditas tributários monta 4135 11.109 em 31 de de-zombo de 2006 (RS 5939 em 31 de
doZeMbro de 26014. consiclerendo-se a taxa Sebo de 13.25% a.a. Os catados de ementado e avariado do caleiros Intulasios estão assim epresentadow• O Credite rebolarei gol calculado sobre adidae temporárias no exercício correnta • A estimativa de realização do total de créditos tributários existentes em 31 de dezembro de 2008, de
acordo como expectativa de geração de lucros InbulaveiS 11.800S e vencimento da canora de credito são do;
10,56% no ãnce de 2007: 5.73%1 0 an0 cle 200E; 11, /3% rio ann r'e 2009; 35..6% no amue 2e 10 e 36.e2% no ano
A DIRETORIA
Aos Diretores o Acionislas do Banco Honda S.A. São Paulo. SP
Examinamos os balanços patrimoniais do Banco Honda S.A. levanlados em
31 do dezembro de 2006 e 2005 e as respectivas demonstraçóes de resultados, doo filutaçOes do pai, iMailio liquido e das origens e aplicações de
recursos correspondentes aos exereicios lindos naquelas delas, elabora.
dos sob a responsabilidade da sua administração. Nassa responsabilidade
O a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
Nossos exornes lotam conduzidos de acordo com as normas de auditoria
apaleava. no Brasil e cornproanderam 9) o Ominariam dos trabalhos,

9,5.3-feifa, 27 de rnared de 2007

de 2011, Soas esumatives são revisadas anualmente pela Administração; • Os cadaas inbutários são reconheci.
dos considerando a expectativa de geração de lucros tributáveis futuroa em ale onco anos, baseado em esrudo
Nervos. que considera as expeclallvaa da administração quanto a realização dos alaridos Créditos, prommes
orçamentadas da Instituição e Mdcadores econamIcalinanceiros. 11. Património liquido - O capeai SOCIal do
Banco Honda SÃ. está representado por 19.500.000 ações (adiramo nominativas. sem vaio normal, bramente
iniegratizado por acionistas domiciliados no pais. Contorne aslabelecido no estatuto social. a destinação do lucro
do enercrcro
a definIda apos freemos da Assembleia Geral que ocorrera no primeiro semestre de 2007.
12.Outras despesas administrativas
2006
SouVIÇOS de terceiros
290;44
0399
152.00
873
5
Despesas da cornIssao
11.405
Outras desposas administrativas
2.522
641
Serviços lacraras espeoalizados
2.120
' 1.995
Outras •
3.038 .
3 104
38.566
33.021
13.Outras receita* operacional*
___a g4
Reversão do Noras provisõos operacionais
129.9
78
-PÁl°1
552
R0003000 de despesa 814011
. 21113
Rendas da repasse mierlinancevo
474
41113
Outras
237
7
14. Outras despisse. operacionaa

2008
1.749
1.486
338
856

PrOvlSáo para conlingencas chieis ............... -...--.-.- ......
Desvabruaçao de BNDU
Campanha de vendas
Oulras

_2ffi

1.376

se

414
237

2
15.Transações compenso relacionada. - As transações com partos relacionada* locam contratadas em condições C0001000 COM as praticadas no mercado, vii2onleS nas datas das operações, lavando-s.a em consideração
a moenda de risco.
2. semestre
Emalai.
2006
2008
2005
Recaia

Honda Automóveis do Brasil Ltda.
Valoras rocobdos antecipadamenre
Moto Honda da Amazonia Ltda.
Valores recobstos antecipadamente
Honda Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Depósitos inlerfinanceime
Honda Serviçoa Lida.
Prestado de sovocs de assessona administrativa
Consórcio Nacional Honda Ltda.
Alugual de movms e equipamentos

Recaia

Reteria

(rasparia) Paaalvo (desamua) Passivo (deapas.)
1221

1.275

2.552

2.005

253

441

539

695

(761)

12.099

(5.474)

729

(349)

(1.653) 11.690
(11.953)
(780)

833

375
3413

(Iam
(9.610)
(580)

CONTADOR - ARIOVALDO LUIZ - CRC 1SP141390/0-9
Parecer dos Auditores Independentes
conSiderando 8 relevaraio dos saldos, o volume de transações e Os Slate- do 2005 e 2005, as resultados de suas operações, as mutações dotou pamas contábil e de corardes internos do Banco; (b) a constatação, corn base bebei° liquido nus origens e aplicações de seus recursos ooresponden.
em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores a as in- lassos exercia/as findos naquelas datas, de acordo com ao mercas contaformações contábeis CliviagadOS: e (cia avaliação das praticas e das esti- beis adotadas no Brasil.
Marie. canlabeis mais representativas adotadas pela Administrado do
São Paulo. 02110 iI1Vef FM O de 2007
Banco, bem corno da apresentação das demonstrações financeiras torna- /§te-0 Auditores Independentes
das em conjunto. Em nossa opinião, as demonstrações hnanosiras acima CRC 2SP014428/0-6
referidas representam. ntlemadienente, em todos os aspectos relevamos, 2anko Ralai/sato
Silbart Chiado Saadelll-Jdnior
a posição patrimonial e financeira do Banco Honda S.A. em 31 de dezembro Contador CHC 1SP160759/0-0
Contador C
O

adesco

Banco Bradesco S.A.
CNPJ rt. 60.746.948/0001-12
MIRE 35.300.027.795
Companhia Aberta

Ata da
Reunião Extraordinária na 1.214, do Conselho de Administração, realizada em 12.3.2007

Aos 12 dias tlo mês da março de 2937, às 17630, na male amai, Cidade
da Deu., 4. andar do Prado Novo. Vila brasileiro, casado, bancário, RO 8.250.071/S5P-SP, CPF 880.389.338/34;
Vara, Oaasco, SP, reuniram-se. com
°cueiro Manoel
de
exceç.ão
das sentiOres
Ricardo
Santo
SilvaOrdinária
Salgadohqe
e Raul
Santoro
Barros, brasileiro, casado. bancara. FiG 8.419.412JSSP•SP. CPF 057.568.0713/53:
RicardoRodrigo.*
Dia., brunam
06 Manos Almeida, os memores eleitos
para integrar
sole Conselho
naEspirito
Assembleia
Geral
realizada,
casado,
Cuja posse se dera apos a homologação de seus nome. pelo Banco Central do
bancário, RO 17.973.139/SSP-SP, CPF 133.600048/87, todos com donacilio na Calada de Deu., Vila
Brasil. os quais tomaram 89 Yara. ()Basco, SP; Robert John yen 138k, brasileiro,
seguintes deliberações: 1) de conlorinadade cornos disposições do Anigo 8000
casado. adminiseador de bripre8118. RO 5.729.594/SSPEstatura
Social,
5 SP, CPF 040.330.838/89, corn domicilio na Avenida Paulista, 1.450. 68 andar, Bala Vista, Sào Paulo, SP;
eleição, enire si, do Presidente e Vice•Presiderve des. Orgão, tendo a escolha
recaído
nosprocederam
nomes
melhores: Prealdentet Leram de Maio Brandão; Vicre-Preskanta Antônio Borrão:21.5mnd°
dos Roberto Sobral Holanda,. braêleiro, solteiro. bancano, RG 4518.8754:VSSP•5P, CPF 301.257.408/59, com
vencida °mandato domicilio na Cidade da Deus, Vila Vara, Osasco, SP; e Toahilumi Moreia. taponas, usado, bancário FINE
da akar Direiona o atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social. procederam
à eleição dos MentbrOS V004953-8/DELEMAF-SP, CPF 174.506238/62, com domicilio
que integrarão o retendo Órgão, tendo sido rarefatos os SarthOrea, Garraste. Executivos:
na Avenida Parida, 1.450, 50 andar. Bala %ela,
Prairie/ente - Márcia São Pauto, SP; 8 faseio. os rianhoraa C arraiano Ricardo
Anur Lauratil Cyprlano, baseie°, casado, bancário
Scarp.111, brasileiro. caaado, bancário. RO 18290.774R3 2.883.33943/5SP.SP, CPF 063.906.928/20; Vice- 6/SSP-SP, CPF 082,633.238/27, com
Presidantea - Laércio Albino Cante brasileiro, casada,
domicilio na Cidade de Deus, Via Tara, Casaco. SP; Jun Philipp•
bancário,
RG
3.555.534/SSP-jp,
CPF
084.172.724/
Laroy,
!rances,
00; Arnaldo Alem Vibra, brasilairo. viúvo bancário. RO 4
casado, bancário, RNE W419512-8/SE/DPMAR53PF, CPF 700.140427/34, com domicilio na
dorniciio na Cidade de Deus, Vila Tara, Osasco, SP; Luiz .847.312/S5P•SP, CPF 055.502.378/00, todo. com Avenida Paulista, 1.450, 1. andar, Bela Vista, São Paulo, SP; e senhoras liaram Morim Milan, bralilara,
Cuba Trabucq Cappl, brasileiro, casado, bancário casada. bancaria RIS 12.400.020/SSP-SP, CPF 076.650.518/10, com domiaão na
RG 5.284.352/SSP.SP, CPF 250.319.026/65. com
AVenCla taranta, 282, 10.
domicilio na Avenida Paulista, 1.415, pane, Bela Vista, Sais andar, Consolação. São Paulo, SP; e Walkirla SchirrMeiriter barqueei, ~eira, cagada, bancária, RG
Paulo,
SP,Carvalho
Sérgio Sacha,
brasileiro,
casado,
bancário,
RG 293.855-0/S5P-SC, CPF (3386,456/72- Julio de 11.595.787/566ER CPF 048.844.738./09, com domicilio na Avenida Alphavelb 1.593, Pino
Siqueira
de Araujo,
brasileiro,
casado,
bancado,
8, Alphavilia,
RG 3.272.4984FP-63, CPF 425.327.017/49;
Remoi. SP; Diretoras Regionais: reeleitos 08 senhores Altair António da Som, brasileiro, casado, bandrro,
Milton
Almicar
Vargas, brasileiro, casado, bancado, RG 7.006.035.096/55P.R5, CPF 232.816.50915; REI M-883.681(SSP-MG, CPF 244.092.606100; Aurélio Cuido Pagara, brasileiro...sada, bancário, RO 1069.356Jose Luiz
AcarSilva
Pedro,
brasileiro, casado, bancado, RG 5.592.741/SSP-SP, CPF 807.571598/34; e 'embalo 9/59P-PR.
Pinto Barbado, brabeiro..iivoicacto, bancitno,
CPF 349.838.999/137; Cláudio Fernando Maniato. brasileiro. casada, bancado, RG 7296.443/
4.443254/SSP-SP,CPF 509.392.70e/20; Diretor. Galant. SSPSP, CPF 594.044.9313/72, todoa com domicílio na Cidade de Deus, Vila Tons,
- Armando Trivalato Filho, brasileiro, casado,RO
bancário RG M-444.838/SSP-MG, CPF 140.055.905J59; Corto. AntOnlo Minorei,
01141.CO, SP; Ferrando
Alberto Rodrigo.. Oullhanne, brasileiro, cariado, bancário. RG
baseiem, casado, bancado. 040 2.000.10B/SSP-PE, CPF 228475.114/20, com ~caro na
8.448.545/55P-5P, CPF 021.8913.8138r34: Avenida Estados Unidos,
20,20 andar, Comércio, Salvador, BA; Lula Cad. da

Jorre Alcidie• Munhoz, brasileiro. amado. bancado, 8E1 50.172.182-4/SSNSP, CPF 0134350.330/72; acra bancado, RO
Carvalho, brasileiro, mudo,
398.1305/55P-OF, CPF 237.096.5155V15; Esmoam Márcia Lobar:bode/. CUI, bradara, cauda,
Guilhermi
Lambi de Faria,
brasileira,
cazado,vávo,
bancário. REI 32.114.4794J55P.SP,CPF 128.881.92e/91; Luiz bancária, RG 11.914.142-5/SSP-SP, CPF 054.315798/94; senhoras Marco. ()ara, Omelete°,
ca•ado, bancário,
Postacr
Vasconcalloa
elecnado,
erauleiro,
bancado, RIS 3.048.811/5SP-SP. CPF 043.934,65949;
RG 8.1371.043/5S6-3P CPF 874.059.528/15; Paulo de Tarso Manzani, 0150000,
Milton Mateumoto. brasileiro, casado, banc3ric. FiG 29.516.917-S5SP-3P,
CPF 081225.550/04; Odair Afonso 10.303214/S5P-SP,
casado, bancário RO
Rateiam, brasileiro, casado, cismam
CPF 871.029.008/72; e Tácito Naus. Sanglerd, emoliram. medo, bancário, RO 21.448.449110 6.109.062/SSPSP, CPF 120.119.828/00 Aurelio Corando Bani, X/SSP-SP,
bastiam, casado, bancaria, RO 4.061.428/SSP.SP, CPF 101.517.03800:
CPI. 100.818.43M38, Iodos cem domicilio na Cidade de Deus, Via Vara, Oremo, SP os cegue
Domingo*
Figueiredo
de Abreu.
declararam,
sob as penas
da ler. que
não latão impedidos da exercera actrnintaniçãod• aocadada ~canal em
brasileiro,
casado, bancaria. RG 5,438.883/SSP-Sp, CPE 942.900898/53; Paulo Eduardo
O'Avila
isola, virtude
da condenação
criminal;
3) nomear.
Oras:Miro. divorciado.
de conlormirada com o deporeis more Anigo• 21, 22, 234 2400
bancárle.
RG
8
610.670.9/SSP-SP,
CPF
857.044.228/72;
Ademir
Co.lallo..boareleiro.
Estalido
Social,
os membros que Imegrareo os seguiria. Comitês
da Soca:Ima
casado, bancário, RG 8.382.7865SP-9P, CPF 722.448.408-25, • Sergio Atazane:irei FIgialrado Clemanta,
a) da Remunaração:
COOrd.rilador. Lázaro de Mello Brandão, brasileiro, casado.
brasileiro, cariado, bancário. RG MGRG1.110.377/SSP-SP, CPF 004.837528/
1.520.666/5SP.MG,
CPF 373.768.326/20 todos coro domicilie no Cidade 72; Membro.: Antônio Bornla, brasileiro, bem, bancado.bancado,
RG 11.323.129/SSP-SP,
CPF 933962.609/44;
de Deus, Via Tara, Ousam, SP; Lentores
Departarnentala
Aclima Santruno, bramam, casado, bancário. 115,10 00 Silvains
Tabaroa Júnior, brasileiro, casado, bancado, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.500/15.
RO 5961849/5SP-5P CPF 401.747.518/34: Airton Calas Etat Andraolli, formularo. casado,
bancado, RG todos com
4 286.06915SP-5P, CPF 053.3,6.958/49, AJaxandr. da Silva Glühar,
domicilio na Cidade d. Deus, Vila Vara, Osasco, SP; e Márcio Artur Laureei Cypriano. lá
7/SSP-RS.
braaletro, cauda. banano, RG 100.640,878 qualificado; b) de Auditoria: Coordanador: Mário da Silveira Teloilre JUNor, lá quaWicado; Mambroa
282.548.640/04;
Alfredo Antõnio Urna d• Manou., baseara, casado, bancário, RG3.493.059- Helio Machado dos Rala, brasileiro, casado, administrador de emano.. R0 5.904.313983P-SP, CPF
0/SSP.SP, CPF
CPF 037.858
500103' André

bramiam,
bancário
RO 8.487.965-3/55P- 456584.2138/34, com OorNolio na Rua Angelo Ester. 168, Jardim Guadalupe. Gansos, SP; Paulo Roberto
SP, CPF 005.908.058/27; Antonio Cano.Rodrigo..
Dai Cielo,Cano,
brasileiro,
tirões,casado,
bancário.
RG

5.252.698-0/556-5P, CPF Sendas da
713.770429/04; Candlcio Laonelli, brasileiro, divoroado, bancário,
Cunha, brasileiro, separada judioalmenle, contador. RG 4.840.178/6SP.SP, CPF 587047048/88;
FIG 3.734.764/55P-5P CPF 375.7392681 com domino
na Averba Plassangualsa, BO - Casa 3, Indienepolls, São
04; Clayton Garnacho, brasileiro, casado, bancário, RIS 13.8
Paulo, SP; e Tires Loula Jarda,.
10.052-4/SSP-55P,
CPF 049.313.41B/29; Douglas*
Teels Francisco. brasileiro, casado, bancado, RG 11.011.047/SSP-SP,
CPF
Lejeuna. brableire, casado, adminnstrador de empresas, RG 4.954.123/SSP-SP, CPF 185.142.808/06, com
040.065.83am,
rodos
cem
na Calado de Deta, Viln Yara, Osasco, SP; Fábio Mientona, brasileiro, °N.O, bancário, AG
dorniefiio domicilio na Rue Senador Casar Lacarde de Vergueiro, 596 - ap. 121, Via Madalena, São Paulo, SP; elo.
18.912.757-6/55P- Controle. Interno. • Compliance: Coordenador: Mário da Silvialra T~
SP, CPF 065213.998/56, cem domicilio na Avenida Paulista, 1.450.40 andar, pene, Bela Vala.
São
Júnior , Lambo.. Milton
Fernando Barbaresco, brasileiros/Melro, bancado, 040 83745408
Paulo, SP; Abril., Silva Vargas, Domingos Agueiro/do de Abreu. Roberto Sobral Holiandar e Nikon Falagoino
CPF 568.449.888/87; Jalr Delgado Noguaire. ia qualificados; re Conduta Ética: Coordenador Domingo.
Scalco, brawleiro, casado. bancano, RIS 5.673.070-6/SSP-5p, CPF 221.863.878/91; João Lula Rodriguez Arnaldo AN., Vialra, Milton AlmIcar Silva Vargas, José Luiz ACIAT Figueiredo da Abem; Membro.:
Pedro,
Cad.
Aramo Rodrigo..
Bramo, brasileiro, dimrciazio, bancano, RG 6.353.077/SSP•5? CPF 586.673.188/68; Jota Maria Soaras Guilherme, Milton Matsurnoto, Riem Peregrino Nogurera e Roberto Sobral
Holanda,,
pi qualificados.
Nunes,
casado, taricano,
Rel 10.729.603-2/S5P.SP.
CPF 001.666.878/22; Josué Auguato Pancinl, Todos os Direionss e Membros dos Comites lorou mandato alô a 1. remiro do Conran
de Administrado
que
bastiam,brasileiro,
casado, bancado,
REI 10.389.188/50P-5P,
CPF 988.138.96E120:
brasileiro, cavoucado, banano, RG 7
Laércio
Cario.
d•
Araúto
Filho,
se
realizar
apda
a
Assernbieia
Geral
Ordinária
de
2008,
e
os
.405.338-X/SSP-Sp. CPF 587.041.788/7
nome. serão Iambos! *provação do Banco Cantai
de Deus. Via Ta., 00002, SP;
2, taMe com domicilio na Cidade do Brasii. apis o que tommão posse de seus cargos, sendo que peonnneorão em suas
quedo
a
Luiz na
Mimado.
baderna,
8.034.631-0/SSPSP,
Reunião deste órgão que eteg8los e norneake no ano de 2038 'acaba • horadogação doNoções
Banco olá
Cama
CPF 387.023.130aM, coon dornicfilo
AvenidaSanto.,
Alphavela,
1.500,amado,
Pulo C,bancário,
Alphavilb, RG
Bamed,
SP: Lula
Angela:O brasileiro, casado. ;amado, RG 10.473.334/W1,
Carlos Brami e seta e Ata arquivada na Judo Comercial • publicada:
5P, CPF 058.043.73825; Luiz Carlos Brandão senhoria a) Milton ~neer Silva Vergas, em subalituiçãO ao 4) daeignar, piranha o Banco Cariai do Brami,.
senhor
%mulo
Negib
Laamar,
como
responarivel
Parira,
Cavalcami
Junior.,colado
brasileiro,
casado,
bancado. REI 2.420.00-38/S5P-13A,CPF
2213.347.305/87; Luiz F•mando pala aluarkzar,âo doe dados registrados no Sistema UNICAD. de contorne.. com o flapoalo na Cambo n•
braséeiro.
bancário
R .691.902/SSP-SgCPF
411.4a2 078/72 Iodar

'
as, Voa Vara, Osasco, SP; IV
lodo Arara° Noronha, brasileiro, casado, barram RG 2.062.931/SSP38/n.668.504-n5, coro rnicilio na Avanida
Maria Coalho Aguiar, 215, Bloco F, andar, parte, Soo
P.
Merece Bader.
Emitem,
casada~o,
RO
8.894.840P3SP-SP,
CPF
030.783.739j70,
com
domic
rui-Cidade de
s, Vila Tara, °soem. SP: sentbora Ainda Eli/a Sgansarla, bauleira. separada
Soldai
an
O1
.384/S2P•SP, CPF 848.042.478/20, com donsolle na Avenida Paulista,
1.
rue
r.
VI
Paulp'; SP; senhor. Mono !baio de Souáa Ramo., brasileiro, casado,
[Lar, do r ,
g 0540/00.com domicilio na Cidade de Deus, Vila Vara. Osasco,
Ca
uv é •(asilava, divorciados bancarb, RG 8.609.204/05P•SP, CPF
Ilsta, 1,45510 andar. Bela Vista, São Paulo, SP; Moacir Nachbar
383.7a5P.Sp. CPF 082.947.708/68, Nillon PeNgrino Nogueira,
ar-c ti.

Areenta°
freme o e
A.NiCei0
tin.
una 'usou,
eoesau...

•

3 165, de 4.1Z2002, daquale Órgão; b) Fábio Menus., em eubstouido ao Unhar Sergio ~nem Figualrado
Gemente. como r.ponsivei, deo. 13.122006, nas Agenda. Corporat• pelo eurnprimanto daa norma, de
anorture. manutenção e movimentação de Conta. de depósitos (corda cortarei. abo poupança). • de abertura,
manutenção • inovimeniação da comao de dopemos para investimento
(conta cornada Wou poupança), de
conlomudade com o disposto nas Resoluções nos 2.025, do 24.11.93, e 2_075, cl• 15.5.94, do Cometo
Moneiano Nacional, e Camara. n°2,452, de 21.7.94, e 3248, 0129.72004, do Berma Central do Breai.
Nada
mais foi balado, encerrando-se a reuMao e lavrardo-se esta Ara que O. COniallvair011
mamas aunara. aa)
Lázaro de
Mello Brandão, António Bomia, Mano da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Antio latirmo Cypriano, Jobo
Aguar Abafe, e Denise Aguiar Abarco Valenta. Declaramos para os duvidas lera que a emente é cópia linda
Ata lavrada no livre ordeno a que são autênticas, no mesmo
livro as asstnaturaa nele apo.1... BeriC0 Bradamo
aa) Mtõoir,a.licicen Silva Vargas Mon Manam°.

•
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Diãrio Oficial Empresarial

Extrato da relatório Ura axecução ILsica Manceira do termo da pomada
Custo do profeta: RS 1.200.000,00. Local de 'caldaça° do projeto: Mu
eu Alro Brasa. Data de assinatura da Tia, 30 08 / 2008. Inicia do praao: 01/092006 Término: 31/05/2007. Objetivos do prole.: Realização
de rnostras de ano, da exposições de obreias históricos, rulaoonado
,,ore a herança africana em nona amura. Valorizar o dialogo entre dás
055 mandestações anisadas, eruotas ou populares, que guardam a
mediana do negro na historia brasileira. como formada reconhecimento
ia importanda de sua presença nas sociedades brasileira e paulistana
Promover atividades de pesquisa e preservação do painmônio cultura
unindo da presença negra na vida nacional, em especial aquelas ouenterras para a ideniificação de ~onerados a combate e discriminação
¡acuai e social. Resultados alcançados: As exposições temporárias e
.• exposição de longa duração (Acervo), desenvolvidas na período, pio.
poroonaram ao pudico visitante em geral escolas da rede pública, parOculares. Ongs e outras insimaçms o acesso ao contata com produções
:casacas da diferentes tourões do brasa e lambam core produções internacionais que dialogaram estreitamente com a cultura brasileira. As
¡revidadas executadas na anta ao arleaducação propiciou a esse euUivo 170.658 pessoas) o acesso a inlormações essenciais a respeito na
construção do cultura brasileira, na perspectiva do negro, possibilitando
ns processos do alantilicaçao e reconhecimento ao sujeito, elementos
essenciais para a consiruçao ao exarado da cidadania.
Custos da Implementação do Protraio
Caleoma de deapesa
PrtMsto.R5 Realizado-RS Diterança-R$
Manutenção e ultra amadura 488.483,46
488 483,48
Presiadares de serviços
562.468,74
562.468,74
Despesas oparaclonees
38 005 98
38.005,98
imdrijaos e taxas bancarias 111.041.B2
125.871 15
TOTAIS
1200 000 00 1.214.629,33

0,00
0.00
0,00
14.629,33
14.629,33

Nome da OSCIP: Associação Museu Alro Brasa, Endereço: Rua Dr. Luiz
Barreto, 262- Bela Vista, Cidade: São Paulo. LIF: SP. Cera: 013211-020.Tal:
5579.0593, Fax: 5574.7889. Enall, touesteves museualrobraslicamisr.
Nome do rosponsevel pelo projeto, Luiz Henrique Mareon Neves. Cargo/
Função: Diretor Admaistrahvorlinanceoro

Koelle S.A. Administração'e Comércio
C.N.P.J.56.397.1387/00(t1-84
Extrato da Arada %união do Conselho cla Administração
Data, Hora • Local: 12/05/2007, às 10:30 horas, na sede social em Rio
Claro-SP. Pre.nçat ~broa do Conaelho de Adranotraçáo. Dellbaraçõe.
Unánimea: e) Aprovadas ma dernonsirações lanancekas encerradas na dia
31/12/2006. encaminhais...se as ralatonos parou aproe...Assam..
Geral; 0) Ela/opera ocupara cargo vago de Diretor, Carlos Eduardo Koelle
colo o mandato se mictara nesta data e laminara em 2204/2009. Lavrada a
seguir a Diretoria Complala com mandato a vencer em 27/04/2009: Diretores:
Theodoro Paulo Koella, Gunar Wilheim Koelle e Canos Eduardo Koelle,
lodos qualificados no original, exercendo suas alividades c/ remuneração
eampativel c/ o mercado e dentro das poso/andados financeiras da s000dade.
Respeitadas as limitações do Estatuto Social, os conselheiros estabelecem
que os cheques de valor Interior a RS 10.000,00 podem ser assinados
individualmente por qualquer um aos dirotores. Nada mais. JUCESP n°
237.193/07.3 um 1526/07. Cristiana da Silva F. Corrêa • Secretaria Geral,

Expresso Piracicabano de Transp. S.A.
CNPJ 0° 54.369.269/0001-79 NIRE n° 35.300.014.073
' EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Nora a Locai: 30/04/07, 8 h, soda 'Iodar Plredcaba-SP. Convocação: Publicada no DOESP e Tribuna Piracimbena. em 29, 300 31/03/07.
Presenças: 67,87% do Capital Soara', Maaa: Presidente Edil. José Furlan
Glannatti; Secrelario: Urgia Luiz Furlan Glannetti. Deliberações Unânimes: a) Aprovadas as Demonstraçõea Financeiras relativos ao exercido
encerrado em 31/12/06, publicadas no DOESP e Tribuna Piracieabana em
18/04/07; b) Destinar o lucro liquido do exercido no Molde RS 222.737.16
para absorção de pana da coma larejuims Acumulados; c) Eleitos: Edillo
Jose Furlan Giannelli • Diretor Supariniendorne; Ana Maria Glannetti Rornanl
- Diretora Comercial em substituição ao SpEt111-0 Jose Furian Glanneta que
assumiu o cargo de Superintendente, lodos qualificados no original. Nada
mala. Piracicaba-SP, 35104/07. (sa) Evita° José) F. Glannetti, Sergio Luiz F.
Matinal., Saibo Jose F. Giannetti pp. Vand Luisa F. Gamela. JUCESP
234,492/07-7 em 12/00/07 Cristiana da Solva F Corrêa • Secretária Geral

•

Sindicato dos Trabalhadores em Geral ne indústria da Fiação a
Tecelagem, Malharias e Meias, Cordoalha. e Estopa., Acabamento
de Confecções do Malhas. Tinturaria e Eatemparla de Tecidas,
Espectalidad. Têxteis a Afins da Onsm, Barurel, Calamar,
Carapicurba, Endui, Ernbu-Guaço, Itapecerica da Serra, Jandire
Pirapora do Bom Jesus, Santana da Parnalba, São Lourenço da
Serra • Taboão da Serra • SP O °residente dn anelaute supre, contro•
ca mios us Trabalhadores nas Indústrias da Fiação e Tecalagern,
Malharias e Meias, Cordoalhas e Eslopas. Acabamento de Conlecções
urn Malhas, Lavanderia Industnal. Tinturaria e Estamparia de Tecidos.
Fibras e Especialidades Têxteis, sendo eles: Tecelão, Fiandeira,
Matador, Urdideira, Foguista, Retorcedor, Meacleira, Operador de
Maquina Tanta Ganadeira, Preparador de Tintas, Dobrademe,
Estampado,, Abadar, Sobinçara, Maquinista de Melas, Mercerizada,
Romana, Passadeira Reillinista, Enlestador, Enlormador, Conicelelra,
Role., Enroladetra, Coloriste, Moedeira, Engrupi., Cordata
Rcaderra, Bentontador, Mann.. Cortador, Poedeira, Amassada.,
Massa Boqueira, Calandram, Mecânico, Atustador, Penteadeira,
Tintureiro, Camdams. Engomado, Estampado.. e Retardador dos mantel.
nos ria Baru.. Caiamar, Garoar..., Cotia, Ernbri, EmbeGuaçu,
liapecerica da Serra, Itapevi, Jan.. 0.sco, Pirapora da Bom Jeaus,
Santana de Parnalba. São Lourenço da Serra e Taboaa da Serra/SP
para paniciparem da AGE de alteração estatutária desta entidade no
tocante a adaptaçâo ao adrego isr. ademão da base lerrilorial para os
municia-0s do Colos ilapen extensão da Categoria profissional para os
Trabalhadores em Lavanderia Industrial e exclusão dos termos 'Em
Gerar e 'Atina' da denomimçao da entidade, que sere realizada no dia
11/07/2007, às 113,00 lis em 1° convocação ou uma hora anda, com
quakaier numera de convocados presentes, à Av. Comandante
Sampaio. 395 - Krn 18 • Osasca/SP. Osasco, 30/062007. José doei
Anjo. Formem - Presidente.

BRÁZILIAN Brazirian Finance &
Real Estats
Companhia Aberta - C.N.P.J. n° 02.7E2.113/0001-50
FATO RELEVANTE
Em etimprimento ao disposto na In:noção CVM ri° 35a/02, a Brazillan
Finan. & Real Eatate S.A. rCornpanhia") comunica ao marcado a
aquisição manada em 28/08/2007, de 19.808.105 (Mzenova nalhõn,
Moramo saro mil e cantas sela) ações ordinerias nominativas, sem
valor nonuml, representativas se 49.50% das ações da Brablian
Financ. 6 Real Estat. %Malparo.. S.A. rBFRE"), Maar. no CNPJ/
MF sob n° 04.806.631/0001-53, polo valor de RS 328.081.124,00
(miamos • vinte soca meara...1, orienta a um mál, vacina ti/eles quatro
Remai, mediante a celebração de Instrumento Panlcular de Venda a
Compra de Ações entre a TPG.Aron BFRE Holding, LLC (vendedora) e
a Companhia (compradora). Com a referida aquisição a Companhia
pasmou a datar 99.99% da capital social teia! da BFRE.
São Paulo, 2900 Junho de 2007.
Brazillan Ficarias t• Real Einem S.A.
Fábio da Araujo Nogueira - Diretor de Relações com Investidora.

•

CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A
CNPJA1F O. 60,882.289/0001-41
Edltat da Convocaçao - Aanmbiala Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. A.ausisa a se reunirem em Assembleia Geral
Extreordinena saxe reaiizada em mineira convocaçâo no da 13/7/2007.
as 15 horas, na tua sede social a Ave Cubata°, 1.190, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paula. a fende ~uberarem sobe.. anue. Ordem
do Dia: 1, linarsiloçação do momo. ao Capital Social de As 4.000900.06
para RS 4.970.800,00, ou saia. um aumento de RS 9213.000,00,atravaa da
moo6a comente racional OU mediante a utilizaçao de créditos em ame
correra., mediante a emissão de 3.680.000 ações ordinária. nominativas
SaM valor nominal, ao preço de amasio do AS 025 cada urna, valor este
mos:miado nos eslnloa lermos do disposta no artigo 170, § I° da Lei
6.476/78.0 retendo aumento loi ~arada na AGOE da 25/4/07, quando
se iniciou o prazo de subscrição • intsgraszação do mesmo, observandose o dreno de preferência doa sonhares acrania., contorma disposto no
artigo 171, § 4. da Lal 6404176.2, Em oanaeqüêncla do Nem anterior. d••
libaras • respeito da nco redação do 'capur do artigo 5° do Estatuto Social em vigor. San Palau 29/6/2007, Dr.Carion Eduardo Llchtenbarger °trator PI...dente.
(30/06e 03 e 04/072007)

111 OOOOO 111111.111.

SERASA S.A.

Seriedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ0,IF O 62.173.620/0301-80
HIRE 35.3.0006256-6
Amervatella Geral Extraordinária • Edital da Convocação
São convklados os acionistas • aromem-se em Assembl.. Geral Extra
orchnina. que trará mamada nota lodo
julho de 2007, as 10:00 horn,
na sede social da Companhia, eldade sa Silo Paulo, Ealad0 da São Paulo,
na Alameda dum Cluirionaa, 157, Planalto Paulista, para discute • dai/0a
mr: acerca de seguinte ordem do de L AprovadSo da nova
1,.. Social da Campanhã: II.
o doe membro. • •,,a • •
•. ,74.5,.
. >tração da CompanhlK•
eração a.. • .r.- ração e •
revidando. rt/ou
sobre o capital
neta.. ao
.Mi
rar's•
e.':.
a ~ruão do .. r.
de Administra56 .?.400..." . • • • .
•
40". Iram-na dispo.
La
servancia ao paragranios Moco!. áceroOral
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COEL BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJINIF tf 73.963.993/0001-70
CONVOCAÇÃO
Fka.n curvou.. ondeio:ida Coei Brasa Empreendimento... Parlicrpaçoas
Uda. parati Reunião Exiraddinariade Sho050reeSar saem l •convocação
Os 10 horas dadi 12/07/2007 ., em 2° convocação, às 11 horas do mesmo
dia. na sede da scdadade, na Rua Mansa Barros, 146/sala 2, Jd. da Gloria,
São Paulo SP, a fim de deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: 1. Definir
O continuidade da implementação a cumprimento inlegrel pela sociedade do
Contrato de "JOINT VENTURE" firmado com a TECNOLOGIC SpA; 2.
Registrar expressamente a rnannealaydada Mien Livia Vezzani sobre
n0014800 astraludioal contendo e instrumento Particular de Transação
e Outras Avenças', datado de 30052007. ENRICO VEZZANI Sócio/
Administrador

Nobrecei S.A. - Celulose e Papel
C NPJ (MF) 47.693.270/0001-99 - RIRE 35300003403
Assembléia Gerei Ordinária • Extraordinária • Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a reallzar-se no próximo dia 10 de julho de
2007, às 10:00 horas, na sede da empresa, no Km 10500 Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias sin.°, na denominada Fazenda Coruputuba, no
distrito de Moreira César, em Pindarnonhangaba, SR Paia Pala,
Cla seguinte Ordem do Dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da
Adminisfração, do Balança Patrimmial e deu demais Demonstrações Financeiras do exercício lindo em 31 da dezembro de 2006; 2. Fixação do
montante global de honorarioa aos órgãos da Administração; 3. Recompolação do Conselho de AdmIniatração. corra Inclusão de 03 (três) novos membro., para canentaeade do mandato Iniciado am 2006, que expirará em 2009. 4. Outros "auraae na ladeaste da sociedade
Pindantonhangaba, 28 da junho 00 2507, Netton De Zurzi Presidenle do
Conselho de Adininislracão.

129 e 30/05 e 03/072007)

Sindicato dos Trabalhadora. em Trama:fones Rodoviários de Passageiros
Urbanos, Intarurbanos, Cargas Sacas a Molhadas. Tranaportee em Gerai
de Bauru. Presklanie Alves e Agudos • Editei - Eleições Sindicais - Aviso
Resumido - O Presidem. na lorma esmiola:1a, tez saber que nos dias 22
e 23 de novembro de 2.007, serão realizada. Eleições, para preenchimento
da cargos eletivos e suplantes da Diretoria, Conselho Flanela Delegado.
Representantes junto ao Contatam da Federação. Nas eleições serão
utilizadas urna lixa, na sede da entidade, no horario das 10,00 as 1600
horas e ilinerentes, que percorro/do as empresas em illnararioa e rimadoa
a serem elaboradas 72 (setenta e duas) horas antes do ireical do pleito,
que funcionará°, 00 dm 22/11, entre 4100 e 24:00 horas e, no dia 23/11,
doe 4:00 ás 16:00 horas. Fica aliena o prazo de 03 (vãs) das Úteis, e
contar do prosaras editei, parar. grana de chapas que dar-se-a
exclusiverneme na Secretaria da entidade, Rua Boa Esperança, 2-54, VI.
Seabra, no horário das 8:00 as 16:00 horas. Publicada),) a(a) chapa(e)
Inscritas. o preza para Impugnaçâo de candidatos será de 72 (setenta e
duas horas). O Eddal se encontro alindo na sede da entidade. Bauru, 27
Ca Junho de 2.007. Antonio de Freitas • Presidente

TIVIT Tecnologia da Informação S.A.
CNPJ/MF na 03.461.300/0001-68 - RIRE n° 35.300.192.805
.
Extrata aa
sia BCAOM 30/64/137_,
As 15 horas, na saias gioaal d. Currrponzaa. Pnina.ncar. Totalldado.
Ma.: Sr. Edson Ferreira Leita - Presidente e o Sr. Jose João Trigo •
Secretario. Dallberaçõme Forem °leitoa os membros da Diretoria da Cia.,
a mbar Luiz Robeno Nossas Nanar para Dlrelor-Presklenle; Edson
Farretre Leite para Diretor Vice-Presidente Ex./citam F.raldo Denta de
Paola para Diretor VIca-Preadenle Encuiivo; e, José João Trigo para
Diretor Administrativo-Financeiro. Os Cor.slhairoa deriberam destinar o
lota da MllunGfE100
global aprovada pela Anernbiala Gerai doa
Acionistas nasla arda, no monianie de RS 4.000.000,00, como a ramunaraçâo total • ser paga aos Diretores. pare o presente exercido social,
sendo que os membros do Conselho da Administração não terâo direito à
remuneração. Nada mala. São Paulo, 30/04/07, Ed•on Ferreira Lati..
Preaktante. JUCESP n° 215.344/07-8 ore 11/06;2007. Cristiana da SINA F.

Comida . Secretaria Geral.

Auoclação ris Pal.. Amigo. doa Excapcionale
da Bauru -APAE da Bauru
Prorasso Ádrninietrativo il. 0001/2007 APÁE da Bauru
; • Pregão Eletrônico ni Q1/2007 ÁPAE das Bauru
Oblato: Lute 01: AquIslça0 de computadonea, impremones Jato da tinta:
oimera digital, ....can, switch, caboz de conosão em rede; Lote
82: C041111111vo de mesas cadeira, armários o
leosa; Lola 03: Aqueça° de
ar-aonde...doa lavadora de roupa e exaustores; Lote 04: Lavadora
hospilatar, cana:Sugadora ddroupa-basculant., sacador rotativo, calandra honzontai, rnesa do panar a vácuo, ladroe da minar roupa a vapor •
carrinhoa de polia Mano: Lota 06 ~Ilação do bancada de Onnilo naturat•
Conforme especilicações canadas noAnew I do Edital.
Pregão ElelrOnICa par maio da Internet de acordo COT o Convanlo
n. 01.0121.06/2008. Ministério da Olinda • Tecnologia - MCT Amacia.
sio da Pala • Amigos doa
de Bauru -APAE cie Bauru.
Datada ...ib... da. Proposta.: 12/072007, Moa. 06:30 hora..
Abertura da Se a.° t 12/07/2007, 0508:45 hora.

j' AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A.
CNPJ n• 56.728.058-0001-00
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicams que se encontram à da:cação dos aclOnlalat na sede
social, Fazenda Bom Jesus sin., bairro alambert '5. Barbara d' Oeste-SP.
. documento. a que se relera a an.
133 da L..113404/78. rotativo ao atter.
cicio imoral encartado ara 31/03/2007. Sarda Barbara d'Oeme. 28 de (unho de 21307. a) Florim Furlan • Girator Praskiente.
(28-29/30)

São Paulo, 117 (121)- 25

Balsa Empreendimentos
e Participações S/A
CNPJ/MF 52.785.045/0001-12
Convocação • Aministela Gerai Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas de BEISA EMPREEN.
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SIA, asa reunirem no dia 10 de
julho de 2007, as 10600 horas, na sede social, anuade na Rua
J.o Cachoeira, ri. 488, sala 806, São Paulo, SP, para deliberaram sabre a segurnla Ordem do Dle (I) aliança° da endereço da
sede social; (a) homologação do aumente do capital social deliberado nas AGES de 31/10/06 e de 28/02/07, &tateada e Capul
do artigo 5° do Estatura Social, a hm de que dele conste e nova
cifra do capitai social; e (In) consolidação do Estatuto Social. São
Paulo, 29 de Junho de 2007, Carlos Alberto de Sanes P. Lance.
'lota - Direlor.

(29,30/08 e 03/07/07)

Koelle S.A. Administração e Comérgjd, ,
C.N.PJ. 58.397.987/0001-84
Extrato da Alada Anembiala Gorai Ordinária
Data, Hora e Local: 12/05/2007, ás 11:00 horas, na nele social em Rio
Claro-SP, Presença: Tonalidade doe ackmislas. Conv.açio: Dispensada
logalinenia. Mesa: Preselenle: Gana, Withain, Kim.; Secretario: lego
Roberto Koalle. Deliberaçõe• Unanima.: a) Apr.aclaa as °emanarações Financeiras do exercicio linda em 31/13/2008, publicada. na DOESP
e no Jornal Cidade de Ria Claro em 05/04/2007. Debberado que os Msullados à disposição da Assembléia Geral no valor de RS 631.591.W seriam
translendos para a conta de Reserva de Lucros, sendo artes malmente
distribuidas aos senhores acionista.. Nada mal.. JUCESP n°237.086/07.4
em 15/06/07. Crislione da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

B2W — Companhia Global do Varejo
Companhia Fechada
CNPJ n° 00.776.574/0001-56 - NIRE 35.300.340.574
Ala da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de matado 2007, às 1100 honra - Certidão
Secrelana da Fazenda. Junta Comercial do Estado da São Paulo.
Certifico que a Ala em apigrafe toi registrada sob o n. 244.113/07-5 em
26/06/2007. Cristiana da Salva F. Corrêa - Secretária
Geral.

Banco Bradesco S.A.
CNPJ na 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária e5 1.214, do Conselho
de Administração, realizada em 12.32007
Certidão - Seviciava da Fazenda Jarda Comercial do Falado de São
Paulo - Cendrar o registro sob na 243.04027-8, ern 25.62007. a)
Crialume da Silva F. Corda - Secrelana Geral,

Banco Bradesco S.A.

CNPJ n5 60.746.948/0001-12 NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária rie 1.225, do Conselho
de Administração, realizada em 23.5.2007
Certidão. Secretana da Fazenda 'Janta Cernem/ai do Estado de Sâo
Paulo - Certifico O registro sob numero 243.041/07-0, em 25.62007. a)
Cristiana da Sina F. Corrêa - Secretária Geral.
ALMAPAL S/A, torna publico que receba da CETESB a LI n° 45002199
e requereu a LO para a atividade de Fabricação de Medicamentos para
uso Humano, á Av. Eng° Heitor Antonio EX. Gemia, 2756 - Jardim
Maria Lona - Soe Paulo - SP - Coo 05564-000.
oro Colar Química indeafrial Lida. Torna públlco que recato. d. Ce
e. a Lia. da Operaçâo n. 32003480 p/ Pigmentaçao no TInçarnento e
.trae beneficiamento. da Mal. Prát... alta a N. PNIIp Lerner, 498 Par
que Alezendre/CoUaISPI Cair 06714-26.5 com Validade Alá 14/06/2011.
ZANINI, CURTIS Si CIA. LTDA. • EPF, torna público que requereu ir
CETESB a Ucança Prévia para Depiaao da Produto. ()o.k.. (ampliação Mat. Prima) alio á Rua Rui Gomes de Almeida n° 149/159. Penha ele

França - SP.

COMPSYSTEM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 02.232.117/0001-26,
por seus sócios declaram extinta a sociedade em 18/06f2006,
conforme distrato social_

SECURFT S/Á. torna público que :acabou de CETESB/Agendis Ambiental
de Guarulhos. a Renovação da Lie. de Operaç.n.15002891 para tabrio.
de moveis com pfEldOffilnállela de metal, na Rol Pres.
Dutra km 214 +
250 M Pista Sol
JO, Cumbica-Guartilhoe-SP. CEP 07178-580.
RATHER MARCELO GERALDO - ME, torna público que Solicitou Junto à
CETESB a Liv. Previa de Instalaçáo • d• Operação, para Mv. de "Cartic
chos, racarregamento servrçoa de" locrelzada e Av. Carmina Focai, no
1127. Catarina Zanaga • Arnencana/SR
Conetrucap CCPS Engenharia e Comércio 510,, toma público que naceSeu da CETESB a Ucança de Mangação tf 29002891 para atividade de
Usina de Concreto ~ártico atuada na Av. Raimundo Parodia da Mag.111111e. 14.000 Jd. Cidade Pkituba • São Paio
IR Indúsni. a Com do Soldas Lida. EPP, alto á Rua PM. Onda( Ramos
Nogueira, 2-A Curnbica - Guarulhoa - SP. torna pele que recebeu da
Ceitesb - Ag. Ambiental de Guanalhos a lic. de oper. /renovação 15002931
p/ fabricação de soldas de estanno-cnurnbo • Modos p/ gaivanoplasta
FOR PLASTIC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA sarna Milico dr*
recebeu da CETES13 a LIcarça de Operação coam náiade ala 26/062611
para lebre:ação de ananim de pinaccee á Av. João Peixoto Vlogn, 99 - át.
Consorcio - SA0 PaU10

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBANI
CNN N. 46.893.77761001-17
Praoto Preuncoal: 011,7007; Processo' 0717007: Oblato: Conuataçáo da ror.
nadrnanta de concroto FCK 15.0 Moa, com paodd•co. Homolooaçáo: A No[mis do UREIAM homologa a adjudàcaçáo ao obi•to do pe•••m• N.O° Pr..
modal. O amimam. SUP•FTIX Concmo S/0
. 040 'Mo,oo00do
155:00
Marno a cingirmos • moco rfal.l.
[armar armidanta Am.o %mura

A Diretoria da Associação Atlética Goodyear convoca aos associados
para Assembleia Geral onde será realizada a eleição dos Membros do
Conselho Deliberativo para o próXiI110 biénio, a ser realizada no dia
11 de Julho de 2007, ore sua sede a Rua dos Prazeres, 284 - fundos,
itelenzinho, nesta Capital, as 17:00 hrs.
Sindicato dos Técnicos de Apoio à Arrecadação TributirM do Estado
de São Paulo Sitesp - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordlrsária. Pelo presente Edital, com estrita observancia do Estatuto Social, nos termos do art.12, item IV,ficam convocados todos os usadados,para Assembléia Geral Ordiniria,que será realizada soda 18 de
agosto do ano de dois mil e sete, às 09h00,no auditório da Associação dos Funcionarias do Banco Santander Banespa-Afubasp, sito à
rua Direita,32 -115 andar,Capital-Sp, para apreciar • de(iberar,na
forma do Estatuto,sobre a seguinte ordem do diaa)prestação de
contas do exercido de 2006;b)reestruturação e aumento emergenciai
2007; ciassuntos diversos cise natureza estatutária. As eventuais deliberações só serão válidas se cumpridas disposições da lima V, do art
12,do Estatuto vigente.São Paulo,29 de junho de 2007.Mauro de
Campos-Presidente.
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Sexta-feda 7 de abril de 2006

Banco Brades.. S.A.
CNPJ 114 60:746.948/0001-12
NIRE 35.300027.795
Companhia Aberta

da Reunião Extraordinária n°1.143 do Conselho de Administração, realizada em 27.3.2006

Aos 27 dias ao mas ao nuca cia 2008, Se) 170. na saco azam, cidade de Deus, 4 andar do Poddio Novo, Vila
Para, Ersasoo. SP, mondara., cum exceçao oo senhor Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, os membros
alultos para moograo esta Cansaria na Assembleia Geral Ordinaria bole mica., cuia posse sa data apôs a
hornologaçao as naus nomes pelo Banco Centrai co Brasil, os quais tomaram as seguintes deliberaçass, 1)00
contorno.Oa com as disposições ao Artigo fado Estatuiu Social, procederam à eleição, entre si, do Presidaria
ir do VIca.Prasklenie Ousio Orgó0. lendo a espana rebetd0 nos nomes das senhores:
Laza° da
Mello Branda,: Vica•Presidanrs: António Soma. 2) asiand0 condido O mandato da atualProsidantar
Diretoria e atendendo
ao dIsposio no Artigo 1200 aliam° Social, procaoaram à eleição dos membros que intograrão a adurido órgão,
cuios Monos sarai, levados a aprovação 00 Banco Contrai 00 8,0511, apôs o que lamarão passava seus cargas,
tunda sido roulmioa as sennorrisi Diretores E:roeu:loas: Presidenta - Mareio Artur LourEill Cypriano,
brasduiro. casado. bancam. RG 2.863.339412SP.SP. CPF 0133.906.92a/20; Vica-Prosidonta. - Latire.> Albino
Cozar,bramlado, casado, banca., FIG 3.555.53./SSP•5la CPF 064.172724/00:
ArnaldoAlves Vieira, btaallWro,
viúvo, bancaria 40 4 847,312/55P•0P, CPF 055.302.378/00, teclas com domicilio na Cidade de Deus, Vila
Para, Osatico, SP; Luiz Carlos Trabuco Cappl,
anileira casado, bancário, RG 5.2134.352/SSP•5P, CPF
250.319.026/60, com darNciloo na Avenida Patamal, 1.415, paria, Bela Vista, São Paulo, SP; Sarai° Sacho,
brasilleko, casado, bancaria, RO 208.8550/SSP-SC, CPF 133.180.409/72; Julio de Slquoira Corvalho da
Araujo, brafalalro, caiado, uancarlo, 190 3.272.499/1FP-RJ, CPF 425.327.017/49; Milton Monica, SlIva
Vargas, brandam, casada, bancam, REI 7.008.035.096/SSP-RS, CPF 232.018.500/15;
Josa Luiz Asar Pack°,
brasileiro, casado, bancado, RG 5.592.741/SSP-SP, CPF 607571.59824; e Norberto Pinto Barbado,
divorciado, bancaria, NO 4.443.254/SSP•SP, CPF 509.392.708/20; Diretoras Garantes Armando brasileiro,
TrIvelato
Filho, brasileiro, Casado, bancado, NO M-444.638/55P4A0 CPF 140.055.908/59;
Carlos
Albinia &mínguas
Guilherme. brasileiro, casado, Uterino, Rt3 5
448.545/SSP-SP CPF 021.690868/34; Jose Moldas Munhoz,
brasolairo, casado, bancaria RO 1.024.044.974/5SP.R5, CPF 064.3502=72; Josa Guilherme Lambi do
F4E1,4E4E511040. casado, barcano. RG 32.114.479-X/S5P-SP, CPF 128.881 928/91,
Machado, brusolairo, voava, banca., RG 3.048.611/SSP-SP, CPF 043.034.638/49; Luiz Paslour Vasconcalloa
Milan Matsumoto, brasileiro,
casado, bancário, RO 29.510.917.5/S51,SP, CPF 081.225.550/04; Crisllano Queiroz
Banam brasileiro, casado,
bancado, RO 7.800.014/SSP.51., CPF 936.144.62820; Sarai., da Oliveira,
brasileiro, casado, bancaao, RO
3111.305/SSP.SP, CPI: 272.094.14a72; °dai,- Afonso Robalato,
casado, bancaria AG 6.100.002/
Sr-5P. CPF '20.110830/08, Aurállo Contaria Bani, brasileiro,brasileiro,
casado, bancário, RO 4.661.420/S0P-5p,
CPF 191.617.008/00; Domingo. FIgueir•do de Abram,
brasileiro, casado. bancário, RO 5.4301183/S5Pi5P,
CPF 942,909.898/53; Paulo Eduardo &Avido tasca
, braaileiro, divorciado. bancado, REI 8.610.1370-9/55P-SP,
CPF 857.044.020/72- o ~mit Cosalállo,
brasaairo, casado, bancaria RO 8.382.780/55P-0P, CPF 722.446.408.
25, todos com naná:1110 na Cidade do Daus, Vila Vara, Osasco, SP; Diretores Departamantals: Adirias
Santasso, anule., casado, bancai°, RG 5.9611148/SSP-SP, CPF 4C1 .747a18/3
, Airton Celso Exat Andraolll,
braulleiro, 000500, bancaria, RG 4.2136.080/SSP-SP.CPF 053.336.958/49; AI...Andra
de Silve Milhar, brasileiro
casado, bancado, RO 1011.640.878•7/59P•RS. CPF 282.548.640/04; Atirado António Lima da Mar:azos,
brasileiro, casado, Juncaria RG 3.493.059-0/5SP-5P, CPF 037.956.008/03; André RodrIguos Cano,
brasileira,
casado, bancado, RG 8.487.985-3/SSP-SP CPF 005.908.050/27; AMO nlo Carlos Dal Clelo.
bramam, viúvo,
bancaria RG 8.252.596.0/59p-SP, CPF 713.770.4213104; Candiais Lamont, brasileiro, dvorciadu,
bancado,
Re 3.734.784/05P.SPCPF 375.739.288/04; Clayton Camas'''o,
brasileiro, casado, advopado, RO 13010.0524/SSP-5P, CPF 049.313.416/29, lodos com domicilio na Cidade da Deus, Vila Vara, Ofusco, SP; senhora
Denise Paul/ ~mina sts Moura, brasileira, 8/coroada. bancária. RO 11.974.549-5/55P-5la CPF 076.818.859/
63, com dornIcili0 na Avenida Paullsia, 1.450, 3. andar, Baia Viola, Sao Paulo, SP; senhor. Douglas Tecia
Francisco, brasileira, casado, 0ancano, RG 11.011.047/Sapi5p. CPF 040.008.838/63;
Fernando Barbaroaco,
brobleildo, aduam, bancam. RG 6.374.046/SSP-SP. CPF 568.449.665/87, ambos com domicilio na Ciciada de
Duas. Vila Para Osasco, SP; Fernanda Jorge Buso Gornaa,
brasileiro, casado, bancado, RO 04.960380-1/
111P-R), CPF 370.624.177.34, core domicilio na Avenida Paulista.
1.450, al andar. Bela Vlsia, Saci Paulo, SP;
Jair Dalgado Scalco, bramias°, corado, bancaria RO 5.673.070-6/S5P-SP, CPF 221.883.870/91; João
Baliste,.
Biazon, broadalro, ornado, bancam. RO 549241/SSP•193, CPF 003.505.91920;
Josti Luiz Rodriguas Buena,
brabletrO, diVOICIE160, °encano. RO 6.353.077/55P-SP, CPF 566.573.188/68; Joga Marta Soaras Nunes,
bramam, casa.. baleada RG 10.729.603•22SP•SP, CPF 001/368.678/20; Josuit Auguato Pancini,
casado, asnearia, RG 10.389.1813/SSP-SP, CPF 966.138.988/20; Laércio Carlaa de Araújo Filho, brasileiro,
a.a.°,
dovoraado. aancano, FIO 7.405.338.X/50P.0P CPF 567.041.768/72, lodos com domicilio na Cidade de Deus,
Vila Pua. Osasco, SP; Luiz Alvas doa Sargos,
casado, bancário, RO 6.034.6310/SSP-SP, CPF
307.923.858/72, Avenida aJpnaville, 1.500, Pisobrasileiro,
8, Alphaville, Baixa SP; Lute Carlos Angalottl, brasilellá
casado, bancaria RO 10.473.334/55P-5P, CPF 058.042.735/25; Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Júnior,
bramlairo, casado, bancano, RG 2.420.420-38/55P•BA, CPF 226.347.385/87: Luiz Fernando Peres,
amolar.,
casaao,baliCaDo. f10 4.691 902/5SP•SP, CPF 411.462.078/72; Morada de A raogo
Noronha, landeira, casado,
bancaria AG 2.062.931/SSP.PE, CPF 360,65/3.504-15; Marcas Badey
casado, bancaria RO 8094.640/
SSP•SP, CPF 030.763.738170, lodos com ~cibo na Cidade da Deus, Vila Para, Osasco, SP; senhora Maria
Ellza SganSarla, brasileira, separada lualclakTeme. bancaria, RO 10.358.384/S5P-5P CPF 646.042.47820,
cora domicilio na Avenida Paidisoa, 1.450, 10.00000, Bela Vis/a, São Paulo, SP; senhores Mario Helio de Souza
Ramos,
brasileiro, casado, bancam, RG 7.582.517/SSP-SP, CPF 771.420.048/00, corri domicilio na Cidade cle

Deus, VIM Pata, Masco. SP Mauro Roberto Vasconcellos Douvaa, brasileiro, divorciado, bancado, RO
0.6119.204/SSP.SP, CPF 010.721218/03, com domicilio na Avenida Paulista, 1.450, 1. andar, Bula Vista, San
Paulo, SP; MIEOn ClEntante Juvunal, brasileiro, casa., bancado. RG 6.070154/500-5P, CPF 640.510.620/
07; Moacir Nachhar Junior. brasileiro, casado, ban.lilo. RO 13.703.383-7/S5P-SP, CPF 062.947.708/60;
Náilon Palegrino Nogueira, atual.°, 0000110. bancado, RO 6250.071/SSP-SP, CPF 680.389.338/34;
Gola slo
Manoel RodrIguas da Barros, brasileiro, casulo, bancara RG 8.419.412/SSP•5P, CPF 817.568.878/53;
Ricardo Dias, brasilairo, casado, bancada R(3 17.973.139/S5P•SP, CPF 133.505104827, lodos com domicilio
na Cidadu da Daus, Vila Para Osasco, SP; Robert John van 0116. brasileiro, casado, administrador de
empresas, 000.729.594/SSP•SP, CPF 040.330.63829, com domicilio. na Avenida Paulista, 1.450, 6. cinaar.
Baia Vista, Silo Paulo, SP; Roberto Sobral Hollanday °madeiro, imitar°, bancado, RG 4.516.075-0/SSP•SP,
CPF 301.257.408/59; Romulo Naglb Lasmar, brasileiro. casado, bancária RG 12.623.179/SSP•Sla CPF
010.923.24 U00, iodos com uornicillo co Colada 00 Deus, Vila Para, Oaasco, SP; Seirglo Alaxandre Figualrodo
Cionienta, brasileiro, casado, bancado, 110 MO-1.520.688/5SP-M2. CPF 373.766.328/20, com domicilio na
Acomoda Paulista, 1.450, 4. andar, Bela Vista, São Paulo, SP; Sergio Szlain, brasileiro, casado, bancana. FIO
2.1362.730/55P-Sp, CPF 198.301.996/08 com domicilio na Cidade de Deus, Vila Para, Osasco, SP; e Toshltumi
Murara japona., Usada, bancado, ANO V004953-0/DELEMAF-SP, CPF 174.500.238a32, COM domicilio na
Avenida Paul/ata, f.450,5. anuir, Bela Vima, Silo Paulo, SP; Diretoras Rdgion413: reeleitos os senhores Altair
Ank3nlo do Souza, brasileiro, casado, bancário. RG 54-8113.661/SSP-MG, CPF 244.092.606/00;
Aurdllo Cuido
Pagani, brasileiro, casada bancado, RG 1.869.3.56-9/SSP-PR, CPF 3491138.999/87, Iodas cam domicilio na
Cidade da Ocos, Vila Para, Osasco, SP; Cláudio Fernando Mamata, brasileiro, casado, bancaria, REI
7.398.443/SSP-SP, CPF 594.044.535/72, Com clornicIllo na SCS, Cuadra 2, &oco 13, 51, 3. andar, &Meio
Badana°, Brusllia, DF; Fernando Antániu Tandrio, larasileiro, casado, bancai io, RG 2.000.108/S5P.PE. CPF
220.475.114/20, com 010,1901110 na Avenida alados Unidos, 26, 3. andar. Camara°, Salvador, BA; 14:lavai:ar
Borba, Sexo/loiro, casado, bancado, RG 1007121 /SSP•PR, CPF 100.308.589/68, com domicilio na Rua
Marechal Deodato, 170, 4 andar, Curaria, PR; Luiz Carlos da Carvalho, 'a.a.°, casado, bancado, RG
3913.005/SSP.DF, CPF 237.096,855/15; senhora Márcia Lapas Gonçalves Gil, brasileira, casada, bancaria. RG
11.914.142-5/55P.5P. CPF 054.315.790/94; senhoras Marcos Dar., brasileiro, casado, bancaria RO 5.671a43/
SSP-SP, CPF 874.059.62U/15; Paulo de Tarso Mortranl, brasileiro, casara bancarto, HG 10.303.214/500.00,
CPF 671.020,008/72, todos com domicilio na Cidade de Doas, Vita Vara, Oaasco,
SP; • Tédio Nave.
Sanglant brasileira, casam, bancário, FIO 21.4411.449-X/55P-5P, CPF 100.618.437/5B, com
domicilio na
Rua Sanado, Ganias, 61,1. andar, Ainda Janeiro, RJ. Todos barão mandato ata a 1. ramal° do Conselho cle
AdminIstraças que se reazar após a Assembleia Geral ()Minaria de 2007, colos nomes sara° levado, á
aprovaçao do Banco Centrai do Brasil, rias o qua rumarão possa do salmo cargos, sendo qua permanecera°
010 0000 lanço. atol quo a Diretoria a ser eleita no ano 00 2007 'UDU a imcnolognçáo
do Banco Central clo
Brasil e saia a Ala arquivada na Junta Comercial e publicada. Da Diretora. reeleitos COClarafilll,
voa.. panas
da lei, qua na° aslão impodidos de exercer a administração de sociedade mercantil ara virtude da condenaçâo
criminai; 3) nomear, da conformidade como disposto nos Migas 21, 22, 230 24 do Esiaruio Social, os
nikanbrno que integrarão os seguira. Coma. da Sociedade: a) da Audnorla: Coordenador: Mário da
Silveira Teixeira Júnior, wasilairo, casado, bambu), RO 3.078.007-0/5SP-SP, CPF 113.119.595/15, com
domicilio na Ciciada da C.a, vila Para, Oaaaco, SP; Membroa: Hélio Machado doa Rei., braalialta
casado, administrador da empresas, RO 5.904.308/5SP-5P, CPF 456.584.2813/34, com domicilio na Rua
Ármalo Eram, 166, Jardim Guadalime, Osasco, SP; Paulo Roberto Simbes da Cunhe, amarar°, armarado
judidalmanla contador, RO 4.1340.176/SSP-SP, CPF 567.047.040/68, com domicilio na Avais/da Aço., 530,
ap. 111, Sáo Paulo, SP; e No. Lauta Jacques Laleune, brasileiro, casado, adrNnlatrador de emproa.,
RO
4.984.123/5SP-5P, CPF 195.142.808/06, com 010411101110 na Rua Aia:mata, 2.709, conjunto 73,550 Paulo, SP;
h)

de Controla. buamos • Compilarias.: Coordanador: Mínio da Silveira Tebtalro Júnior, Membro.:
Milton Atmelcon Silva Vargas, Domingo. FiguElnldo de Abreu. Roberto Sobral Hollandar e Milton
Palogrino Nogueira, (a qualificados; c) do Remuneração: Coordenador: Lázaro de Malte Brandão,

araslleiro, Casado, bancado, RG 1.110.377/SSP-SP, CPF 004.637.520/72; Mainbra AnEin10 BODE" brasileiro,
Viúva bancdS10, RO 11.323.129/SSP-SP, CPF 003.052,809/44; Mário da Silva/ta Teixeira Júnior a Mó/CIO
Artur Lauraill Cyprlano, (á qualificados; d) Conduta Éticaz Coordenador: Danüngo. Flgualrádo de
Abrais Membros: Arnaldo Alvas Viera, Milton Almicar Silva Vargas, Josá Luiz Asar Pedro, Carlo.
Alberto RadrIgues Guilhorma, Milton MatEDmoto, Milton Palagrino Nogueira e Roberto Sobral

Holland..., já qualificados. Todos fiarão mandato ale a 1. reunião do Conselho da Administração qua na realizar
após a Assembiala Geral Ordinarla de 2007, cujos nomes Será° levados 0 aprovaçao do Banco Cangai 00
Brasil, sendo que plattnarlaCeff10 arn suas 'unções ata que os Membro. e Serem nOmaadOs no ano de 2007
recebam 5 homologação do Banco Canina do Brasil a saiu a Ala arquivada na arma Comercial e publicada.
Nada mula 101 amado, ancerrando-se a reunia° a lavrando-sei essa Ala que os Cona•lbeircia pr•••ru••
assinam. ao) Lama da Miai° Blandá0, AnIONo Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Macio Ana Laus.
Caiariam João Aguiar Alva., Denise Aguiar Alvar. Valenie e Raul Santana cie Malmo. Almaida. Dodaramoe
para os devidos fins que a possam° é 00mila/da Aia lavrada no livro próprio e que sào amasia., no mesmo
Livro, as assinaturas nela apostas. Banco Bradesco S.A. ao) Carlos Abano Rodrigo. Guinamo, %mulo
Nagib Lasmar.

VICUNHA STEEL S.A.
CNPJ/MF rim 04.160.992/0001-30
RELATÓRi0 DA ADMINIE/TRAÇA0
Senhor. Acionistas.
Em camprimonto as nunca. labols • 640.1(10141w, oubm•I•rnoo e apladaçãO
d• V.Sas.
balanço pairlmonlai • damala
darnonairaça.
linancalr.,
ralada. ao asereldo Ando ao, 31 do dazarribro da 2005, acompaNuchia ciaa
correeponileoues nota; axpilcativas Perrnaa•camoti ao Inlelra dispa da V.Sas
paraaqualaquenniclaracanant.
g...No.1am.~
possam.,
nausaaarloa.
Sais Paulo, 04 de .0.1.2006. A AcirnInletração
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2064/.m milhar.. reata)
ATIVO
DEMONSTRA ÇOES DOS RESULTADOS PARADO
2005 2001 PASSIVO
CIRCULANTE
EXERCICIOSFI
2005
NDOS
EM 31 DE DEZEMBRO 0E2005E0E2064
2551
CIRCULANTE
Panas ratecIonada.
(em milharas da mais, exceto° lona liquido por ação)
6 575
Imposto. e tax,
Talai do atalaie.
36
8.575
Panas relacionadas
6759
1 11 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Tomai do circulamo
PERMANENTE
6.736
128
Gerais e arimirastrativu
PATRIMÓNIO LIQUIDO
(20)
(013)
Invosilmoinos
Financeiras
1.520.005 1.919.029
Capioa' social
(2)
(2)
Tora do permanente
222.488
222.0118
Re•uaed0 as aquaalancla paisimonial
1.938.508 1.919.029
Rasarass de capital
.22.17.21 433,825
400
LUCRO OPERACIONAL
Reaervas de lucros
220.100
433,503
38.702
25.693
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
Acionas de raavailaçao
.3.9Q.124
1.190.213 1.298.917 LUCRO POR AÇÃO- RS
Lactas acuraria..
468.915 371.807
As Nauta explIcAllvaa alo pane iniegrania aaridamonaraço. 101.0soma
Total do património liquido
TOTAL DO ATIVO
1.038.347 1 910 007
1,943 589 3212,,g55 TOTAL DO PASSIVO
1.21,16113 f 059529 DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APL1CAÇÓES DE RECURSOS
As nous. rexplicativos seo pene integrante das dernonatraçaas financeiras
PARA OS EXERC(CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
E DE 2004 (em milhar. co• Noa.)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇOES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EY 31 DE DEZEMBRO 06 2005 ODE 2004
(sm milhares de reais)
ORIGENS DE RECURSOS:
Lucro Nokia do ...ciclo
R”ervas Rasavaa
220.190 433.603
Ilarra que roia representam movomento da recurso.:
de 6001111 de IliCroa
Reservas da
%sugado cla aquIvalancia paldmonial
Capital Adlantamionlo
rosavallação em
12242,52) (433.025)
Lucroa
5005
2004
_k_
sail
a
da ~hal ,____g__.
.. al
(u)
(22)
controlado:as _ass0aL~
SALDOS INICIAIS
Total
Talai
Recabltnenoci da dividandrze
222.588
400
25.693
_2fl3,4213
1.296.917
371.607 1.918.903 1.485.300
Raiai:ação da 'adv.:içá° rena,.
Total... origens
269679 ____(22)
(190.983)
Reavaliaçao ralem Om COAVOladOS
190.963
APLICAÇÕES DE RECURSOS:
•
82.259
..
Aumento Cie capital
02.209
400
(400)
Dividendos distribuidas
265.005
Dividendo...ribaldo.
Tola das apkaçoSea
Lucro liquido do emaciai°
(285.005) (205.005)
_2EI0.585
DIMINUIÇA0
DO CAPITAL CIRCULANTE
_In
Ciontalluiçao da reserva legal
•
220.1110 220.190 433.003
(22)
REPRESENTADO
POR:
11.009
SALDOS FINAIS
•
111110.9)
222459
Capitai Circulante Iradal
1.190 213
(120)
(104)
406 91a 1 938.347 1 018,551
Capital Circuianle
As nessa explica.ao alo parte inlegrante das damonstraçoes linancelros
1181)
1125)
DIMINUIÇA0 DO CAPITAL CIRCULANTE
(u)
(29)
NOTAS EXPUCATIVAS AS DEMONSTRAÇÓES FINANCEIRAS FURADO EXERCICIOS FINDOS 01131 DE DEZEMBRO DE
nas E DE 2004 As notas axplIcallvas são pada Integrante das demonaltaçõ. Mancara..
• (em milhares da rema)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
CONSELHO DE ADMJNISTRAÇÂO
2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRA1 /CA CONTÁ Beis
A VIcuNia Sana S.A. lai sensato
em 25 da amainara da 2500 a tem a) Inventa81.16209 STEINBRUCH - Poalderca
como por oblato principiara
momo. - O inviniamento em empresa condoiaita gari
ção sim oulrail40Ciedadee
LUIZ RODRIGUES CORVO • VIca-Pruldinla
registrado pelo noloodo de equivalancia pearnonial, basaaria 50 50101090
DOROTHEA STEINBRUCH Cangatá*.
do Mimai. empasta
ESTIMENTOS
RICARDO
STEINBRUCH C0,1•4111111f0
Alo dorna
amotina dente.
BENJAMIN STEINBRUCH Conaarialm
CLARICE
STEINBRUCH Combinara
Cluantidada Capital Pauli-nónio
r 'manhã acarida
No lucro do exarcfsig
de .8 ea _àpciag
ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ Canaelheita
liquido
j5
2005
2004
2005
2054
LEO STEINBRUCH Conarihrgro
222.405.382 222.495 1.938.595 02,99 1.93E1508 1.915.029
220.258 413.025
tal
DIRETORIA
• _05X1
1 938 512 _J_510.029
BENIAMIN STEINBRUCH • Dastor•Praddente
ELIEZER STEINBRUCH • Diretor supadmandano a
Denprnixo da 2005 por 222.108,382 açains orfanato* norrunallva• som
valor nonánal, aonde: 44.497277 096e.
da Ralriça. com investdor.
6.745.914 ações dessa C e 88.745.914 ações dosar D.
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS LUCIANO-TC CRC 1SP10998l3rD-5

____zaka _nu

___35293
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IIVIORLAN S.A.

•

•

CNPJ/MF no 53.300.705/0001.00 • 0(00/ 35.360.00.355
Ata do AGO/E Realizada mo 500. Abril do 2000
!Jota: Aori 211/04/116, Hora: 14,00 (garas, Local: ualo coual 00/ 0113.060
11:0 Adila) do Con vocaçao: Gisperumu nos humo. do rol. Quorum;
if.i.osnisras reprosonlondo 100% cal copilai 900101. Moca: Prooldonle •
I Si Podo rocoriair Filho o Socrotana - Sia. Culd do Almeida Poiais
ii rocrnari. Doliburacou.: AG O • (1) A(rrusuniados o roiald lo o ao cordas
io A...souto da Cainhara mi. bani cor. a Balanço Pairanoniat u os
i...ine dei Rosullado Económico riu u.rcicio lindo umn 31/12/03. (2) Os
acioidolos dm:1.M q. O sido( a sor disInbuldo como dividendos,
reloronles ao exercido de 2005, 0 do R$ 900.000.00, a SOMM pap011
0111 7 parei., Iguais o 0000601... do ¡unho a do:ombro da 2008. (3)
RadlIcar o doldbulção do imos Sobra o capilar prémio, no valor Ou R$
3.007.993,56, dual/oleou aos amadoras no ano mlondá kr do 2005
AGE: 1 - Aplanara incrusto+ do um LM. 0. no Cap. lido Estatuto Socar
-00 Capiral o das Macio, com u ...do da ouladolocut novuo regra&
paia a CaoSaa 0 Ir illiWartelCia de aço. lia Companhia, om casa ao
oliFinaçaa do carumba, diodo ou indouto. 'meliante o lidando do Insinue,
na Ma Moem, o qual di oxionsIvo o 'mios ao aço°o do arrilasào ao
Componho,. A 1030940 do 11000 mimo 9° oro aprovado, devo norte
com fr sourildlo ioda... Art. 911 ; E moem.. aog ¡Acionistas ao
Companhia, uni qualquor hipálose de 0/00093000 condoia acionado
de loa110 ditou ou loilliora, o uponos nauta, c000s, o drogo do torga
ciou o dein/Mia se posaa celobrer o Ininaloráncia e cessão riu sido
odiou ir 00 000 dirollus o alia 1110,0111011. Se o(o) acloniolaio) Muruti.)
de açãoa allonaultqa) também comprariam) a loloildode das açora a/
ou aos fl..go aulas Iner01110:: dos d.o'a aciondlim inlorosoadm na
vordla ou cmsào, ao quais 1011100 ceras/o de sondar para 0(0) irclunIsmis)
atolaria.) do liçãOs. Mon aço08 0/00 ao dirbelOs s.10. Inerentes, porag
moamos condição]o o praça olerocido paru a compra daa riçoirg erou
dos diurnos a réus Inerunim do prordledirdittitularldadu do acionista
allunonle, observando•oe, quunto ao preço, uo meamos condição% Go
olaria loba sabre a congr. oclonarlo. § Unica: Para os prOpdallas du
ugurcicio do diferiu provi:. noula Ari/o°, cis demole acluniSlas
dilatou..a ail olionoção Adoro° mitigam, por ocorria o acidosia
adquiro,010 o o aliononla oubro uuu oxiirclero do tardio, no prazo magoou
do 10 dila conladoo da data du rnimilublaçào da (monção do idurcicru
do Molio do augurando poluis) ocionidahr) IllulaGoo) do 00..(1.1)
Eni lunçao da inclusa° 30 11000 ar KM tei adiria aprovado, decidiram os
acionai'oo pela ronumeraçào dos 0( 1/400 .uLloOritlenloe do Estatuto
boardi (2)010 continuo, 000/3050000 micros ululou o Cap. IV do Eslaruio
Social, rola.° it Adininislraçâo da Socludadc. coma extinção da cargo
ao Odeio( Gorra.. Foco a doliboroção acima lul aprOvada a raionno
do Cap. IV - Da Adido is trução da Companhia nue passaram 0500101
000001010 'adoção, jr1 coar a rorrunierucâo das artigos 'alardeou a °sia
capitula conforme mamado naduliboreção (1.1), acima: Cap. IV - Da
Adarlitiotroçao: Ari. 11.1. • A Computaria sorri orlministrockt por urna
01, olaria composto por 5 ri.nbura, retardamos no pais, aeluniola, ou
(/00, 0/01100 polo Asuombiéra Gorai, com numdatO de dois al109, parir./da
e real/ação. An. 19, - Oa 81~1808 1.10 Dg elo. toró° na sabor/das
deolgnaço os: a) Olfato, Preside/ao; 13) 0/rolar Superloto:ultime; c)
Diamond som desionaçâo eopocial. Art. 20P, - O Diretor Presidiado
poderá, leciodomonia o oernqualquar 'detrição, roandontar o Comparoiia
db.= ou lota dolo, praticando Md.. Laus ramoso.. ao ortu mudar
loircionaiminto, porlourlo, Inclusiva, praticar oo ouguiritos alo..
Indepandenternorde de amordaça° da Assombléla Gora a) comprei
hono linOsel3; b) co/flprar/r/o'aaia vunda o alienar trens IrnOvors; c/
hipoiecar bons Inufvola; r1) constituir penhor do qualquor norurega,
incluohe.umo do Illtdo d( de ardam cradlOrlos; o, e) ciar bons moveis
uni selOnaçâo liducladu eat ()aranha. Art. 21° • 0 Diretor Presidenta ri o
Olrotor SuperInlandunle. Isoladamonto, e os demais Dirolorea sem
dusIgnoção espacial, sainpre mo conjunto do dolo, podar/do ser
reprosontorlos por procurador°s com por/ares especlilcos, podarão
praticar orr traquinice aios: o) emite, ondossor a acoitar duplicatas
inorconlis; Ir) descontar, amimaria, cloplicalne ou qualquor ougo Urdo
do crorato ma instriulçõ os financeiros, podando assolar Iodos os
41(.1010010S parn es. hal 1111C0SCaliOS, laia C0110, p(opoalaS, caninaoo
e houlonSai c) maniik as dardo, empanados; cliruprosenlor ri CornpanNo
tini qualquer roportIcao pública ludand, oinudual ou inimlapol Inclue.
Minlstririos o SOL, 01111.1110 de Solada soas ergam& a dapartornontoo,
Si roeria...nela., 0010900/05, 009100 ou Agências; emproar00 pridicag,
socluraiduo do acomoda 011010 e aularciolus, podando 00,1.1 ioráa a
900190e1 documontactlo ou corri/ala I/O iniorasse da Companhia,
Inclusiva IlanSIgir, aSsurolr coinprornusos, ruCobef a dor reinação; a)
assinar a correspondâncla normal da COMpanhah InCIUSIIM O tangida a
W:01019300 balanceiras, como lindador lo do dar Insimçãeo sobro inibo
tranco do pagarnorao, 0)110/00/00 eobcitur rolheo do choques a saldo,
do conloo; I) abro, encarnar o movIrminior 0(01105 bancário., podendo
assam, 0000 tilos ou propooltro do aliorttriu do conloo, providonciar o
12001110r lichas cadauldis, Oinlik Choquati o ardo.oa pagamento, receber
e dar carnaça°, g) autorizar débitos, Inmoloráncia, o pagamanio. om
Inogruiçõe, linonceiroo, medramo corroo n.o. -.mi.; h) ....r,
doou/orar, ondasour o recober conhocimontos do dam:dito a da
emborque I) cobrar o mcober Duplicata, urnirlda. polo Componhia. com
seus lICO00101011 10(101S. podendo, poro assa aro, pas.or roei. • ciar
quitação; 11 controlar advogado Mod..° habil.. e Invosti.lo doe
podores do clausula 11,rd-iodara' do usligo 30 do Código de Procasso
Criai Braormiro, o do poduroo para tronar acordou, deolorir, transigir,
renunciar; li) douram loliincloo; 1) colocar duplicaiao forn protooto, bem
corno. Molar cleclarael5.11. cancalamanto do proleski, podondo, locam.,
subsuiber.or a lal competência a qualquer uni dotou, ropreoontardos
comerciais. 00000 quo ospedlIcodoo ou namoros dag duplicador; rol
ondosoor choque, poro dopdoilog oro contou corramos brincado. orn
flor. da COMpan11111; n) contrair ginprémlmori •m inothorçõe.
Finaricerra•, com ou SOM parais.. F.818, padcm/o alienar o tiara
...lado; o) ocolnar °cogulos de cambio, born como 0, dernad
documentos retorento, a osto, operaçõuo; a, p) aVallZO, Ululo. da
arrimos, Inala espomilcarnenlo notas prornlogória,. alteio quo amadoo
em lingoa riatrangeke e moeda morungaira. ArL 22. • Co acrodatoo
deborninorao a dieldbuição deo bandas a sio= allibuldag soado orn
Floa mombroc da 01,0101111. g Único - Engin:0110 040 ilutormin.L. as
torção. dos maganos dc Dlioloda, (111 doliberaçãoo quanto ao sue.
:unções Ilearão o cargo do Diretor Presklanid . na sua ousara. do
DIrelor Suponnlencionle, Art. 23° - Au monlirdo do Melada serão
medindo. pelo Diretor Presidente. Dag morikies sorri lavrado urna aio,
que 0018 11.115Cril a no livro ruspactivo. § Único - O quorum de instalação
das 'camiões da Drraluila seria somam de, no rolnkno, 112 °bolores, que
deliberarão por maioria da coroa, cobundo ao Okelor Pmeldenla 00110
do g.ilikide no moo co empoie. Art. 24. • Oca oxixesoomonto vedado
acor Dilatou. o asa da donm.ração social em respricloo ealtanhos ao
Mulo.Conipunhla, espoe/Minam*, prmtar Handl., abono.. endouda
• acelltio de lavor. An. 25° - Os Diretor. olurtoo serão M.a.. oro
VI. magoa media., adorna lura doo rospeclivos longo. de posso
no
Livro do Aluo do Rounlão do Dirolodo, ficando dispensados da caução.
§ único. Ou Direlonso pormanocorão em seus cornos at0 u Invoallidura
Ulla 0000 surialgulos oloilos. An. 26. • A 0011eou/11a Guria quo eleitor
cis abarmos 1100100 mordiauo globo/ ou 'individual da rurnunaração doo
Direroros. A Ausornbella Coral podara do/co, ato 02 cargog da Ditou.
vagos. 3 - Domaram as acionlsloo lixar o valor da rernuneraçáo anual
do olual Odeio.. Apda analiso e dlo.stalo, os adonialas concordanun
em lixar a remonaração era um valor global OquiValer110 a Rh
2.500.000,00 4- Conaolklar o Eirtatulo 50600/ 00 Companhia, 60 010110
do Mio/ (oilelir nela as aliar-4.6o, mur loworn 01.00500113 nostu omusinbleigh
Fixar o vogo do rornoneraçâo onuor da mord Dimidia om um idem (dobar
coutado°. o Ri 2 500 000 011.
corranronto: Erbpola do lida o
Ida a ala lot °manada
11
noturna, Pedro Taurina,' Fllh
Pro
a Caga do Altneld rodo Ta osinart4i Socrelarla. Extra
a, 20/044/6 ca. 0* 136706-1 • 24/05/06
Secro
Gond.
o

11911.-1.-

Nos lermos do orago
) °oras) senhores (ao)
'an Paulo - IAS'''. paro ou
do s.1o/ end.& rra ruo
ouro, no dia 21001,Joho de
010 58/001040 convoca.
doin do Dia: a) 01~ o
euntou da geslão
0) adro, 000aa.3.
1/00/0 mame.

SP

Platypus S.A. -----------

c:NP J./Mf n°02.7110 471/000 !Btl. 110 tEri°35.200.156.5117

,r
aAlfaertinftbilà...„
Mune liaram: wartig/2000. às istrioollo. Local: Sudo omiai, na CapllauSP,
no Av. Brio Fada Uma, 2.055, '7° onda, Sala G, Meno:Alma, oiro Tolourra
Assumpção
Prourdanlo, o. Lula Oco. ¡lois riu Magoai:aos, Suco eteria. Convocação: 11ualliadas air ovos do puldicaçnoc no0 orliçoin 000 1/0.
0r5d1.20ESP" o 0 Ora. doo 010113, 14 o 11004/2000. Pr000nça: Amoitaal
mpresontoralo a 1/0/000 00 capaal suciai, conlormo asolnaturso camiranga
do Livro do Prouonças do Acroolslas. Ordem 00 0)11: 1. AGO: a) prustoção
do 005100 40, odograsiradores, amimo, illocussão e volação das doa...
Irou:roa 11,1011Calfila rolailma ao 000f0/010 0.144 °ocorro. uni 31/12/2005,
acompanhados do RalatoriciAnual do Administração, Fanicar do.Audlore.
Indopendunles e Nulos Explicalivos, imbricados nos orlições dos banais
'130ESP' e 0 Dia du 04/114/2006. Não 0010 :rareio propor. o diolnbulçâo Ou
orvidoncloo; b) °loiça° de n ion IMOS poro compor u Conselho do AcInOnletraido da CIO.; AGE: a) lixar a rerouricanção 'gabai ormal duo membros do
Consoam do Adrolresiraçáo o da DIrotorla, boro manga ovonluol pridielpoção
100 AdmInislração :100100/o,; h) dolitiaror sobro a redução do valor rolai da
redução de capilar °provado cIo AGE munindo 0111 11/01/2006. Oullberre•
não. TO(110141121 pula Ununkaldode doo P111•0111(1.: 1. AGO: (o): aprovada. a prostaçao da 00111110 doe adir elnlotror tor as, o liololdrk3Anual 0011000.
nIstração 000 darnonforachms linancoluis rolailvas ao oxorcido socloi 011.
morado om 31/12/2005 lundo sido coariam,da a não drotrIbulçalo do dei.
doildos; (0): loram realorl. puro compor o Canora. do Mb itinIslruçáo da
Cia.: Felipe Ana/ do Almeida Contorgo, broalleiro, casado. adminlairadot
do omprarias, RO nu 16.201.055-B SSP/SF, CPF/MF n. 252.495.5711.GO, patu Prooldonia Consolho da Acinildslarçao; Mar'. Toco 1/onda, brusliolra, soltada, admirosirodora do emproOog, RO nu 10.001.030 SSP/SP,
CP F/MF ri° 106.211.1.760•79, paro V.FPreeldonla rio Conselho du AdotasIMido; a, puni os cargo. de Consoando.; Slinono Amanso Artacho, 01001leira, cuandu, advo0000,0051SP n° 120.609, RG n° 10,353,050-7,97109/010
120.077.048-411; Rolool Malsonnave, brUsli0110, onliorro,
de ormusauto, RO n° 4.721.761-0 &SP/PIS, CPFitilF ou 021.706.610-22;
Ricardo Limoal Scovasso, Irradio., solteiro, arkairestrodor do emproo.,
1197 1° 28..161.905.0, CPF/MF 1 140.000.0:10.02. todos rueidontos u ilorre•
01/10000 nosta Cupitol/SP, coar 00cdhS110 lar Av. Urra Falia Ulla. o° 2.035.
7° ondar; Eli. Mario Forrar., norro.orneocone, casada, adodolorrotrora,
portadora clo Possaporle Norlo.Amodcono do ia' 101.370.4116, ruirldunio o
domicilio. noa Estudai. Unldog do Modelou, t 10, Russo. SImool, Solto 22,
Ulgolon, MA, dovidornonlo reproeimiudo pra tom monteado! Filmado
Camargo Vog.°, broslidro, co.du, Modito nu 0013/50 no 152.539-A,
RO nu 07.075.710.0, CPF/MF 018.351.2E7.52. ma longos do art. I/O,
$20 da Lei o° 5.404/75. Foi orei. a SI ir. 1.11C101111 0100/11000040. bruortolra,
casada, admInielractora do ornpimuo, 110 0° 23.761.039-3, CPF/MF
n° 104.090.5611-05 residorde o domiciliado imolo Copilot/SP, mon ascrilário
00 00. 0N. Fada Urna, no 2.055, 7° anda Balou ou Co, reolhulron °loiros
aprosontufam o corriculo 009110 Iralo o 0 do ar 1. 3° da Insirução CVM
rtu 367/02, bato mu° doido-aram não oraorom laC1110011 amo nenhum dos
manco prevhdoe um lel mia 00 linhaça da Gomar ruivoluda marconig,
alondendo uos roquIsItos provir:M.1mo orle. /400 /470/o Loi n° 5.404/76,
digerindo o dispor. na 1,1E414100 COM 367/02. 0 prazo do gos1ão das
Conselheiros eltelus arpeará quando da AGO quo oxamlnor os demonstração. Ilnancolfa, relativas ao encertamonio do rigor ciclo 00 2000, dovendo
ou 'mencionados COnseliger08 tomarorn posse cambo ald 30 das o conlar Melo dala, medonlo assinaturas do raimuclIvo lermu no Livi o de Atos da
Reunião. do Canso'. do Adognislração üdl Cla.; AGE (o): No qito dm raspe. rernunoraçâo doi. doo membros do Comam de Adi irinIslraçáo
do Diretorla, deliberaram:rs odorar.. quo oisrmra.roboção globo' da Coas°.
ihoiros e 011e10100 colora Minada (1 gualdra do 11$ 200.000,00 ao LIII0, não
havendo participação da AdrolnIsiraçâo nos lucrm; (13): 0.sidorondo
valor /0/0) 00 redução de .141al aprovado no AGE roullzoda mil 11/01/06
mostrou-ou excossivo, o adroinisrraçâo do Cio. afamamOo p1091010 000
Adodslas corno li aulto do ser dkninuldo o moramio do roduçais 40 00/111/0,
cie R$ 65.559.559,34 1101,5 6$ 20.624.390,24. Após apreciação, as Acionistas FICOIllOrala o sirgo.. da AdridnIstroção, aprovando a roquillIcação Os
redução do Copilar UOCia1,01111,a0a paluAGE 11A11/013, do 90009110 o copilo' social Irce roduzIdo de R$ 131.550.559,34 para R$ 102.735.109,10,
corn urnas...1.0o, portanto, de R$ 28.024.390,24 , riem o cancelamento do
aça., com o divido amparo voo ans. 9730 174 do 1,010' 5.404/76. Tendo
doconklo o podo do 60 dias paro oposição dos crodoros sem que qualquer
oposição lenha sido aprosontada, a p01000040 00111101 roducidaloirosIlluida
quaso tololklado doo nelonlotas da Cia., cio acordo coro :mus porticIpaçõeo
ao capitai
um valemo inotrIllarloa dotillos vela Cio. no sociedade
Olagneollcos do Ao larica S.A,, por 910 00101 contab.. Em razão da 10401111cação do valor da roduçáo do cimbre sodal aprovado 1/0 01.3010010/1110 orn
11/01/011, liminar. alo aflorado 0"Cliforl.doai Ugo S. tlo
social, que
pasoo vigorare:ama seguirmia ,coou rodaçõo: *Artlgo 5, -0 copilal social
subocrilo 401$ 102.735.169,10, dividido oro 123.243.021 oçõoo, das quais
41.000.440.00 ação. orritruldoo /mandrilavas e 02.154.161 sAo uçõen preloroncial. nominativos, todos 550100/111
.sie ato milliciadoo
os doliberuçõea tornada. na AGE moldado em 11/01/2006,011a MO 101111am
sido .prosoornento mortificadoo pelo panai. ela. Encorramenio: Nada
mais havendo o balar, loroin anda... o. /100,15 cio, 100101100-60 a presanto 0/0,900/0/a00011000 conlorr no, fui por lodosos prosemo. amorna.
Prooldenle:Altexandre T, do A. Saipli; Suem I afio: Luiz Otavio n. do Maga
lharso. Actonistom Poirlinetinkr Brasil P,Iooio EquIty Fundo de invooll
monto oro Ação., p. Pagino:sido Invesilroomos e Participações LU... p. Alexandre T. de A. Surubi BrasIllan Analy.l. and Olognoorlco Privai* Imre.
iinonts LLP, p. Alexandre T. de A. Sairé, e Lulz Otavio R. do Mothilhhog
Ocazil Privara EquIty Fund LLC, .1.0111101110 denominado Opco
Brasil PrIvale Equity Fund LLC, pp, Alexandre T. du A. &Jun; .10 Mormo
BOCA. L.P., p.p. Roma° Olos Pinheiro; .10 Morgan Por-Mora Latia Amor/.
co 01101.0re, t-P., p.p. Rondai Cilas Pinheiro;
Morgan Pari.,. Lalln
America L.P., p.p. Renato Moa PleMotra; AI II-LI IF Parinero, LLC, p.p. Ricardo Consugo Vormno, Lodo Mimarem u Portarias/CCP, LLC, pp. Muar
do Contorno Vedado; Lado licalthcara Fund L13., op. Ricardo Corneto°
Volto.; LHF Panou., LLC, p.p. Nhandu Cailau00 Voaram; Cals. dono
paiol Plecornont do Qui/bile, p.p. Ai...Nilo T. da A. Solaii; Fundação Va
Ia do FlIo130. dl. Sagurldade Social • Voga, p p. Yvo Carpi de Soda; Marias 7.1101(0,: Rolgel Moloonnove; Folio. Arai 00 0. C.3argo; Ricardo
Leonel Scavnua; Simone A. Arrocho; Alugando T. da A. Salgh; Luiz
°too. 0.00 Magoado.; 011arplo Mularauo Noto; Glornpoolo Moda S
F. BaglIoni, Flavia Uchoo T. do Morrozoo. Jalr fl. do Silva Nem, 1.01
Chryl000roniro do Oilvelra Filho e Victor Munirei do Novo O. E. die
Mora" lodos p.p. Lula 010v/aR, de Magalhhos o Simone A. Arlacho. Apresede aloé aSpiallol. lavrada elo livro prendo sendo outodzado 0000 ar
quNarnon10 no Roubar° do Coo:Ardo e postarlan publicação, nos termoS do
art. 142, § 1°, da Lol o° 13,404/70 Soo Paulo, 20/04/2000. Pra odiento
Aroaancine 7. do A. Solgh - Socretado: Lula Otavio R. do Magolhho
Vlato da Adv.: Simone Alongo Art.. • OMVSP of 120.6013. JUCES
n.149.690/06.2 0/0 02100/2000 Criminou da Silvo F. Corrila - Secr. Gerai.

'Richard Saigh Indústria e Comércio S/A
CNPJ o° 01.2013.397A/001.07 - NIFIE nu 35.300.042.174
Convocação - Asiromblélo Gorai OrribuiriurEdraorrlinerla
São convocados os oonhonss ocioniclao do riktuod Solo!, lodúrrala e
Comércio SÃ.
ga munirem mo A000mblála Omol Ordinária e
E...Granada a mogno- se no do 11/7/20.10, às 11 Ironia no soda ondril,
à Rua Murada Pomplona, 042, SOa CuaL•mo do Sid .50, 9010 detêm:Iram
irobre
oegurnto Ordem do Dia: a) Belaidio do diretoria, exuma,
discussão o votação daa demonctroçurra tinoncokno tolerados aurs
exercidos social0 lindo. em 31/12/2004 e 31/12/2005, pubilmidaa na
Criado Orldol do Emulo o Diodo do CorneGin rim 51522005 e e(n 25/4/2000,
respectivoinonte; Lr) EreglinaçAo dos ruGgImioni c) Alloniçari do Quadro
tOSov/oMoo; d1 Reforma docum.° .oclol; o) Eleição da Di001dia:00rifore
7pqsumias. Aduando à dlapoolçâo doo santo-arou acidéol...ede
ja)clOCunleill. a cM. cafelam u MI. 134 do Lar du tiododada.AnCistknal.
j.11i. Ca..° do Sol, 1E197006. Edgard granall Salgh o Raul liaphael
h,- Careloros-Goreolue.
ha 7, 11/0622006)

Banco Bradesco S.A.

CNPJ fl0 60.7.10.940/0001-12 - OIRO 35.300.027.795
Ata da Reunido Eittraordlrairld rd 1.143, do Consolls0
AdinlY1151raçii13, ruallaada uni 27.3.2000
Crelldão - Sucado. do Adriça a Uligsso tia Cid:rd:411a • Junta Cd1U0101
do EM.° dá São Paulo • Codifico o muruti° mgr 147.409/00.9. arir
31.5.2000.0) Cria.. riu Silvo F. Cuorlia • SocaurarLi Goma

quarta•feim, 1,dc Ninho 'clu 2006

Camil Alimentos S.A.
CNPJ/MF: 00.904.295/0001-03 .N111E: 35.300.140.735
Alado. Afalartlaifilli Gorai Ordinária • Extraordinária
Reollzado. om 2400 abril da 2006.
1.Local, hora e data: Na oodo social do Companhia, situada na Urrado
do São Paulo. Estado do Sáu Nado na flua Fonunato Ferraz, a° 1001/
1141, kilabro Vila Anuotado, Ao 10,00 101100 do dia 2400 abd do 2000.
2.Publicações o convocaçad. As DonamslruçõmCorriabols• rolnevoo
ao exemIclo 1.0Cial oncorrado em 21 do duzembro tio 2505 luram
pookadas no "Diarla Ohm& CM EsIllan do Seio Peukce,no .1011104 'Gaza 13
anuenliro no :Menai do Brasa.nas tal(cries do da 211110 março 00 2600,
alsponoada a o...modos 0011010 de convocação conlie mo 010/110.10
no atrigo 124, § 4°, da Lel 110 6.4114/70. 3. Presença: Acionlylas
f epmeenlanle. lolaildodu do copilai cocai Po COnam.10, conlorrou
assinaturas consrunios do Uvro Rumo. da Prueenco da Acoarldiao,
4. Mesa dia/gania: Sr. Juba Santo. Guardam - Prioridorão; 0,51. Ivan
João Peludo Secrolário. 5. Atu: A ala da 00110111134010 lOVradr1111:11
Mona do sumário, consoante laOallu u artigo 130 da Lai ir° 0.404713
;inanição. posleriomo. 6. Ordem 04001/o: A Assmnbldio Geral ~mi
5011050505061/o Ord.. 01a. amo orragnildéla gemi ordiroiria: o) Tomor
as contos doo adralidatradoros, exanunar, discutir o gorra os
Deinonsiraçoas Col.:Mala 0101010110 cla AdmidlsonçAo e Paracari dm
Ardirtorao Indopendonlue falario°0 ao mordido suciar en.rrodu non
3100 00 00,01.10 de 2005; b)Doliboror ed. o doai/noção rio roubado tu
°sorrido; em as...grila gorai eXtracerdiingiai a) Dallinuar sobra o
manai. do CaplIal Soclol; bl Aprovo, e 'ornada de mnprdalkno, pela
Companhia. no valor Ri 05.000.000,00 (Noventa o cinco noildies rools)
a ser concedido por flanco Bradroco S/A.. Banco Robobonk Inlernatiorml
Brasil S/A., Banco ABN AMEI° Ror. S.A., Bromo VOloranilm SA., Élan.
ABC Ousa S.A., bem como aprovar a consliluição do qualsgmr garantias
vinculados O lal contrato, o a celebração da qualoquer contrato. ou
~imanto., bani corno adumarmos ou SUbMill AA. 005 mesmos; e
C) a010Velf o colotgação, peta ComprodOtt. 040 000100 /110100 Compensação
O Liquklação do 0009.i:hos no Ambito 40 7/10101,0 Frnancoiro Nadanal;
o 3) Fixara rennineroçrio doo adriguisleartoros. 7. Dellboraçõao: Por
unanlmidado de votos, Com abstenção dos logalmonte Impurildoe.
Aston agora Gorai deliberou o sogidito; Ein ourrombléla gerai ordinária:
7.1. Aprovoção do Relatório do Adroldoliação o das Damon. iniçõm
Contribuis per limados ao exercido social oncarrodo em 31 do ~ombro
do 2005, corriposlag do Orriond3
Domonciondig da Romano.
do Exercido, duo Mutação. do PaelmOnlo Liquido o das Origan. u
Aplicação. de Recursoo, bem corno Fia reopeellva. Noto. Exadmotivag
Porucar dos Audllores larlopenrionleg.Aprmaçao da cloonnaçio ao Lucro
do ~ciclo para domam° do Cupi. Sociol. Em ordemblela gond
extmordIndrla: 7.2. Aprovação do ounionlo do coMol social no valo".
R$ 183.321,49 (Corgo o ollanto 0/100 mit Irozonwo Ocioso e ion moio,
quaronio a nove contou.). 03M °missa° da novoo oçõee, pelo valor
consionle da conta 'Reservo de copitor no valor 00 19$ 1.757.609,62
iron mirado orrio.nloo o dru.dito o 0010 :110, ireleconloo e trovo ror.,
sas.nio 03016 centavos), o polo valor da cor. cla %ruo. (Nandu:si
Acumulados.rio prejuízo acumulado 1/0 0/5 1.574.280.13 (um milhão,
queshenlos aelenla qua(ro odI, ducentue e Monta e oto mais, gezo
centavos). 7.3. Eal lace do aumento do Capital Social do Companhia,
consoar. o Item 7.2 acima, Mi aprovado a roodllicação do artigo 5° uo
Emalo'. Soda/ Mio Passo e olor., 001,1 o seurella rodou.: 51r1. 5°. O
capital soda! de sociedade, loteaneenlo subsciad a loiephillzado el do
00 /02.7114,4.11.35 (Camomila e dois molham, solurxinlo• olloola • q..
quairocenlos 9100100)0 igen Mala, Ir/nojo cinco contavas), iliviodo
om 20,792.401 açaas onamMas
valOr 110011001.

7.4. Aprovor n tomada do empnionino, polo Companhia, no valei
R5952)00.000,00 (Noventa e cinco NU aies do moo/ala ger cOncedl. por
Banco Oradas. S/A., Branco Flabobonk InlorriarionolarrodS/A., Banco
ABN AMA() Ror. S.A., Banco Volt:rani. S.A., o Banco ABC Brasil S.A.,
bom corno aprovar o consIrldção de quaisquer garantias vinculadas a kg
cadmia, Incluindo o ...do Ilducirldo de dolonninedoe
medi/Sim
de mnpriaderla da Compannio o &lunação li bebida do dolurininarlos
orhapernentos de propriedade da Coam/maio e a hipotaca oobro
detonai..0 koávole 00 propnodoclo da CompanNo, podo.° pera tanto
coloram arou riram quorequar cortemas ou documentos, bom como
adiamenlos Ou subSillMe000 000 rodomo.„ Anciutrdo (I) Conlroro de
Abortivo do CrCidito a Outra. Avença.; (II) Instromonio Parlicular da
Cessão Fiduciário do DIrollon Crodlódos; 111) Instrumonto Portador do
Alienação Fiduciário orn Goramla do Equeminenlom bs) Escrito. cio
Conotiluição de Gorando 1-11potacArlai (s) Inatrunionto Particular de
Conorregção do Penhor do AO. do Einl.tro Ue Camll ~orno. SÃ.; o
(ai) mos prorniestolas e corariam do omprêtrilmo coro cada ion
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CONSTRUÇÕES 5 EDIFICAÇÕES

São Paulo, 31 de agosto de 2007.
DCE-SEC-CE-0227-07
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Rua dos Aimorés, 1.697 - Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

Assunto: CONCORRÊNCIA 05/2007 LOTE 2
110 Prezados Senhores,

Encaminho 1 (uma) via original da carta fiança - garantia de proposta n° 2.025.796-2 cujo
valor equivale a 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG para o LOTE 2, ou
°t 3.509.839.93 (três milhões quinhentos e nove mil oitocentos e trinta e nove reais
..--:tavos) conforme item 1.6 da do Edital de CONCORRÊNCIA 05/2007.

Atenciosamente,

Documento de propriedade da Construções e Comércio Carnargo Corrêa S.A., sendo proibida • reprodução parcial ou total sem autoriução previa, sob as penalidades legais.

Rua Funchal, 160- 3° andar - Vila Olímpia

TeL (55 11)3848-7900

www.cccc.camargocorrea.com.br

'

CODEMIG
Companhia pe Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,
a garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa
três centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° 2.025.796-2 do Banco Bradesco, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
zonte,

30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Ana Lúcia

Ga•enco de Finanças e C nigNidade GEFIC

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

. e Brade.,
Osasco - SP, 29 de agosto de 2007.
À
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimorés, no 1.697, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte - MG
Ref.: Carta de Fiança no 2.025.796-2
Prezados senhores.

•

Pela presente carta de fiança, o Banco Bradesco S.A., com
sede na Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco - SP, inscrito no CNI:WMF sob
no 60.746.948/0001-12, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à Companhia
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG, com sede à Rua Aimorés, no 1.697,
Bairro de Lourdes, Belo Horizonte - MG, em caráter irrevogável e irretratável, como fiador
solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo ,827 do
Código Civil Brasileiro, da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., com sede na
Rua Funchal, n.o 160, Vila Olímpia, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob
no 61.522.512/0001-02, da importância de R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove
mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três Centavos), destinada à Garantia de
Manutenção da Proposta para a •Concorrência no 05/2007, Lote 2, que tem por objeto a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários a implantação do Centro Administrativo do Estado de
1. •
Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a
atender dentro de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela
fiança, a contar do recebimento da comunicação escrita protocolizada no DepartamentO de
Controle Operacional deste Banco, Setor de Fianças, situado na Cidade de Deus; sino, Vila Yara,
Osasco - SP, desde que exigidas pela Companhia de Desenvolvimento do -Estado de 'Minas
Gerais - CODEMIG sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposiçãO de
recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 120 ,(canto e 'vinte) dias
-Orridos a contar de 31.08.2007, vencendo-se; portanto, em 31.12.2007,_de acorclo -Om as
disposições do Edital da Concorrência no 05/2097.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será
admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento dá_ O.Eiridaç'ão
assumida neste ato e por este instrumento perante à Companhia de Desenvolvimentd`d6-Estado
de Minas Gerais - CODEMIG.
•
•
ObrigaSe este Banco, outrossim, pelo pagarnentd de
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advácatíCiós, na
hipótese da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG se ver
Compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a
presente Fiança.
Declara, ainda, este Banco fiador; que a presente • Éiança está
devidamente contabilizada e que satisfaz às _determinações do Banco Central do Brasil é aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e; que, os signatários deste instrumerit?), estão
autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado paiol' Banco
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos
••• ...
limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
Cordialmente.

nco Brade
SANT33
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PROCURACÃO

Por este Instrumento Particular de Procuração, o BANCO BRADESCO
com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Município e Comarca de Osasco, Estado de São
Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n." 60.746.948/0001-12, neste ato representado por seus
diretores infra-assinados, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, CATEGORIA A:
JOÃO ADALBERTO SOUZA RAMOS, solteiro, portador da 'Cédula de Identidade RG
10393359-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n." 846.451.308-97; ALDA PAIXÃO
PEREZIN MALAVOLTA, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 183608781SSP/SP e inscrita no 'CPF/MF sob o ri." 100.495.788-20;
CLAUDINEI DE SOUZALUQUES,
casado, portador cia Cédula de Identidade RG n." 18.586.343-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n." 076.395.178-18; SILMARA SOUSA DE MORAES SILVA,
casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n." 192787081,SSP/Sp e inscrita no CPF/MF sob o n.°
142.133.278-76; MARIANA VICCIOLI GOMES,
solteira, portadora da Cédula de Identidade
I2G n.," 256247626-SSP/Sp e, inscrita no CPF/MF sob o n.° 280.673.168-21; ADRIANA
2ada7 portadora da Cédula de Identidade RG n." 241740022'1' f.",1;' sob o n." 153.471.048-56; CATEGORIA B: JODELCI

MORAES DE SOUSA, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.° 9775156-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n.° 004.311.378-89; DIÓGENES BATISTA DOS SANTOS,

solteiro, portador , da Cédula de Identidade RG n." 1708846-SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob o n." 160.561.325-87; EDSON CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR,
casado,. portador da
Cédula de Identidade RG n.° 18003871-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n."
')0. 811.058-84; LIA MAFtA BERTIN CABRAL, :
casada portadora da Cédula de Identidade
I.
11365755-SSp/Sp e inscrita no CPF/MF sob o n.° 022.479.578-38; FÁBIO
GERALDO MACIEL DIAS, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1305222SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n." 346.270.226-20; ADELAIDE SILVA TAVARES
PESSOA,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n." 16278778-SSP/SP e'. inscrita
no CPF/MF sob o n." 067.862.818-18; CATEGORIA C: LUIS CLÁUDIO TOLDO,
s' eparado
judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG n." 9485632-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n.° 004.415.658-83; FRANCISCO ' ASSIS DE MELO,
, casad9, portador da
Cédula de Identidade RG
13729982-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n."
054.676.318-96; VICENTE CARMO SANTO,
separado judicialmente, portador da Cédula de
Identidade RG n." 10832195-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n." . 011.316.688-55;
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n."
9052185-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n." 076.602.318-47; CATEGORIA D: JOSÉ
MARIA SOARES NUNES, casado, portador da Cédula de Identidade RG
e inscrito no CPF/MF sob o n." 001.666.878-20; M
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Cédula de Identidade RG
n." 7295753-SSP/SP e inscrito no CPF/M sob o n." 666.963.80868; todos brasileiros, bancário; e com endereço comercial na Cidade de Deus acima
referida, para a finalidade especial de representar o Outorgante na emissão de cartas de
fiança bancária, podendo convencionar prazos, valores e demais condições, observando-se
que a representação do outorgante exigirã a forma de assinatura e atendimento dos limites
de valores a saber: 1- valores de até R$20.000,00 devem ser assinadas sempre por dois
(02) procuradores de qualquer das categorias; 2- valores de. R$20.000,01 até
R$1.000.000,00

as fianças devem ser assinadas por dois• procuradores, sendo um, das
categorias "B", "C" ou "D"; 3 - valores de R$ 1.000.000,01 até 5.000.000,00
as fianças
devem ser assinadas por um procurador das categorias "B", "C" e "D", sendo

;-t

obrigatoriamente um das categorias "C" ou "D"; 4 - valores de
R$ 5.000.000,01 até R$

10.000.000,00

as fianças devem ser assinadas por um procurador das categorias "B" ou

"C" juntamente com o procurador da categoria "D"; 5 - valores acima
de R$
10.000.000,00
as fianças devem ser assinadas sempre por dois diretores executivos do
outorgante; a representação do outorgante na emissão das fianças cujos limites estão
previstos nos itens 1 a 4 também poderá' se dar com a assinatura de um procurador de
qualquer categoria em conjunto com um diretor executivo do outorgante; poderá ainda ditos

•

procuradores, sempre em conjunto de dois (02) independentemente da ordem de nomeação,
categoria e limitação no tocante a valores, assinar atestados de idoneidade e capacidade
'financeira,
termos de compromisso, aval em CPR (Cédula de Produtor' Rural), Instrumento
)

-

Pnrricular de Contrato de Constituição de Garantias e Outras Avenças, 'Instrumento

▪

Particular de Contrato de Constituição de Garantias em Favor de Fiador para Garantir
Créditos Decorrentes de Fiança e Instrumento Particular de Contrato de Limite . Rotativo
para Prestação de Fiança, outorga de Garantias e outras Avenças, podendo convencionar
.

prazos, valores e demais condições.° presente mandato é outorgado com prazo de validade
de 12 (doze) meses contados desta data, sendo vedado o seu substabelecirnento.
Osasco, 8 de maio de 2007.
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AGE 12.3.:
Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social
•

Titulo 1 - Da Organização, Duração .e Sede

An. 12) O

Banco Bradesco S.A., companhia aberta, doravante chamado
• Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.

Art. 2°) O prazo de duração da' Sociedade é indeterminado. ,
Art. 3) A Sociedade tem sede e foro no núcleo administrativo denominado
"Cidade de Deus", situado na Vila Yara, no município e comarca de
Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 4°) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Agências no País, a critério da
Diretoria, e no Exterior, com a aprovação, adicional, do Conselho de
Administração, doravante chamado também Conselho.

Titulo II - Dos Objetivos Sociais
Art. 5°)-0 objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, inclusive
"câmbio.

Titulo III - Do Capital Social
Art. 6°) O Capital Social é de R$18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de reais),
dividido em 2.002.321.048 (dois bilhões, dois milhões, trezentas e vinte e
uma mil e quarenta e oito) ações nominativas-escriturais, sem valor
nominal, das quais 1.000.866.112 (um bilhão, oitocentas e sessenta e seis
mil, cento e doze) ordinárias e 1.001.454.936 (uni bilhão, uni milhão,
quatrocentas e cinqüenta e quatro mil, novecentas e trinta e seis)
preferenciais.
Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias conferirão aos seus titulares
'
os direitos e vantagens previstos em lei. No caso
de oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da
Sociedade, as ações ordinárias não integrantes do bloco de contróle terão
direito ao recebimento de 100% (cem porcento) do valor pago por ação
ordinária de titularidade dos controladores.
2" Serviço Notarial de eNcleer
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Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não terão direito a voto,
mas conferirão, aos seus titulares, os seguintes
direitos e vantagens:
,

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 2 a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da
Sociedade;
b) dividendos 10% (dez porcento) maiores que os atribuídos • às ações
ordinárias;
c) inclusão em oferta pública decorrente de eventual alienação do
controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o
recebimento do preço igual a 80% (oitenta porcento) do valor pago
por ação ordinária, integrante do bloco.de controle.
Parágrafo Terceiro - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo
menos, 50% (cinqüenta porcento) será realizada
no ato da subscrição e o restante será integralizado mediante chamada dá Diretoria, observados os preceitos legais.
Parágrafo Quarto - Todas as ações da Sociedade •são escriturais,
permanecendo em contas de depósito, nela
própria, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo
ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da
propriedade das referidas ações.
Parágrafo Quinto - Não será permitida:
a) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e vice-versa;
b) emissão de partes beneficiárias.
Parágrafo Sexto

Poderá a Sociedade, mediante autorização do
Conselho, adquirir ações de sua própria emissão,
para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, *e posterior
alienação.

Titulo IV - Da Administração
Art. 7' A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria.
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Banco Brac-,;co S.A.
Estatuto Srp:::.11- 3 Titulo V - Do Conselho de Administração .
Ai-t.8) O Conselho de Administração; com mandato de 1 (um)'. ano, é composto
de 6 (seis) a 9 (nove) Membros, que ,escolherão entre si .1 (um) Presidente
e 1 (um). Vice-Presidente.
Parágrafo Primeiro - O Conselho 'deliberará - validamente desde que
presente a maioria absoluta dos membros em .
,exercício, inclusive o .Presidénte, que terá voto de qualidade, no caso de
empate.
Parágrafo Segundo - Na vacância do cargo e nas ausências ou
impedimentos temporários do Presidente do
Conselho, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências ou impedimentos
temporários deste, o Presidente designará substituto entre os demais
membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomeará
substituto, que servirá pelo tempo que faltar para completar o mandato do
substituído.
Parágrafo Terceiro -- Nas hipóteses
definitivo de
os demais poderão nomear substituto,
permanente, observados os preceitos

de afastamento temporário ou
qualquer dos outros Conselheiros,
para Servir em caráter eventual ou
da lei e deste Estatuto.

Art 9-') Além das previstas em lei e neste Estatuto, são também atribuições
e deveres do Conselho:
•a) zelar para que .a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a exercer
suas funções;
b) cuidar para que os negóCios sociais sejam conduzidos com probidade,
de modo a preservar o bom nome da Sociedade; c) sempre que -possível, preservar a continuidade administrativa;
altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da
Sociedade;
d) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, inclusive
deliberar sobre a constituição e o funcionamento de Carteiras
Operacionais;
e) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens integrantes do
Ativo Permanente e de participações societárias de caráter nãopermanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas,
2" Serviço Notoirai e ()sisco
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Sociedade, de acordo com o Parágrafo Sexto do Artigo. 6';
g) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação,
contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário;
h) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o Capital próprio
propostos pela Diretoria;
i) submeter à Assembléia Geral propostas objetivando aumento ou
redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento
de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas
estatutárias da Sociedade;
j) deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou• suas
Controladas, inclusive participação em acordos de acionistas;
k) aprovar a aplicação de recursos oriundos de inCentiVos fiscais;
1) examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações financeiras
submetidos pela Diretoria;
m) avocar para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse
da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;
n) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, estabelecida
pela Assembléia Geral• e fixar, as gratificações de conselheiros,
diretores e funcionários, quando entender de conced ê-Ias;
o) autorizar, quando considerar necessária, a
representação da
Sociedade individualmente por um membro da. Diretoria ou por um
procurador, devendo a respectiva deliberação indicar os , atos que
poderão ser praticados;
p) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, que
não poderá Ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por
cento do que, em média, for atribuída de honorários mensais a cada
Diretor, não computando quaisquer outras verbas;
q) aprovar o Relatório Corporativó de Conformidade dos Controles
Internos e determinar a adoção de estratégias, políticas e medidas
voltadas à difusão da cultura de Controle e mitigação de riscos.
Parágrafo Único O Conselho poderá atribuir funções especiais à
Diretoria e a qualquer dos membros desta, bem
como instituir comitês para tratar de assuntos específicos.
Art. 10) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reuniões deste Órgão e as
Assembléias Gerais, podendo indicar para fazê-lo, em seu lugar, qualquer
dos membros do Conselho.
2" Serviço NotAri4I
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Art. 11) O Conselho reunir-se-á trimestralmente
c, quando nedessário,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, ou da metade
dos demais membros em exercício, fazendo lavrar ata de cada reunião.
Título VI - Da Diretoria
Art. 12) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1
(um) ano, e composta de 52 (cinqüenta e dois) a 79 (setenta e nove)
membros, sendo de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) o número de
Diretores Executivos, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: 1
(um) Diretor-Presidmte, de 7 (sete) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes
e de 11 (onze) a 15 (quinze) Diretores Gerentes. Os demais cargos da
Diretoria serão distribuídos da seguinte forma: de 33 (trinta e três) a 53
(cinqüenta e três) Diretores Departamentais e Diretores ,Regionais, sendo
de 27 (vinte e . sete) a 41 (quarenta e um) o número de Diretores
Departamentais e de-6 (seis) a 12 (doze) o de Diretores Regionais.
Parágrafo Primeiro - O Conselho fixará em' cada eleição as
quantidades de - cargos a ' p'reencher e
designará, nomeadamente, entre os Diretores EXecutivos que eleger, os
que devam ocupar as funções de Diretor-Presidente, Diretores VicePresidentes e Diretores• Gerentes, observados
requisitos dos Artigos
17, 18 e 19 deste Estatuto.
Parágrafo Segundo - Os requisitos previstos no Inciso II do Artigo
18 e "caput" do 19, relativos, respectivamente, a
Diretores Executivos e a Diretores Departamentais/Regionais, poderão
ser dispensados pelo Conselho em caráter excepcional, até o limite de 'A
(um quarto) de cada urna dessas categorias de cargos, salvo em relação
aos Diretores nomeados para os cargos de Presidente e de • VicePresidentes.
Art. 13) Aos Diretores compete administrar e representar a Sociedade, com
' - poderes para obrigá-la em - quaisquer ato-s e contratos de seu interesse,
podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar, e onerar bens,
observando o disposto na letra "e" do Artigo 9' deste Estatuto.
2" Serviço Notarrai de Osasco
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Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as exceções previstas expressamente
neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante
assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo um

Banco Bratie,sco S.A.
Estatuto Social - 6 deles .estar no exercício do cargo de Diretor- Presidente ou Diretor VicePresidente.
Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá também ser representada por
no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou
por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente
constituídos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os
seus poderes, os atos que poderão praticar e o seu prazo, salvo se judicial
o mandato, hipótese em que o procurador poderá assinar isoladamente e a
procuração ter prazo indeterminado e ser stibstabelecida. O instrumento
de mandato deverá ainda indicar se o mandatário exercerá os poderes em
conjunto com outro procurador ou Diretor da'Sociedade.
Parágrafo Terceiro - Aos Diretores Departamentais e Regionais são
vedados •os atos que impliquem em alienar e
onerar bens e direitos da Sociedade.
Art. 14) 'Além das- atribuições normais que lhe são conferidas péla1ei e por este
Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:
a) ao, Diretor-Presidente, 'presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar
e coordenar a ação dos seus membros; •
b) aos Diretores Vice-Presidentes, . colabo.rar com o Diretor-Presidente,
no desempenho das suas funçõeS;
:-Aos Diretores G.erentes, o desempenho das funções que lhes -forem
atribuídas, reportando-se ao. Diretor-Presidente e aos Diretores
Vice-Presidentes,'
, d)aos'• Diretores • Departamentais, a. condução das
.atividades • dos
Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros
• da Diretoria; •
e) aos Diretores Regionais, orientar e supervisionar as Agências ,sob
sua jurisdição .e • cumprir. as funções que lhes forem atribuídas,
reportando-se -à. Diretoria.
•
Art. 15) A. Diretoria Executiva fará reuniões 'ordinárias • semanalmente; e
• extraordinárias sempre que' necessário," deliberando validamente desde
?' Serviço Notarál de tlásco
!:3el. ANTONIO C. CUNHA
R Íir,an Nvarts. • 3"ano • toi '.45CkG
AUTENTICAÇÃO

que presente 'mais da metade dos seus membros em exercício, com a
presença obrigatória do 'titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu
substituto, que terá voto de qualidade; no caso de empate. As'. reuniões
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Estatuto Social - 7 - do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos
demais Diretores Executivos em exercício.
Art: 16) Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer
Diretor, inclusive do - Presidente, caberá ,ao Conselho indicar o seu
substituto.
Art. 17) Para o exercício cio cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral
aos serviços da Sociedade, sendo incompatível o exercício do cargo de
Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades
profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a
critério do Conselho.
Art. 18) Para exercer o cargo de Diretor Executivo é necessário, ainda, que O
. candidato, na data. da eleição, preencha, cumulativamente, os seguintes•
requisitos:
I. tenha menos de 65 (sessenta e cinco) anos de idade;
II. faça parte dos quadros de empregados ou de administradores da
Sociedade ou de empresas a ela ligadas há mais de 10 (dez) anos,
ininterruptamente.
Art. 19) Para exercer o cargo de Diretor Departarnental ou RegiOnal é necessário
que o candidato faça parte dos quadros de empregados ou de
administradores da Sociedade ou de empresas a ela ligadas, e tenha na
data da eleição:
I. Diretor Departamental - menos de 6 (sessenta e dóis) anos de idade;
II. Diretor Regional - menos de 60 (sessenta) anos de idade.

Título VII - Do Conselho Fiscal
Art. 20) O Conselho Fiscal, não permanente, compor-se-á, quando instalado, de 3
(três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes.

Titulo VIII - Do Comitê de Auditoria
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-8pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado
Coordenador.
Parágrafo Único - Além das previstas em lei ou regulamento, são
também atribuições do Comitê de Auditoria:
a) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada
para prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva 1 .
rernuneração, - bein como a sua substituição;
b) revisar, previamente à divulgação ao Mercado, as demonstrações
contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e
parecer do auditor independente;
c) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive
quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos
internos;
d) avaliar o cumprimento, pela Diretoria . da Sociedade, das
recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem
corno recomendar ao Conselho de Administração a resolução de
eventuais conflitos entre os auditores externos e a Diretoria;
,
e) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de
informações acerca „ do descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previáão de procedimentos específicos para
proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade;
f) recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de
políticas, práticas e procedimentos identificados no. âmbito de 'suas
atribuições;
• g) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria da Sociedade e
auditorias independente e interna;
h) Verificar, por ocasião de, suas reuniões, o cumpriMento de 'suas
recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no
que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
formalizando em Atas os conteúdos de tais encontros;
estabelecer as regras operacionais para seu funcionamento;
reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por'
solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito das• suas respectivas
competência'.
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Titulo IX - Do Comitê de Controles Internos e Compliance
Art. 22). A 'Sociedade terá um Comitê de Controles Internos.- e Compliance,.
composto de 3 (três) a 6 (seis) membros, nomeados e destituídos pelo
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um
deles ser designado Coordenador.,
Parágrafo Único - . 0--.Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de
Administração no desempenho de suas atribuições
relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas • voltadas . .a.
difusão da cultura .de controles_ internos, , mitigação de riscos e
conformidade com normas aplicáveis à Organização Bradesco.

Titulo X - Do Comitê de Remuneração
Art. 23) A Sociedade terá um Comitê de Remuneração, composto de 3 (três) a
5 (cinco) membros, esColhidos dentre os integrantes do Conselho de
Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser
designado Coordenador.
Parágrafo Único O Comitê terá por objetivo propor ao Conselho de
Administração as políticas e diretrizes 'de
remuneração dós Administradores Estatutários da Organização, tendo
por base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho.

Titulo XI - Do Comitê de Conduta Ética
Art. 24) A Sociedade terá um Comitê de Conduta Ética, composto por até 8 (oito)
membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com
mandato dé 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.
Parágrafo Único -.O Comitê terá por objetivo propor ações quanto à
disseminação e cumprimento dos Códigos de
Ética Corporativo e Setoriais da Organização Bradesco, de modo a
assegurar sua eficácia e efetividade.

Título XII - Das Assembléias Gerais
20
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As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão:

Banco Bradc-:sco S.A.
.Estatuto Social - 10 a). Convocadas com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência;
b) presididas pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por seu
substituto estatutário, que convidará um ou mais aCionistas para
Secretários.

Título XIII - Do Exercício Social e
da Distribuição de Resultados
Art. 26) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.
Art. 27) Serão levantados balanços ao fim de, cada semestre, nos dias 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano, facultado à Diretoria, mediante
aprovação do Conselho, determinar o levantamento de outros balanços,
em menores períodos, inclusive mensais.
Art. 28) O Litcro Líquido, como definido no Artigo 191 da Lei n2 6.404, de
15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem,
a seguinte destinação:
I. constituição de Reserva Legal;
II. constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da
mencionada Lei n2 6.404/76, mediante proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembléia Geral;
III. pagamento de dividendos, propostos pela Diretoria e aprovados
pelo Conselho que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros
sobre o capital próprio de que tratam os Parágrafos Segundo e.
Terceiro deste Artigo, qUe tenham sido declarados, assegürem aos
acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo
obrigatório, 30% (trinta porcento) do respectivo lucro líquido,
ajustado .pela diminuição ou acréscimo dos valores especifiCàdos nos
itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei n 2 6.404/76.
ParágrafO Primeiro'- A Diretoria, mediante aprovação do Conselho,
fica autorizada a declarar e pagar dividendos
2^ Serviço Notarial de Osasco termediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros
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Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação
do Conselho, autorizar a distribuição de
lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos
da legislação específica, em substituição total ou parcial dos dividendos
intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior
ou, ainda, em adição aos mesmos.

Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão
imputados, líquidos do imposto de renda na fonte,
•ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício (30%), de acordo
com o Inciso III do "caput" deste Artigo.
Art. 29) O saldo do Lucro Líquido, 'verificado após as distribuições acima
previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo
• Conselho e deliberada pela Assembléia Geral, podendo ser destinado
100% (cem porcento) à Reserva de Lucros - Estatutária, , visando à
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento
das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e
cinco porcento) do valor do capital social integralizado.
Parágrafo Único - Na hipótese• da proposta da Diretoria sobre a
destinação a ser dada ao Lucro Líquido do
exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento
de juros sobre capital próprio em montante superior ao dividendo
obrigatório estabelecido no Artigo 27, Inciso III, e/ou retenção de lueros
nos termos do Artigo 196 da Lei d 6.404/76, o saldo do LUcro Líquido
para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo será
determinado após a dedução integral dessas destinações.

Declaramos que a presente é cópia fiel do Estatuto Social deste Banco, co ntendo a
deliberação aprovada na AGE de 12.12007.
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mapectivas deinunslrasoirs 00 'emalado, das mutaçoes do património
limado e das 01010110 o aplicai-Aos do reclusos oviespondentes ao
panado do duos aiosas lindo remoa10 dela, apresentada, para urro
misparalwas lurara per nos osairviradOs e o parecer, Som reSaalVas. Ira
011111100 0111 15 do março de 2000.
Campinas. 16 de março de 2007
Debate Touche 'Bobinai., Auditores Independentes
CI1C 11°2 SP 011609/06
José Carlos Amadl
Contador
CI1C riff 1 SP 150025/0-0

Deloitte.

Banco Bradesco S.A.
CNPJ no 60.746.94810001-12
141RE 35300.027.795
Companhia Aberta

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente em 12.3.2007

loura
, fOrO, Local: rs,emada., .105 12 dois do mos do março do 20117.20 1011, na melo social, Calada riu Orno,
no Salas Robe° tk fe • ,erslas I Sadio Novo, Vila Vara, Osasco, SP. Presença: Compaiecemn, klentdicarain tes
assinaram o 1 erro Éle Prosei lça amoradas da Socaularie ropresenlando il.is de dois lueços do capital social
maroto. Constato.. da Mosta: PiesidOnlor Lazaru do Mollo Brandão; Social:1M: Carlos Albedo Roaloigues
Grulharmos. Ordem ao Dia: Assembléia Geral Ordinária: 1. Imolar es contas dos Adonirdstratiorus, mamonas
discutir e votar ir floral.° da Adoninistiação ao Demonsatardes l'ineinceloos, Incluindo u
do Lucro
Limado, os Paitrourm fios Auditores Independentes o do Consultai Fleasel ao Resumi do cluallnaçâO
Relatório do Comité
do Auditoria, relatesos ao exumam social anilo em 31.12.2006; 2. olmos os onumbrus do Conselho de
ArlmlircarriCao, rumor, reemsesloo. Ma torMOS
das embuçam CVM nitr 165, do 11.1251, e 282, do 20.060, o
mesmo do `,`:. de pailicipaçan no 00111101 VOlatile para que os ammistas possam requerer a adoça°
ia orneiem rir:
itellipkY, 3. eleger Os mninixoS do Ctnsells, Fiscal, nos lermos do Arlign 161 ela Loi
1i,4114/76, 4. lixar o
Ile global 0111101(10 remuneraçao dos Adi isilistradoros, de acordo cono
0 r1110 tliSiree
Estatuiu Socoal; Assornbled Geral Extraordinária: I, istarnmar pormos. do Conselho do Ari:multam° para
saineniar o capotai sr,sral no valor tio 0$).000 000.000,00, °levando-o rio 11514.200.000.000,00 para
11018 000.(N10.0(S I,0u Intsbante
a irlitrzaçair de parle do saldo. Conta "Rosava do Lucros -Resolva Estalularia",
;tenistaslo aos amor saias da Sociedade, gratuitamente, a 11101000 bonilicação, I (uma) açao nova, da niosaia
asperso, para toara ioGupossultár. A honilicaçao se dará moi dato a sor emmuscada ao matado pela Sociedade,
após a hunplogaçao ao armam° (aoke Bromo Conlral do Brasil. Simultaneamente á aparação no Mamado
llonsilaine, o tor norionla proporção, Serão b00111cacios 05
13110 Doposolary Recaiais nos Marcados Anloincano
(NYSE) o Europou (Lumes); 2. altorar o Estalo. Social nu "capar do Ao ligo 60.001 decondencia do dom notaras.
Publicações Prévia.: 01 o Avos° a que se roleta o Atrigo 133 da Lei or 6.404/70 loi publicado 0111 10, 138
14.2.200/,01 pinai 'Como Oficial do Estado de São Paulo", rospeciminnenin, paginas 12,36083, o
110 asnal
"Olocade CornOrtisf. era 12, 13 o 14.2.20117. Mapoclivarnenle.
pago. 2, 2 e 4; b) os ducumeirlos do que
Inala o Alago 133 da LM 00 6,404/76, quais solam, o Relatado da Adounintração, as Demonseações
Financeiras, os Pareceres dos Audilores inclependenleS e tiO ConSallito Fiscal, ou Reatará/
do Botaló'. da
Comité do Andarem remimos ao esmocho social lindo om 31.12.2006, 'Oram pritircadoS tom 2722007, nas
jornais "Doado Ornai do Estado do São Paulo", paginas 47 074, e 'Diário do Comérc.', paginas 50 10,
Incluiodo, nor obetkerpa ao Artigo 240 da Lei ir 6 404/70, as Dernonslraçoes Consolidadas, abrangundo as
Agórician no Exumo. e as empresas controladas o conlrOladaS de SOntrolecompandhado, din. 0110111 °lamento,
no Puis una Ext.., c) o Edital de Convocaçáo foi publicado em 22. 23 e 27.2.2007,11os jornais "Diário Olieral
do Estado tio Soo
rospeclovartionle, páginas 13, 28 e 12; e 'Diário do Comércio", a:esp.:Manente,
paginas
2. Leitura cle Documentos: todos os documantos Grado. 00 Mia 'publicações pravo." lurara Idos,
eukstatins sabia a onesa 0001109009 ailprnclaçãn dos emalaras. Dellberaçõm na Aasomblolla Geral Ordenaria:
as inalarias conslanies da ordem do dia formo colocadas em diaconisa° u volação. taral0
sido tomadas as
sumisses deliberações: 1. aprovados nolognolniento ao comas dos Administradores, o Ralas:moda Adirdnisiraçao,
as Demonstram:ias Fstancetias, NrCJuCilS, aliesllfloçoodo
o Lmro liqualo, os Panpeoes dus Adiamos botim., deram
000 Corarollor
Fosca& eu Resumo do liolatono do Comité tli) Arraie., pilarmos ao oxefelmo social lindo ein
31.122006; 2. ripemro membros do Cooperes, de Adonmistraçao da Sociedade, com mandato alefe a Asseinálosi
Goda °odoro:iria de 2008, os melhores: Lázaro de Mollo Brandão, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.377/
SSP-SP, CPF 004 637 528172; Antonio Bosnia, Saudais), viúvo, bancário, RG 11.323.129/0SP-SP CPF
003.052.809/4 4; Mário da Silveira Teixeira Júnior, braseleiio, casado, harsues lu. RO 3.0713.007-0/SSP-SP, CPF
113.119.590/15; Marc. Artur Lamela Cypriam, brasileiro, casado, bancado, RG 2.863.339-8/SSP-5P, CPF
003.906620/20; Joaa Aguiar Alvares, lio asileiro. casado, engenheiro agrônomo, 11
10 0.239.718-7/SSP-SP,CPF
029.533.0313/11; sanhosa Delem Aguiar Alvares Valente, brasiloira, casada. educadora, RG 5.700.004-1/SSPSP, CPF 0S2.376.698/85, iodos com domicilio na Cidade m Doas, Urra Vara,
Osasco, SP; e °mesmos Raul
Santoro de Maltas Almeida, brasileiro, casado, engenhou°, AG 5.2612.3/1
0/SSP.SP, CPF 097.592.900163,
coal clornicill0 AM 3 I
loiluni Cl, W. liarnson. Slova Iorque, Eslarlos Unidos; e Ricardo Espirito Santo Seva
Salgado, parlamos. ..do, bancar., RNE W473612-2, expedida polo SE/DPMAF/DPF, CPF 3(15.154.827-20,
cum donscibo nu Rua Pedra da Nau, 141, Cascais, Portugal, copa norma susào leVatios
à aprovaçao do
Banco Central do Brasil, apôs o quo tornará° posso de seus cargos. Os Cremalheiras
realtiotati doa:tararam,
sob as perlaS da les que nao estão impolidos do Oxemer
a rikninisliaçâo de sociedade mercanill sun salariado
osindenaçâo ~mal; 3 reialnamenta a eleição do Conairlho Fiscal, disso o sonhar Prosadas.si que, de
conlornsdade com o disposto na letra 'a" do Paragralo Omito do Adego 16180 Lei nv 8.404, de 1S121976, os
acionistas detenhas:os de ações prelo:seroais rlovenron imbuas um
Conselheiro 1/felino e respocWo Suplonle,
ocasião em csiu: a) a amonosla Caixa de Previdência dos Funcionari0O do 131211C0 00
Brasil • PREVI, titular de
3,4740% das ações preferenciais, represonlada mia serd.ra Raquel Dal Lago Di Fresco Rodrigues indicsso para
integrar o Consulte° Fiscal o senhor Osvaldo Robeno Nieto. brasilmro. casado, contador, I44E W6768213-S/SE/
DPMF0/0, CPE 703 427 4113/53, remiraria, o donscamdo na Rua Marechal HastImphilo do
Moura, 338,010000,
apto. 14C, São Pauto, SP, Membro Elerivo, ou senhor Mauricio Rocha Neves brasileso, soporarki, contado&
RG 073.676.579/10P-RJ, CPF 871.201.867/87, rosklonlo e domiciliado na Rua Caiem Peixoto 00 • 004,
(lolalogo, Rio de Janavo. RJ, Membro Suplerue; b) os acionesias Banco Espia. Santo, S.A. e Companhia da
Seguros Tramaildade - Vida, S.A., represimiados por sua procuradora. senhom Mórcia Cairnorine Alvos Oram;
e Gaspar Parlicipiiçoes Ltda., rOpretlenrada
possua Direiora, senhora Marcia Camelino Alves Bruno, alotara. de
0,1693% das ações preterencims, indicaram para Integrar o Conselho Fiscal o senhor Domingos Aparecklo
Mala, boasokarn, casado, contador, RG 7.220.493-X/SSP-5P, CPF 714.810.01t1/66 rosaremo e dortscilliski na
Avonkla Emlacio Pessoa, 2.300, apto. 803, Bloco 2, Lagoa, Rio de Janovo, r1J, Morsobro Breava, o o senhor
João Bailarina Blazon, brasilem, casado, investidor. RG 549.241/SSP-PR, CPF 003.505.919/20, iosidente o
Maisaloado na Rua Gaivota. 086, eplo O, ,
Moema. São Paulo, SP, Membro Sopeamos, indicaçao acompanhada
pelos acionisiaa TIo Bmk cd Tokyo - Mitsubishi UFJ Lld.. represaremlo por suo procurador, senhor Toai
-ditem
Mura.; Espólio da Amador
Aguiar, reprasenlado por sou invenrarktillo, senhor Alonso CollaFrancisco JúriKir;
Ana Eliza Aguiar Moreek Ramos, Clarissa Aguiar Alvarez, Daniel Auular Moreia e Rubens Aguiar Alvarez,
represanlialos por seu procurador, sonho, António Alvaro Mascaro do Traiu; Alain Charles Edouartl Monsau,
roprOsonlado por bell
procurai., senhor Carlos laurhdo ElarbOsa; Caibo Marrano Billoncourt, 'as p05011tr
Meado Illintrorn rept m40101100
Rabudo atm oinitz; AegOliCuslodyAma Helena Muriani Billoncourt Hannqua Liorenatek e; Pado Enrique, e:mesta;
B. V.; AGF Emergir. Markets Valse Fund; Ana RoSonberg Elrorlqiilq Markuts
IrrelIlahIonrai Fund LLC; Corara' &atos Soalho./ and Southwest Amas Perereca Faial; Fidebty Adv.°, Series
VIII Lauro Gineta:a Furor; Fidelity Emorram Mos kers Funil; Ficiality bovestinent Tm.% Latin Amansa Faial;
Fklably Latire Aios/rica Fixai; Fboirla Relliernent Syslein 1 rusl Fund; Floroda &alo Botad til Admirara
-man;
Global bovusanoi et Fund, Lona..rd, Orlai& Dario, Honrado e% Clo: 01 10 Pouco and Fira Perima, Fund; Pacolec
Rads '1°F Oppunhounor Emorising Maritais Fund; PaMgura Oram Trusl;
Electronics Nurrh Armam
nom lurai; Rayiheon Company Slmloor 'hust; Taxas Education Aguncy; rho Bruni
?1"1 Serviço Ne mutturAci!u.
-,. .
Mamar Tom Dardo o/ Japan, Lld. RE: MTBC400035147; Tio,
Ponsluis finaurvos
Soil~
rd: LIPS Ratirenwol Plan; Vonguard magma
&
'7.,•! AN TC 14m14iNo1(4,44p, Mal Fargo
Marimbe Stock lados Fiais& 0,010110
Mmter Fruta Diversillod Slot.* Punidas reptosertlados pula Caibam* NA,. ir
„.,.
'mbar Alossantloo de Souza Poma., Miaras ern 301101 Mo do 7,0051% ilau aut.
j ri somems suo liotz.,ou.spe
.1.7)1k, art, O senhor Presidcsolo colocou
furrnola indicados pArlus rolefirlos ficsalislao
40.
kr Gd
orunmas para 00.11110 e VolaCao,OS
re500aild0 ir Morsa° dris senhores
Domingo.
Aparecido Mais, m., s be.rivos e Juno Batiodela Biazon, Membro
Surdina), pulos Valos do .411Unistris

ocarambolando 7.5744% llas avim prOlerOlielfria, 110011100 regialm10 nua Os COndidaárs da Calca
do
Pruvidõmia dos Funcionaram do Banco do Brasil. PREVI leo:Moram 3,4740% da votos, ObSIOnelo- so de
votar os Mortais arialliettaS delantilleS clo açõos prolerioncus prosemos. Prosseguindo, as aCiOnistas
Cidade, do Deus - Companhia Comercial tia Participações o Fundação Gaulesa°, comoladoras douta
Banco. ropromontalas pulo soletre Lazaro de Mello Biandão, indicarain os serihorus José Roberto
Aparecido Nunciaroni, brasileiro, casado, comando& FIO 4.369.527/55P-SP, CPF 220.065.628/34,
residimo e domiciliado na Ilua Domingos Lopes da Silva, 1100. ap. 102 -10° anda& Vila &mana,
Sao Paula, SP, e Ricardo Abecamls Espirito Santo Silva, p10109005, casado, ocoosionsta
ANO W055119.1, expedida iodo SE/DPMAROPF, CPF 692.405237/15, dornicestd000n60110000 Eingadotio Fana
Lona, 3.720,11' Molar, SM Paulo, SP, Mumbros Eivavas, aos SennoreS
Nelaon Lopes de Oliveira, bauleiro.
camelo, camionista, I1G 3.962.261/551°-SP, CPF 036974.60a/20 residente e domiciliado na flua Ipero, 91,
apto. 41, Jaidim das Bandeiras. São Paulo. SP, o Renaud Roberto Teixeira, boasoloiro, casado, investidor. RO
3.022.1.19b/SSPeSP, CPF 057 180.0711753, residem. e domiciliado na Rua Pascal, 200.3)1(0. 01, Combalirem
Domaine Deatirlmrips, Campo Belo, São Paulo, SP, resparlovos Membros Suplenles. Disse então o malhai
Presidente que os Consolbelros aloiras lerão imiklalo ate a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada rp am
do 20(113 e quo tomarão posse do seus cargos aposo aprOvaçáo da sous nomes polo Banca
Central do Brasil,
01510 proonehom ao Condições previstas no Artigo 1(12 da Lei re 6404, de 111.12,76.0 dm:tararam, sob aa porias
da lei, que não 05110 lorperldos da exorem a adoreastração do sociedade
Mercantil em vem. do condemçdo
criminal. Dessa lanem, o Conselho Fiscal liceu assiro composto: Membro. Eletivos: Domingo. ApareCalo
Mula, Jose Roberto Aparecida Nunclaioni o Ricardo AbOCEISS15 Eska! iro Sana, Silva; Membro. Suplenlm: Joao
Ilatistala Ihmon, Nelmio Lupas de Oliveira e Renaud Raboolo Teixeira, CoUrnto a rernUnOrmao dos MelnbloS do
Conselho Fiscal, too lixado o valor mensal de 1497.500,00 a cada ion, de acordo taxo o dispas. no
Paragralo Torciam do A:ligo 162 da LM n° 6.404/76, sendo que os Membros Suplentes amenas sarau
10111111101aMsqW000 0111 500Stiltaça0 aos Membros Elobvos, nos casas de vacância; 4. lixados: 0)0 ~Manta
global anual da rensIneração dos Admin(slradores, no valor de Me R$170.000.000.00, a ser distabuida en
enumero do Collaell. do AdnuilialraçãO, nos mexeisos da próprio Conselho edil Dimas., confortm detenta00
a letra 'Ir dei Allirjo 0/ do Estalido Social; b) a verba cie ala 0$25) 000,050,05, deSlinarla a custear Planos do
PeovidenaiaCmoplomontar Aberra dos Adminisiradores, desasado Plano de Previdõnoa destonado aos Fon:amemos
e Administradores da Organização Brademo. Doliberação na Assembléia Geral Extraordinária: a malar.
L:0051[11110 da ordem do dia loi colocada orn dlOcriSsãO e votaçao, tendo
sido apoovada pelos acionistas
presentes, sono rosaram, a proposta do Conselho do Administração, registrada na Rounstro Extraordliserla rot
12(14, daquele Órgão, de 7.2.2007,0 seguir transcrita: -Aumeniar o capota) social nova., de 11$3.800.000.000.00,
¡Sovando-O de R914.200.000.000,00 para H$18.000.000.000,00, medianas a ulduallo de pana do soldada moia
"Reserva do Lucro.. Reserva Estabadria", ...anda aos adonisara da SOC1odade,- gratunerneide. a 1111110 de
baullicaçâo, 1 (unia) ação nova, da mesma espoe., para cada açao possulda. A bonificaçâo se dado em darei
a ser canuoucada ao mercado pula Sociedade. após o bornologaçao do processo polo Banco Coraria do Banal
Simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, O na encama proporção, serão bandeados os Cals Depositary Receios. nos Mercados Magicam (NVSII)o EurOptal (Latamo), 001010 que co
i~dOrareti reCetnna0
pulá UR o som para 00110 014 possuiu°, os quais millinturra0 a
sa, leg.-mius na proporção de 1(10001 açao
prelerunual paia 1 PM) DR, nos reSpectivias mercados. A operaMo visa a :sustar
valor da colaça° no
mamaria oun pai:finar nuas atrativo para nommação, propormonando nplhor liquidez as uações,
não impiicando
no 00000100 cla clisInbiação de dividendos e/ou juros sobre o modal palmo. illenSalti. Assoo, os juros sobre o
capital açamo mensais, que vosear a Ser dodruadoa após o inclusão dm
ações
banikadas
na
posição dos
acionistas, lauto Os seus valores armados, passando de RS0,036052500 para 1450,01802621i0
por ação
ardo lana ode Sol 0356577 para (180,019520875p. aça° isolaram-Sal, do Inanem que
cOnionuorn
a receber igual rrolnlunlario Jouos. As rimais açor. do °mossa° da Socoodade continuara°osaaeozirsOlas
ser nogodadas men
firmar) a braillicaça0 O as novas rapes saldo Oraporriboluatras
para negunaçao após a aprovasáo do 'espoaria°
prOcesSo polo Banco Centrai do Brasil o InClusria Era posoçao dos amonistasmue será obeso de comonocaçáo
00
onerem.. O custo Imitado a ser alatoado às ações bonificadas, do cOntonnidado cora o Mapas. a Paragralo
Maneiro do Mem 25 da Instrução Normativa da &pioraria da Recebia Federal n° 25, de 8 32001, seta
inlormado ao (laia da Assemblõta. Direito das Ações Bonifir.seda. - As ações oriundas da bonificação lerão
direito a dividem.. e/ou Pios sobre o capital própno mensais e everitualmente COMplelnelltareS 500 001011100
Ser declarados a pane da doia de sua inclusa, na posição dos acionaras. Faeão (os lambem, de lama inregral,
a eventuais vantagem einbuidas As demais ações a parlo da miada data.". Na
segúênCla doa trabelhoe, em
decaíremla da aprovamoa da bonolicação de 100% (cern p00:00101 em achas aos amaine.
disse o senhor
Presodente que: 1. Serâo amadas 1.000.679 724 açoes nomonalwas-esmiturais, sem valor nornumi, sondo
500.042.056 ordtrieriaS e 500.637.0613 proleronniss, e atribu das aos aCiOnistaS da Sociedade, graluitamonle, a
Ululo de bonificatsio, SoOM 1
(uma) actin nova, da muna aspem, para cada ação pasmada; 2. SimulliatearnoMe
a operação no Mercado Brasikero, erra onero na proporção, serão bonificado. os 1)45 Deposolary Rampa nos
Mamam Amencano (NYSE) e Europeu (Largais). sondo que os invertidos°. [acabarão 1 (um) DR novo para
moela DA possokki, os quais corsinuarao a ater negociados se proparçáo de 1 bana) ação ~eremita para 1 (coo)
DR, nos respecovos imrcados; 3. A dalaMaaa do direito ti bonalcaçâo será comunicada ao mascado pela
Sociedade apõe a homologação do processo pelo Baras, Central do Brasil; 4. As ações da amima° da
Sociedade continuarão a ser negociadas com direilo O bonalcaçáo e as novas ações solão disponibilizadas
pura nogociação após a apeovoçâo do rospmsvo processo pelo Banco Cenlral rIo
DreSil e InCluSãO na posçao
dos amolastes. que será objeto de comunicação ao mercado; 5. E de R$3,7974111803 o custo confiado atribuado
00
açõea bombeadas, de cooloondade cone u dosposio rra Paragralo Primeiro do Artigo 25 da Inalrução
Normativa da Secretaria de Remeta Foderal re 25, do 6.32001; 6.05 arme sobro o capilar próprio mensais.
que Vrefern a sal dalaradees após u incluse° dou açoes bombeadas na posição dos
aclOnisMI, lerdo os seus
vaiares ajustados, passando de RS0,036052500 para 090.0 0026250 por ação ordinária e de 890,039657750
para 8S0,019828875 por ação preterencial, de maneira que os acoonistas conlinuem o receber igual montante
de Jogas; 7. O capar do Adego ea do Estatuto Social passara a vigorar com a seguros. 'adoça°, alias a
loonplogaçao do processo pelo Banco Central do Brasil: "Ari. 01)0 Capital Social é de RS18.000.000.000,00
(dozoilu bilhões de roais), dividido oro 2.002.321.048 (dois !salteies, doia nsil odes, IreLonlati e
volte e urna mi
e imanem e oito) açoes nommtheas-escrilurais, sem valor nomeai, das quais 1.000.888.112 (um talhão,
mapontaa O sesorenta e seis 1111, 000100 doze) ordinárias e 1.001.454,938 (um bilhar& uni onolliao,quatrucentaa
o cinqüenta e quatro mll, liava:entes e tonta o som) proleroncems.'. Em sagrada, disse, o senhor Nasal...
que Ioda a matada ora aprovada somem, moafa emn vigore se tornará alceava depois dolionarlogada pelo
Banco Central do Brasil e do eSlareM atendida.
Iodas as oxigeneioo legara de argua/amen. si Junla
CUnercial
e publicação. Publicação da Ata: autorizada a paLilicação na lonna provista no Paragralo Seguoicke
do Meigo 13000 Lei 0111.4114/70, Quorum das Deliberações: Assembléia Geral Ordinária: aprovados por
lodos os acloniatas preserores, abalando-srr da miar os legrarnonia impedidos. A000Mble10 Canal
Extraordinaria: ilitalWilidado de vOlns dos assOluslas prema.. AprOvaçáo e Assinatura da Ala: lavrada a
lida. 1m truta Ata aprovada por tidos ao asounisias rimamoso o assinada, inclusivo Mu roistmenlanto da
ornistma PireowatorlionSOCoupors Auditores Indepuniluill.,siNasSio Cf IC 2S1"00010010.5, Uotru, Washingtoi
List 501111,3 CUVLIkallit, Colando, CITO I S17 17294.0-ti, da acooki mil o dmposlu
rio Parágrafo l" do Arriou
1.1.1 do Lei oe 6.4(47/6. 000.) Preskkinhe Unto., do Maio Branda. &pret..: Carlos Altleri0
Floormais
thollhooma.
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•
Doo,);, Ordinária o Emanta, a
Edital /lu Convocação
derni. o si,. 0,, Sei ilmi.,0..11•111,1aa 1.11,
ninem S.A.
•
.11 .1, 0..,011110105 Gerais Ord. d na e L dr...nana.
•
,11333,31.1111.011,1i,
24/04r2aV7 ...-. toldai, na soda
•..a.rai da Empresa. .1.1 I • E5intlos Unidos t..,7
re do 30 piso,
,I.N1111111 America, Sao Pauto. LR 'dm 001,1v.,.,:,
.11110 ir W11)1110111
1 /IMO 110 1 0.1 0.0. 00110.10a - 1, tniriiir as conLis't., ardiam, 11101111111ilf,
111,111111 O V131:11
Intirrividnumus 1-inanuorras
.0.1010 111010 eiri
11 / 1 3/3006 2. Daberar sobre a ou:amaça° akr rasta.,,,In ermo:ido 1111110
0111 411i1700iIG 3.1,re.. 001000!. 1110AM:010S 1v11,,,I;10011 dal Maioria
A.O. Eximo... -1. Amei...içar) do rolo/oiro "Sk ,,otailo da Diretor in
I miam. 2. Noributai sobro podou do 010111
• ..:13 CIO do Derem.
Mimado I tarares 1/011.1 11 011:fl.:ai 1 10 110011 domo
06110 abril
,.•7 Vidõrldy_s:rmitis_Nolo -_11nior Piesiduithi
(m. .0. I.)

PflEMESA S.A.

01.192 .1.31/l,00 -511- NIRE
b60.21122 11
EINIAL DE CONVOCAÇÃO
atamenosiia Geral Ordlnana
ou St11111viva 01:10130.10o ala
Atia01111.1101.4
Coral Orai.. Él tio ondeai nu dia 25 do abril olaria, as 101.30, 11,1
sedo umnat. lia Averiske Ihriperlost, Faria LU., I 376 117 andar (parlai,
110,1,, U11111,11. II Irin ilir ildrirmar NOVO a sagrar115 ousem do il.
I. aprovaçair do Ilelaloon ria AdminislMçao,
Deritonsliações
'
From... ri rimputevia Nulas Explicativas. reIarentes /10 exume.
51.1111arairri4do 001 31 110 11w....hro do 2006.
2. 01011710 11)10 inurabrus da Duo.. o
3. Idade] do ltli011,lflIO aturdi li,, ...ração oo Chau..
64)11151010 011. abril de 2007
13.10141 Feitor
Diretor Presidente
(06. 10 o 11/00)

UNIMED DE SANTA BARBARA
DOESTE E AMERICANA
PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ (ME) 0,1 02441.2119/0001.00 - 01146 n. 35300.154.215
EDI rAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINAR
Convocamos os Srs. Acionistas au Unimat de Santa Barbara 0Oesw e
Anturicana Partlopaçass S/A, ora condições de volar a se reunirem em
AGO, oro sua soda SOCIDI tt Av. Brasil n. 555 - Arneocana•SP, no dla
24/04/07, as 12:00hs.. para dolga:iraram sobre a saamorOrdem do dia:
pesam°, discussao e votação das cosias e demonstrações financeiras,
relativas ao 01101C1C10 encerrado om 31/12/2006 2.)Elaição dos
morramos da Maioria Exocuida; 31Eleição dos rnersoros do Conselho
riscai 2007/2008; 41Fixar co, valores a saram pagos aos ocupados 00
caojos ume.; 510111.05 Assuntos. Amancana, 11/04,21107.
Ur Luis An.. Acaras.
Preso/anal)

Staff Serviços de Home Cara S/A
CNPJ O° 02.932.067/0001-74
Edital do Convocaçáo Assembleia Geral Ordinária
St10 convocai. us Srs. Acuadas a se reunirem em AGO, que ao
lu:amare nu Ma 25/04/2007, sondou primara chamada as 17 110faa O
a 2°. 0111.1111101.1 as 17.30 11011,.;. 113 soda social Amolda Paralisia,
1439 - 400011,,, • CW111111109 .1 1 042 • Bairro: Bera Jisla • São Paulo.
SI', atiro de dollberar sobre a seguinte ordem 00 ,1,0: A) Apreciação
da praslaçou do contas dos adeninishadores, examinar, discutir e Aclaras 1.10111011alfaÇ000 litaincuiras do exeretero lindo em 31/12/2006;
L1) Daliburar sobro a ilushrinçao do Flauteioclo ou miercioln; C) EMção do Conselho do AdatoristraçaieD) 011110S assomou ete adorem.
social. A DIroloria.
(11-12-13)

PROHAB - bitaçõo Popular de Franca S/A
CNPJ: 55.4811.027/0001-67
Julowirenio llocunlerilação
Mocas. 17001/07 - Tomada do Preços n°001/07 - Aqursição de materiais
do ~sanção, grelares, hidráulicoo. madorra.... pisos a azulejos,
101,0, esquadrias o ¡arreias, calhas u rolos, pintura ein geral. O
Sr IN.. do CO11115ali0 P1.011111111.311111 de L1011/1005 10(fla público o resultado
da prosarei:. licitação. A ouninisa Karina do Paula Siva ME rol habil/ioda
por irão atender U enatara& 4". dum 4.111), &filai F. lixado a prazo dos
dias úteis a coalar da data da Mania pules:ação desta p/ eventuais tocarsus, non termos do Art. 109, 1-lorpa ar da Lei a .66693, alterada pela Lal
8.883/014, Franca, 16/04/07. Mar. Antonio Garoto. Presidenta da Copai

Dei Rey Empreendimentos e Partic.S/A

CNPJ. 59.227.819/0001-39
ASSEMBLEIA GERAL CROMARIA - CONVOCAÇÃO
Convocamos ou Srs Amomslas para AGO 010 20 4 07, 9hana sede
social do empresa, a liar de debberarem sobre, a) Contas dos
ild10/0111110(1010a, emane, descasaao e volação cias dom, financeiras
reladare.lindo em 31.12.06; ispesenação dos Lucros do entoa
illarribulção de ...dos; c)Eleição do CO1150100 Fiscal páperiodo
00 2067/2000 e sua roa-moer-aça°, d)Fixação da remuneração da DI101000: etProposta do Cisão parcial da empresa, inNortiologação do
onaturos de translerencias de açoes, Mão de Mrse<sá. lemillo,, loa.
liadas ad-rolurendum do AGO. Coraplcuilaa.10.04 07 - João Banda
Cusla-Proadunie.
(11,12,13)

América do Sul Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/MF 40.778.401/0001-0 r
AliseMblóla Geral Ordinário •• Edital do Convocação
Convocamos os Senhoras Acionistas, 000 n.1.111-0111 era Alisem.. Geral
Ordinária no dia 30 da abril da 2007, be 17:00 horas, na Avenida
Brigadeiro Lula Antonio, 2344 - 139 andar, ore Soo Paulo, Capital, a hm
de deliberaram sobre e admitira Ordem do Dia: a) ('canada de coaras dos
administradores; exame, discussuo e V011,1010 dm demonstrações financeiras relativas ao OXO(C/UU bOdal 011C0frad0 ala 31/122008, b) Ekaição dos
membros da Direloria para o blAnlo 2007 o 2008. 550
11 000819002007,
(11, 12,13)._

115

-°-Editora do Brasil

CNPJ 60.657.574/0001-69
Coovocação
Oco convaludoe us Srs. AC1011Itilaa da Edllin a do fes.
reunirem
cm n AGE, uni sehe sedo social It. C. 'soneca° Nelsias, 887, se
nesta C11001. no dia 24/04/57, as I alho, phlulawraiern some a seg.. Ordem
alo Oiti: a) Loa.. Mucosoa,, a votação do Relato. da Dualona e Dm
web leio melavas LIO oxercido encomio um 31/12/013;
b) Fixação ders
Ode novo Estatuto 000101.
sta-D.10r Vice Presidente,

I. ANIONIO_C_ CUNHA__
~penhtanAgrieoia dministradora
Addéri'61Aáíéinclust ai "CAACI"
Cio 0"111.0.10.72
AL.0
VOO

1.1 I

O

VIII acro ao dia 261142007
do, 04 - G? paru doliberareir
00180, L)11(110V11Ç110 dila t.te. dir. ti 111 uniras remavas ao oxercicIo
ursa/nado ern 31.1220. 0 11 01,0:1 ali rijão da remunereçao dos ad•
oradarador.. b 01.64200/ Ira a.
01.1,121
a n ,2,..;•-•••

0673AL0029t5
1%,

Cia. de Empreendirneni
Aatb-Indtisei.11"CL.rratiJ
cNI.JIMF 51 5s2.2:11VOUt11.02
035V0010.111 1'101111 drainaria - Edital de Convo.s.
Cf.,111,01,111133,
:..01113111,15 01.10111 lo, a Ou 100011 U111 0111 Assembleia
Coral Or trinaria no dia 300o abre do 2007, ás 1.111 I oras, 11/1 Avenida
Brigadeiro LM, nana.. 2151 - 13" 411110,, em Sao Paulo. na Capital,
a lua tia disiburarain mem: a mirim. Ordem do Dia: a) limada 11110011Ia,, dos ailininistriertund u exame, ornam.° o voiaçair ilas Motes,
sirignms arruacem/a rulahvas ao exercido social
uni 31/12/05;
btElindlo dos membros tio C111 Kialloa de Adinnsioução para o tudrin 2007
u 2506; c) Duliborrir sobro o dustrnação do lucro liquido o desintanoão
avaluielos relalivas ao 10MCICIO social do 2005 o 2006. SP,1 1M4/21107.
(11, 12, 13) -

tTortuga Companhia Zootécnica Aaráriat

C191.:1 IMF) ri" 5.1.992.951/0001.49 • Nil II' n° 35.2 r1003:157
Assembléia Gond Ordlnarla e Extraordinária - Edital do Convocação
Fie, • .
do 1
lu co vou do su si i amolo
AGO/E no dia 30/04/2007, às SIM, na Sede Social da Companhia, na
Flua Centro Africana, 219, Santo Amaro, Suo Pateio, SP. paru
tiolibormunt sobro o sag.. Oldrall OU 1111.1: Em AGO: a) aproem' O velar
o rulaltirio dl Uri aluna o 11011101151.1,MOS Imanadas relativos uu exarckáo
social encerrado em 31/12/2006, b) Melhorar sul110 O dostinação do
resultado da osurcicio u sobro 3 ddlribuição 1111 divirloialos; c) eleger os
113011100.15 cio Dalia)lia, Illtalal0•1110S o 0:15110C11J11 reinuouração; ET AGE:
a) oluvreçau do capeai social 1110111111 110 nproveilaionnto do lucros e reservas, com alloração do ad. 5" do ES1311110 0001.11: b) 001105 assuntos de
suciai, Sim Paulo rjP), 10/04/2007. Max Fabiate Prosidento,

C.e.ital Aborta AliinflZtld0 • CNPJ 01.0013.1194/0001-08
Assembleia Geral Ordinária -Edital deConvocaçao
Ficren os acionistas ria Canibuel S.A., convocados para participarem da
AGO.e realizar...a no dia 27/04/07. ha 09,00 Ire em maneiro convocaçao 1..09:30 lis em segunda convocação, na Rua ~rosado Morais,
1553 - 3. andar -Pinheiros Sao Paulo/SP, lair de duram areal 901.110 ao
00d111111115 01:1101135: AGO: a) 01031110, drscussao o voracao do rolar.° da
Administrar,. e Dornonslrações Financeiras.rn maceres dos Auditores
Intlependei iles 000 Conselho Fiscal. relativos no oxerado social encerraria amar do doze... 2050:0) Eloideo dos membros do conselho escol;
c) Fixação do montailie gioluil dos lemorairos dos ackninislradores:
e d) Elcaçoa005mrnirrlcrosdoccmc,s,;llodo niinanistraçao.
Robeno Este:ano Pio:mamo do Cm Relho do Ade ~isenção

Companhia Melhoramentos de São Paulo
Companhia Aborta • Ci9f
00.730.110/0001-66
Edital de Convocação. Assembléia Geral Ordinária
São convidados os Seniores Acua veias ano reunirem em Assiambleia Gorai Ordinária, a se realizar rh Ma 30.04.2007, as /000115., na sedo da Corapanlea. na Fl. Tilo ri° 479,2v andar, na cidade do São Paulo-SR paras hm
do, a) tornar as corrias dos administradores, examinar, discutir e votar as
dernonstraçOes linanceiras; b) deliberar sobre,, doo/inação 00 Illef0 liquido
do °Osni= e a distribração mio dividendos; c) alugar os membros do Conselho do Administração; e d) lixar a ...ração dos adinauslradorea.
Para requer irnento do volo múltiplo, na eleição dos membros do Conselho
do Adniinistraçao, soo noc.sanos 0% do Capilar Volante, São Paulo.
11.04.2007. Alfredo Woladloo - Prosaram, do Conselho. Administra...,
(11,12,13)

-Plascar

Participações Industriais S.A.-

Coo npal ihia Aberta de Capital Autorizado - CtIPJ Os 51.928.174/0001-50
Avenida A11101111 L1110110. 51, SlclaE. Jundial, SP
COMUNICADO AO MERCADO
filhararmos aos ncionisiaa o aloto/ação da conver.o das ações
pruferancials do toindsão da Companhia um ações ordinárias, cardo.°
danam... Imitadas /Ia AGO/E matiza. em 01/03/07 hs 1511 e na
Aurrombléia Espacial da Preterem:rabeias realizada 010 0/03/07 às 1711
A Companhia 101111/0111 comunica a ...Ia de um único podido da
I sidância cirno rolaçãu 0 opuiriçao. Em 13/04/07 as açoras parisarau
a ser negociadas na Bolampoo como embaidas, com o cOdgo PLAS3.
Jrincilai, 10 da abril do 2007. Gordiano Pessoa Feno • Diretor de
Relaçõos co,,,, IhvoNlidores.

MARTREX S.A.
CNPJ n° 5E021.705/00(I1-33
Campana°
FiCalll os Sm Acionistas da Mantos S.A. convocados para a AGOE a
solem realitadaa nu dia 20/04/2007 ás 101,0,,aflua Frei Caneco, n°91
- .1° and. SP/SR a lIm de tratar dos somar ire. assuntos: e) Aprova.° do
relato. Anual da Dlieleada, do Balanço Pah inromal 0000 Demonstrações Financeiras releremea ao exercido oncerrado em 31/12/2000;
b) Calção dos membros da Maioria da Sociedade; c) Alteração do enderoço da soda swial; d) Mudança da sede social; e) Outros assuntos
do Interesso soda). São Paulo, 11/0.1/2007. Presidente da Conselho de
Adinmislraçiio.
(11, 120 13/04/2007)

...Nb- Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S.A.

CNPJ n" 02.509.491/0001-26 NIRE 35.300.155.140
Edital da Convocação - Aaaternblii• Garai Extraordinária
Pelo 0111801110 EdIld de Convocação, ficam convo.dos os Sra. AcJoniat.
da Concessionária Ecosrlaa dos Imigrante. S/A a se reunirem em Assembleia Gera/ Extraordinâna, a ser realizada as 10 h. do Ma 25/04/2007,
na sedo social, localizada na Hort dos Imigrantes, ion 28,5, São Bernardo
do Campo/SP, a Ihn de deliberar sobra a calobração de Contrato de Prestação de Fiança n.° 10046074, entre a C011
1111 ao Banco Voloranem
S/A e a emissão de nela (1(011119.110, core.. ri 0101.15Ula 7, do relendo
conirato. São Bornardo do Campo, 10104/2007. Marcelas, Rabin de Soros. Presidente do Conselho de Administração
(10, 11 e 12)

San Paulo. 117 (67) - 39

-r.
--25*Dafferrier
Comércio Exterior Ltda.
CNPJ' 50.260.884/0001-91 NINE. 35200757732
Edital de Convocação - Reunião do Diretoria
Ficam os 9130110001 110nOs da 13d/errem Comércio Estradar Ltda., na
tonna do C:Mirada V do 5011 Contudo Social, convocados para se mura
lera CHI ft:11111M lo 111101011a, 0111 immuira convocação. o ser realizada Au
01,3e 1101,1$ 110 Ma 30 do abre de 2007, na surto social da emproa°, na rua
Ilumina. 1,2. nuuta Cia1111.11, a boi do deliberamin sobre a segou. Ord..
110 111.1: 01E%allItl, 01Si:05530 e 110121;i50 110 Balanço Puir 11110111W o C.11210005.
tração do Resultados relativos ao amoldo Nolo em 31 de dezembro da
3006; 1/11.3ostri ração e Tomelorénrie dou Rasteirados dessa eme calo findo
um 31 do Mezanino° do 2006: c) Fixação dos Honorarioa tia C/sotana.
São Paulo, 27 do março da 2007
Walter Carvalho Danar., Sócio Administrador
103, 11 e 13/04)
rfiMISIL

LOC. 55.329.627/0001-82
Assembleia Geral Ordlnaria Convocaçao
Sau convocados os 1•111111.oron 11010.11a11113 a se muraram ein AGO ri se nsak[ar no «Ca 51/55/2507 as 2000 horas, na soda social a Ao Brasa 17 000
Presidenta Po urluerrir/SP, o Ihn da duremos sobra o sedara° ordem do dia..
Ordinária: a) Ladino, demissa° o votação doo dornonstrações ~erras
rulahvas ao ovareici,, social amena. om 31/12/2006, I)) 000IIIVIÇA0 do
Remelado do Exercida e) Eluição da nova direto.; d) outros assuo. de
1111010060 da aOGIUllade, C0011.1111.11103 que 00 011001111810 ir dispusiçau dos
Srs. acimustas, na sarro
os documentou 0550 se relute o art. 133
da lor 6.401//9 relativo ao exercido social encerrado em 31/12/2006.
Presidente Pi oriente, 09/04/2007. Mano Luiz Costeei -0,10110 Preendento.
(10,11,12)

Azevedo & Luz Ltda
CNPJ 02.309.990/0001-70 NIRE 35300337191
0. Alteração Confratual
filia 07/01/19911 • Azevotio À Luz Lida, saio na Calçada das Rimas, 33 andar, Cor 110.1 CUlliurcial do Alphavillo -Baliam-SP, abavas de seus socais.
resolve TRANSTORMAR a sociedade le LIMITADApiveANONIMAalraves
da 6° alloração contraiu:a, a 50/11 101 deliburada por unananidada a
transionnaçau do Iltro da sociedade du Ladlacla para Anônima. do ~Mai
tachado, razão pela qual passara a ser denominada AZEVEDO 8. LUZ
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS/A, São Paulo, 0100 aguara
do 2006.

YANIVIAR DO BRASIL S.A.
CNPJ 49.444.8138/0001-40
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São C0110000CIOS os Srs. Acionistas da 'Mamar do Brasil S.A., a se
rounrrern em Assomblera Geral Extraordinária, a realizar-na as 16:00
horas do dia 24 de abril de 2007, na suile social na cidade de
Indaialube/São (iSulo, na Avenida Presidente Vargas,I.400, com a
lambdado de deliberarem sobre a seguinte ordem do dm: a) Proposta
da Diretoria sobre mudança de endureço da sede social da
Sociedade indinaluba. 10 do Lana 00 2007, Wel FURUMIYA Diretor
Presidenla.
(11/12/13)

Santa Carolina Vidros
e Participações Ltda.
CNI°J1Y" 049)97.574A/001-1 I
AGO -CONVOCAÇÃO
onvidainos os Oro Sócios 000 reunirem ern AGO, no dm 26.09.2007, às
001/01es., ali. Defi. Vicente Pendo, 6 - SP, para tomara ri as contas dos
administradores, doliberarem sobro °balanço patrimonial o o de resultado
económico, depurem e fixarem a 1011111001a00 dos adrnausirodmea S.P
10.04.2007. Adrnireistraçao.
110-11.12;

Adição Participações Ltda.
CNP0)MF n° 73.066.599/0001-343 N1FIE o" 35211951977
Alada Reunia° do. Sócios
Aos 14 do outubro do 2005, por docisão unânime dos sócios da Adção Padlcipaçoes Lida., foi deliberado reduzo o Capital Social de R$
404.121,60 para 1-1$ 14.032,00, nos lenhas termos do Artigo 1.082,
,Inciso 1011da Lei 10.408. de 10.01.2002.

RENO VIAS CONCESSIONARIA S.A. _a

CNPJnv. 02.417.404/0001.23
Aesembleto Geral Ordenaria -Convocação
Ficam os S19. 001001Slaa COIIVOCadOS a MUI 111,SO eco Assanomia Gerai
Ordinária a reallzar-se no.. 30/4/2007, as 9 horas, na sede amuai. a fim.
&soabrem e deliberment sobro a aeguinte ardam do dia, a) Maura
discussão e votação do 10)0(0110 00 diratona, demonstrações linencairae e
conta dos administradores, fatoremos ao exorclao ramal encerrado em
31/12/2006; b) daslinaçâo do resultado do eximido; e c)outros assunice da
Metesse social Muge Miii111, Ode abei 00 2.007, A Diretoria.
(10, 11 a 12)

MELPAPER S.A.
Companhia Abona CNPJ n° 00 020.546,0001.37
001101 0. Convocação. AuambiOM Canal °Minaria
São convidado.. Senhor. Adonis., a se reunirem em AstaarneMla
Geral aduaria. a sa realizar no dia 30-04.2007, às MO ha., na seda da
Companhia, na rua Tão n°479, 20 andar, na cidade de São Pauio-SP para o
fim de: a) lanar as contas doa administrador.. amalhar, discutir a solar
as demonsiraçõee linancairris; b) alegar os membroe do Conselho de
Administração; o c) lixar a romuneraçaci doe administradora. São Patão,
11.042007. Alfredo ~luneta - Presidente do Conselho de Adrrents1~

.sr•ly;P:01
Banco Bradesco S.A.

Concessionaria Ecovias
dos Imigrantes S.A.
CNPJ 02.509.491/0001-26 'MIRO n° 35.300.155,149
Edital de Convocação - Asimentelála Geral Extrisordinarla
Pelo prose.. Edital da Convocacao, ficam convocados os Senhores
adonisem. Conce.ionárla Ecovlas dos ImIgrantas S/A a se reunirem
ern Assembleia Gorai Extramanina, a ser 0,14112ada as 1100 horas do
da 24 do mós do aba de 2007, no sede soda), localizada . Rodovia
dos bragados, km 28,5, São Bellkard0 dO Campo, São Paulo. a No de
deliberar sobra a celebração de Contrato da Assussona e Consulloda
onere a Companhia no empresa ECSE Cenho. Serviços de Engonharia
Ltda, São Bernardo do Campo, 900 abril de 2007. Marcelino Raleei de
Sean - Presidente 1 10 Conselho de Administração
110, 11 a 12)

IWAKFIO ATACADISTA S.A.

CNPJ n° 47.427.653/0001-15 NIRE 35.300.114.050
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores ALkam.1. do Compareso asa rumam
em Assambleir. Garai E...mula, iiodo 19 de abra 110 1007, às 10
horas. na 50,111 1/1.1al, localizada ria Bua Cad. Liodurino Coducci, 519,
im Cidade du Saro Paulo, Estado do São Paulo. 13ara deliberarem acerco
da somado Onkun 110 Dia n....pto do lotai.. das A.us Ordinárias Notam:uivas Classe 0,0,1 adoniseis, seara roprosoninnlim havei no
p0.10101110108, para wirecaparani ria A5,01.4.1.1 Gond EXIMIAM/000a VIL
41)01/11011 L1. LI0V/1111111 013:011,12, as 1115{10%10. Ia 00,010500 311100 129 da
LM ri' II 40-1//6. São Paulo, 10 cla
do 2o0 /. Ant011i0 Abasail Cobri.
natos V1Q11111.111- 19 utak ri riu tia
iwullto II,, Adormitoraçao. (11,12,13)
1.).D. GOMES IND. E COM. DE ItESIDUOS DE BORRACHA E PLASTICOS
LTDA. - EPP, torna (31114100 11110 1 111:6.0011 da CETESII4 flanovoçao ria Leença ter Couraçai er° 30001205 amo vai ala 16.03 21110 para Fabricação do
Flo011114.3101,1a0 11, Sir,a11u,o lk H Rui Noise riu Ah** Uln° rola. Penha • SP

61.2".11VIÇOS HOSPITALARES S/A

CNPJ n. 60.746.94000001.12 - NIRE 35.300.027.795
Ata das Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas cumulativamente em
12.3,2007
Certidão -Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania • Junta Corr.:tal
do Estado de São Paulo - Cedaiou 01091610 sob o° 108383/07-9, eco
4.4.2007. a) Cristiana da Seva F. Corrêa - S.rdárla Geral.

Poly-Vac S/A Ind. e Com. de Embalagens
CNPJ/MF n°43.655.612/0001-25
Edital de Convocação- Assembléia Geral Ordinária • Estacai:Mn/ria
Fitam ~vedados os Acionistas desta sodedado coo reunirem em AGO/
E, a ser realizada em 27/04/2007, às 10 hs., na sede da Ci. na Av. das
Nações llrolao, 21.313, SP-SP, p/ Malbaratem a .guirws Ordem do Dia,
a) Leilura...ssão e vol.. do Ralar. Adonairar., Balanço Ge.,
Financ.,rolanws ao exerc.... 1111410cm 31.12.2006; b) Papo.
de turca 5011 crestai propr.; c) Eleição da farelo.ia e exação de limpenos; 01001r05 assados do Intoresse social. SP, 11/04/2007.A Diretoria.
111, 12 e 13/04/2007)
A USINA AÇUCARE1RA ESTER S.A., torna publico mia requereu na
CETESU a 1.10011ÇÁ1 Prévia Pala instaMção de Trao Torres do
ResInomertio do Água, Urna Estação do 1ralamenio do EsooIo, Urna
Dorna do Formentocao, DOM Trocadoras da Calor para RoSinainnillo do
Vinho o Doo ['locadoras do G3101'0/101 Restriamento do Caldo, a 1400000 57 332, Mn 145 no Mancam da G...adis-SP.

I

[Til ESQUADRIAS LIE ALUMINIO LIDA.. CNPJ/MF 01 666.1345/0001.
27, tonta publico 0110 recebeu da CEI ESU a LICENÇA DE OPERAÇÃO/
RENOVAÇÃO, 1,031003390 com vorichnonio ein 2a/03/2011. para • alisada. da Eabo.cao do Esquadrias do Mal. Não-Fert.os, sem Ira1/11110010$1111101/11de ramais, a Rua AJ. 00- Vila Carioca -São Pawo SP - CEP, 04224-000

'
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terça-ierta. 27 de Março de 2007

b. filc,vIrnarkaçâo da conta 116 rosunado da imposto de renda a conwitolção melai
de 2011. estas eatirnalovas SãO raso,,-.
..
Administraçao; • Os creditos tributarias são o00011111102008
dos considarando a expecrailva de u. • . . .
moulaveis lutaras em até cinco anos, baseado em esrudo
IRPJ
CSLL
,,LT. remi., que considera as expulas.,
....:radstraçâo quanto A realização dos retendoo créditos. proteçõu
Aro e CSt L devidos no exercido ,
10.527
3.798 1 •
•'
.109
orçamentárias da romeiro.ão e indicado,: donorricolinancortos. 11. banimônIC. liquido - O capital SOCoal do
libalir aça° do credolo membro adendo
1549
559
150 Banco Honda OA. esta representado por lii ..00 000 ações ~manas norrionalovas, sem valor norrena!, totalmanle
Lunslillação de cremo mutuo uitenclo
(1 077) Mlegraluado par aCtonoslas dOwnocoliades ris ce.s Conlalnle eslabOleculo na estatura socai, a destinaçao do limo
.21.? 2.610 _(..gP?)
4008 . 1.7.39
2.94 do exercido será acenda apes 005:500 05 e...biela Geral que ocorrea no primeiro semestre 44 2007.
., Origem dos creditas tributados cie imposto renda e contribuição social em 31 de demo...
2ble tr 12. Ouiras despesas administrativas
2005:
2005
2005
2008
Serviços de lercerrOS
20.839
15.873
_Jf21!
CSLL
7)('i ,SLL Dospeus ou comiss..
Adições temporárias:
9.449
11.405
Oraras
despesas
administrativas
2.522
Provisao paia crerei05 de liquidação clays:rosa
641
22.984 22.904 18.370 10370 Servons rumos especalezad.
Provisão pata conlingencias
2.120
'1966
2853 0.053 2.324 2.324 Chama •
3.636
Credita baixados como preso.
3.104
24.142 24.142 6.587 6.587
Outros
38.568
33.021
1 877
1.877 _1.698
1.600 13.Outras receitas operacionais
2008
Tosa dos crismou Inoutantes sobe drierenças tubaranas
65.6 51.896 213.979 21,,920. Rovoroão da outras provi.. oporucionrus
liba do crê.° tributaria
1.278
552
12.964
4.667. 7 245 2.608 Reembolso da despesa BNDU
969
288
Ou crebros tramarias de imposta do tenda e contrebuiçâo social estão COnlablünclOS. Mor rubrica "outros Rendas de
repasse intedinanceirce
474
creditou - devonos" • no circulante e realuival a longo prazo.
488
Outras
237
7
d. neatizaçan dos creditas tributarias ativados de imposto do ronda a contribuição social em 31 de
dezembro de 2005
Até Cinco anos
14.Outras despesas operacionais
2005
2008
2009
2010
2011
Total
2L
C?
Provisão para conengêncras ciseis
Imposto de renda
1.376
Desvalonzação do BNOLI
Adições temporadas:
1L,4
788
49
za
Campanha da vendas
Provisão para cradros de liquidação duvidosa
338
414
1.103 308
502
475 3.428 5.746 Outras
Contingências
858
237
170
62 143 145 106 714
Credites baixados corno prejuízo
2 11à
12 374 877 3.938 755 6.036 15.Transações com partes relacionadas - As transaçôos cem partos retacronada
Outros
-i-121
leram contraradaa 010 00(0.
(5
.
• 403 4511 ções campariasis com as praticadas no marcado, vigentes nas datas das operado.,1,levando-se
em consideração
M_f
744 1.522 4.558 4.772 12.964 a ausência da naco
Conerlbuiçáo social
Adições temporária.
~mestre
Exercícios
2006
Provialo para créditos de liquidação duvidosa
2008
2005
312 111
181 171 1.234 2.069
Sovada
Conlmgenclas
Receita
Receita
r4
22 51 52 67 256
CrodolOS baixados como mauras
(despesa)
P.M.
(despe.)
Pau.* (desp..)
:3 135
315 1.418 272 2,173 Honda Automavela do Brasil Lida.
Cluiros
24
- 145
169 \rabies recatados antocipadamonta
1.221 1275 2.552 2.005 375
255
54Z 1.641
1.6G7 Moto Honda da Amazônia Ltda.
Troai de dobros rebolareis crn 31 do dezembro de 2006
1_52 ,.2.95p 6 190 0.100 17.631 Valores recebidos anteopadamenta
253
411
O valor prasente destes creditas tributarias monta a 53 11.109 orn."11 Co amombro de 200539
895
346
6-(R$ colo'..... *i do Honda Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
bramimo de 2005). consumando-se atava Selo de 1325% a.a. Os ouros de comi... a avança° de crê- Depósitos intedinanceiroo
(781) 12.099
(1.653) 11.690
(1.889)
ditos abulamos estripassem apresentactow• 0 credito Inbutáro lei caldeado nobre adidies tubaranas 06 600101- Honda Serviço. Ltda.
ora corrento;• A ~babada realização do rolai de crednos tributários urdamos 011131 de dezembro de 2006, de Prestarão de servrços de
assessona adrimostrati.
(5.474)
729
(11.963)
833
(9.810)
acordo cone u expeciaboa Os geraçao de lucros Inbulaveas loluros e oenemenso da soneira de credito suo de, Consorcio Nacional Honda Ltda.
IS 56% no ano de 2507; S73% vou no Se 2008; 11,72% . ano de 2019 ."..5,16% no morre 2010 e 30,82% nu ano Aluguel do moveis e equipamentos
(349)
(760)
(560)
A DIRETORIA
CONTADOR - ARIOVALDO LUIZ - CRC 1SP143390/0-9
Parecer dos Auditores Independentes
Aos Diretores e Acionistas do Banco Honda S.A. São Paulo -SP
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações nos SaleExaminamos os balanços patrimoniais do Banco lionda S.A. levantados em mas contabil e de corardes miamos do Banco; (b) a consialação, com base de 2006 02055. as resultados dessas operações, as mutações de seu pa•
31 de dezembro de 2006 e 2005 e as respectivas demonstradas de resul- em lestes, das evidéodas o dos registros que suponam os valores e as M- itimorso liquida nas origens e aplicações de seus recursos corresponaere
les aos exercidos lindos naquelas datas, da acordo com as praLcas carris.
t.., das mutações do patrimaneo liquido e das origens e aplicadoau de
S:inflações contatam divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estirecursos correspondentes aos narcisos lindos naquelas doas, elabora- maria. ~Cheia mais reprosenlauvas adotadas pela Admasseação do bois adotadas no Brasil.
São Paulo 02 de lereiro
ev
dos sob a responsabilidade 44 000 admineslração. Nossa respornatudade
cie 2007
Banco,
bem
como
da
apresentação
das
demonsuadses
financeiras
ex..
Auditoras indapendenles
1,1 a de responsar uma opinião sobre essas demonstrações linaroeiras. das em conluio. Em
nossa opinião, as dernOnslracCure financeiras aciona CRC 25P014428/0-6
Nossos eunies lotam conduzidos de acordo com as normas de auda-ma
relerodeS
reproseniarn,
adequadarnante,
em
lodosas
aspectos
relevamos,
aphcamos no Masol o comorounderara (ai o planaramento clos trabalhos. o postrao patrimonial e linanceira do Banco Honda SA. em 31 de dezembro Zenko Nakaasato
Cabere Chris. 000de111-3únlac
Cbrolador CRC ISP160769/0•0
Contador C G-48P2306E15/0-0
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Banco Bradesco S.A.
CNPJ 60.746.948,000112
NIRE 35.300.027.795
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária nu 1.214, do Conselho de Administração, realizada em 12.3.2007

005 rd vias do mes 03março06 20p7, 65
171130, na seda Cada& Coda. da Daus, Mandar do Prádio Novo, Vila

•

..v

t
.,.,,

Vare, Osasco. SP, reuniram-se, com ...o dos senhores Ricardo Et pinto Bania Silva Salgado e Raul Santeiro
Ou Malas Almeida, os membros emana para integrar esta Conselho na r.SSeMbleta Geral Ord.miu hoie realizada,
Cola posse Se clara apos a hornologaça0 de Seus nomes polo Bana Central do Breai'. OS quais 10matam as
seqUinles deliberação.. 11de COMOornodade COM as (Imposições do A ago 8000 Estatuto Social. procuraram à
eleição, entre Si, do Presidenta a Vice-Presidente dasle Órgão, lendo a escolha recaído nos nomes dos
senhores: Presidenta: Laxam. Me. Branda°, Vice-Pmaklentse Am.o Boo.; 2) esianco vencido °mandato
da atual Diretoria a atendendo ao disposto no Artigo ¶280 Estatuto Social, procederam â eleição dos membros
que Integrarão o retardo Órgao, lendo srdo reeleitos os senhores: Ceratore. Executivo. Presidente - Miado
Artur Laureai Cypriano, brasileiro, casado. bancano, RO 2.863.339-8/SSP-SP. CPF 063.906928/20; Vice.
Pretridantes - Laércio Albino Casar, orasrlelro, casado, bancário, RG 3.555.534/SSP-SP. CPF 084.172724/
00; Arnaldo Alvas Vieira, boiadeiro, vsivo. bancáno. RG 4.847.312e5SP-SP CPF 055202.370/00, todoa com
domicilio na Cidade de Deue, Vite Vare, Osasco. SP; Luiz Cario. Trateueg Capta, braalleiro, casado, bancário.
RO 5.284.352/SSP-Sp, CPF 250.319.028/68. com darnoilia na Avo.. Paulista, 1.415. parte. Bela Vista, Sàa
Paulo, SP; Sérgio Sacha, bramia., casado, bancano. RG 2013.855-USSP-SC. CPF 133.186.409/72; Maio de
Siqueira Carvalho de Aratdo, bramia., casado. bancâno, RG 2.272.499/IFP-Rj, CPF 425.327.017/.19,
Milton AlmIcar Silva Vargas, brasileiro, casado, bancano, RO 7.00e .035.096/S5P-RS, CPF 232.816.500/15;
José Luiz Acar Pedro, brasileiro, casado, bancário RG 5.592.741/S SP-SP, CPF 607.571.598/34; a Barbaras
Pinto Barbado, brasolooro, clovoroado, bancano,RG4.443.254/SSP.SP,CPF 509.392.75620; Diretores Garantes
• Armando Trivelato Filho, bramimo, casado, bancária, AG M-444.6:oBISSP-MG CPF 140.055806/59; Carlos
Alberto Rodriguos Guilherme, brasileiro, casado, bancaria, RG 5.448.545/SSP-SP, CPF 021.698.865/34;
Jose Alcides Munhoz, bundo.. casado bancaria, RIO 50.172.182.44SP-5P, CPF 064.350.330/72; Joari
Guilharms Lambi da Faria, brasileiru. casada, bendiria. RG 32.114.479•Xi
SSP-SP, CPF 128,881.928/91; Luiz
Vascancallos ;jactado, zraoleiro, viúvo, bancado, RO 2.048.611/55P•SP, CPF 043.934658/48
0413011 OxiSfer.3710t0. brame., casado, r.ancario, 91
G29.916.917-9/S9/P•SP CPF C81.225.550/04; Odair AtOns0
Reinlato, dasilairo, casaca. °encano. RG 6.109.062,SSP•SP, CPF 126.119.838/00: Aárall0 Comado Boni,
brasileiro, casado. bancânc, RG 4.661.428/SSP.SP. CPF 191,817.00600; Domingos ;igualredo de Abrem,
brasileiro, casado, bancaria, RG 6.428.883/SSP.SP. CPF 942.909 898/53; Paulo Eduardo D'Aylia bola,
bramairo, divorciado, bantar.. RG 8 610.670.9/S5P-Sp, CPF 857.544.026/72; Ademir Correia., bramia.,
casado, bancaria, RG 8.382.788/SSP.SP, CPF 722.446.408-20 o Sérgio Alexandra Figueiredo elemento,
bramirem, casado, bancano, RO MG-1.520.666/SSP-MG, CPF 373.756.326/20, todas com domado
na Cidade
de Deus, Vila Tora, Osasco, SP; Diretores Departamentais: Menu Sentemso, braarlerro, casada, benCároO.

RO 5.961.648/SSP.SP. CPF 401.747.518/34; Airton Cal. Errei Arrtreolli, brasileirrr. casado, bancada, RG
4.286.089/SSP-SP, CPF 053.336.9E8/48 Alexandra da Silva Glõtrar, ter ulmo, casado, bancanolIG 100.640676.
Z/SCP.RS, CPF 282.548.640/01: Alfredo António Lima de Menu., t [amieiro, casado. bancário. FIG 3.4938590/SSP-SP. CPF 037.956.008/03, André Rodrigue. Cano. bauleiro, casado, banoelno. RG 8.487585-3/SSPSP, CPF 005.906.058/27; Antonio Carlos Dei Cielo, biaallono, Uivo bancam RG 6252.696-0/SSP-SP, CPF
713.770.429/64; Candklo Leonora, braseleiro. divorciado. 50181500. 101 3.734.764/SSP-SP, CPF 375.739268/
04; Clayton Camacho, brasileiros casado, bancado, RG 13.810.052,
/SSP-SP, CPF 049.313.418/29; Douglas,
Toses Franciaco, brasileiro. Casado,
RG 11.011.047/SSP-SP, CPF040.1366.838/63, todos com domicilio
na Calado de Deus. Vila Vara, Ocas., SP; Fábio Manto., brabas., casado, bancário, RG le.912.757-6/SSP.
SP, CPF 065.313.998/56. com domicilio na Avenida PaulMea, 1.450,
4' andar, pane, Bela Vista, São Paub, SP;
Fernando Barbaresc o, brasileiro, saleiro, bancaria, RG 6.374.0485E1,
SP CPF 580449.882197; Jair De/gado
Scalco, brasileiro. casado, baroano. RG 5.873.070-6/55P-Sp, CPF 221.863.878/91, José Luiz Rodrigo.
Buena, brasileiro, divorciado, banca., RG 8.353.077/5SP-5P, CUF 586.673.188/68; 5000 Maria Soaras
Nunca, brasileiro, CaSado, bancara:), RG 10.729.603-2/9SP-SP, CPF 001,660,070/20' Josué Augusto Pancini,
brasileiro, casado, bancado, RG 10.389.168/SSP-SP. CPF 966.138158/20; Laércio Carlos de Araújo Filho,
brasileiro, divorciado, bancaras. RG 7.405.338-X/SSP-SP, CPF 567.5/ 1
.788/72. Iodos com darn.flio na Ciciado
do Deus, Vila Vara, Osasco, SP: Luiz Alves dos Santos. brasileiro, casado, bancário, 50 6,034 631-0/SSP-SP,
CPF 387.92389O172, com domicilio na Avenida Apoias., 1.500, Pão 8, Alpina., Bamerl, SP: Luiz Carlos
Angelohl, brasileiro, casado, bancado, RG 10.473.334/5SP-SP, CPF 058.042.738/25; Luiz Carlo. Brandão
Cavalcanir Junior, tuaseletro, casado, bancado, 502.42
8.420.3PIS5PEIA,CPF 226.347.385/87; Luiz Fernando
Por.,
brame.,
casado, bandeio. AG 4.691.902/5SP.SP,CPF 4114 32.079/72, todon com domicilio na Cidade
de
Deus,
Vila Vara,
Osasco, SP; Mar.lo der Areado Noronha, tvaarkirce, cacada, bancado. REI 2.052.931/5SP.
PE, CPF 380660.500.15. corn domei. na Avenida Mana Coalho Aguiar. 215, Bloco F, andar, pane, Cila
Paulo, SP: Marco. Bade,, brasileiro. casado, bancado. Rt3 8.594.54105SP-5P. CPF 030.703.738f/o com
domicilio na Cidade de Daus, Vile Vara, Osasca, SP: senhora Marc EILa Sgan.erta, bras.., separada
ludicialmente, bancaria, RO 10.368.364/SSP-5P, CPF 048242.470120, com damecilio na Avenida Paullata,
1.450, 100 andar, Bela Vaia, S. Paulo, SP; senhor. Mario 110115 de
bancaria, RO 7.882.517/55P•SP, CPF 771.420.048/00, com dormcdi r na Souza Ramos, brasileiro, casado,
Cidade de Doas, Vila Vare. Osasco,
SP; Mauro Robairto Vaticanas.. Douv., bramia.. alvorotado bancara, RO 0:119.204/CCP-SP, CPF
010.721.218:83 corndornairo na Avânicla Paulista, 1.450, lamelar, BIlaVisla, Saio Pado, SP; Moacir NaChbar
'
, RG 13.703.383-7iSSP-SP, CPF (61 047.705166; 111115.1Pe/ogrino Nogueira,
21 Servço.
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brasileiro, casado, bancado, RO 8250.071/CCP-SP CPF 880.389.338/34; Oetavio Manoel Rodrigo.. do
Barros, brasileiro, casado, bancáno, RG 8.419.412/SSPSP. CPF 817.568.878/53; Ricardo Diaa, brasneao,
casado, bancano. RG 17.973.139rS5P-SP, CPF 133.606.046787. rodos com domicilio na Cidade de Deu.. Vila
Vara, Osasco, SP; Robert Jorro yen Dee. brasolairO, casado, administrador de empes.. 506720504195FSe, CPF 040.330.038/89, coro domicilio na Avenida Paulista, 1.450, 6° andar, Beta Vista, São Paulo, SP;
Roberto Sobral Hollander, brasileiro, 0011610, bancário, RO 4.518.875-0/SSP.SP, CPF 301.257.408/59, com
dornicato na Cidade da Deus, VIla Vara, Osasco, SP; e Toshilumi Murada, japonês, casado, bancaria. RNE
V004953-13/DELEMAF.SP, CPF 174.506238/62, com domicilio na Avenrcla Paulista, 1,450,5' andar, Bela Vista,
São Paulo, SP; e eleitos os senhoras, Cassiano Ricardo Sompelll, brasileiro, casado, bancaria. RG 16290.7740/SSP-SP, CPF 082.633.238/27, com dormira na Cidade da Deu., Vila Vare, Osasco. SP; Jun Philips,.
Laroy, 1100000. casado, bancário, RNE W419512.8/5E/13111MAF/DPF, CPF 703.149.427/34, com domulio na
Avenida Parenta, 1.450, 1. andar, Bola Vaia, Cão Paulo. SP; e senhora. Marlene Moeu Millan, bramimo,
casada, bancada, RO 12.400.020/SSP-SP, CPF 075.656.518/10, com domicílio na Avenida Ipirenga, 282, 10•
andar, Consolação, São Paulo, SP; e Walkirla Saha...Mar Marquetti, brasileira, cariada, bancária, RG
11.595.787/SCP•SP, CPF 046844738109, com domicílio na Avenida Alphaville, 1.500, Pisos, Alphavelei,
Somes, SP; Diretores Regionaia, reeldtos os senhores Altair António de Souza, bramia., amado. bancado,
RO M-883.661iS0P9vic3 CPF 244.092.605/00, Aurélio Quid° Pagani, brasrleiro, casado, bancano. AGI .86925S
9/SSP•PR, CPF 349.538.999/87; Cláudio Fernando Maneara, brasileiro. casado, bancário, RIO 7306443/
SSP-Se CPF 594.044.938/72. Iodos com domicilio . Cidade de Deus, Vila Vara, Osasco, SP, Fernando
Anita.° Tenõrio, brasileiro, casado, ban.rb, RG 2.000.108/S5P4PE, CPF 226.475.114/20, com domado na
Avenida Estados Unidos. 26, andar, Comercia, Salvador, BA; Luiz Carlos de Carvalho, brasileiro, casado,
bancam, RO 398.005/5SP-DF, CPF 237.096.859/15; senhora Márcia Lopea Gonçalo.. Gil, bras.aa, casada,
bancária, RO 11,914.142-5/SSP-5P, CPF 054.3(5.798/94; senhores Marcos Dare, brasileirn. casado, baroano,
RG 6.671.043/55P-5P. CPF 874.059.528/15; Pacho de Tarso Monzant, anistieIro, casado, baru., Fil3
10.303.214SSP-SP,C7-P 871.029.008/72; e Tacho Nacos Sanglard, mamam, casado bancado. RO 21.448.4490/SSP-SP, CPI= 100.618.437i68, todos com darrscmlio na Cidade de Deus. Vila
Oaasca, SP, a. numa
declararam lobas penas 110 161, que não ar.430 Impedidos de exercer a adnonistraçâo Se sociedade mordinal
ano
virtude, de condenação criminal; 3) nomear, cle coniormidade com o diaporno nos Arligsa 21, 22, 23624 do
Estatuto Social, ou membros que integrarem Co &aguenta. Comitê. da Sociedade: a) de Raro...ração:
Coordenador: Lá-uro de Mello Brandão, barbeiro, casado, bancaria, RG 1.110.377/SSP-SP,CPF 004637.5281
72: Membro.: Antônio Borre., brasileiro, viúvo, bancado, RG 11.323.129/SSP-51, CPF 003.052.606/44;
Mário da Silveira Teimara Júnior, brasiloco, casado, bandeio, RO 3.076.007-0/5SP-SP, CPF 113.110598/15,
Iodos com domicilio na Cidade de Deus, Vila Paro, Osasco, SP; e Márcio Artur Laureai Cy palitar,
qualreCado; b) de Auditoria: Coordenador: Mário da Silveira Teixeira Júnior, já qualiacado; lamnbros:
Hélio Machado dos Reis, brasileiro, casado, administrador de empresas, AG 5.904.366/5SPSP, CPF
456.584.288134, com domicilio na Rua Angelo Ester, 166, Jardim Guadalupe, Osasco, SP; Pulo Robalo
Simões da Cunha, bramiu°, separado rucimalmente, contador, RG 4.840.176/55P.5P, CPF 567.047.048/68,
com domicilio na Avenida Piassanguaba, BO Casa 3, Inclianopolis, São Paulo, SP; e Yv. Louis Jacques
Lojeune. brasileiro, casado. administrador de empresa., RG 4.984.123/8SP-5P, CPF 195.142608/08, com
domrcllio na Rua Senador César Lacerda de Vergueiro, 598- ap. 121, Vila badalo., São Paulo, SP; c) de
Controles Internos • Compliance: Coordenador: Mário da SlIvolra Teimara Júnior, Mula.: Milton
Abobar Silva Vargas, Domingo. Figuainalo de Abreu, Roberto Sobral Hollandar o Hilton Peregrino
floguaire, ia qualdlcados; cl) Conduta Eli.: Coordenador: Domingo. Figuro.° Me Abreu Mor:obro.
Arnaldo Alves Vieira, Milton Almicar Silva Vargas, Jose Luiz Acar Padre>, Cada. Alberto Rodrigo..
Guilherme, Milton Matsurnoto, Hilton Pelegrino Nogueira e Roberto Sobral Hoiludar. A qualrlicados.
Todos os Diretores e Membros dos Corroas lerão mandato ate a 1° reunião do Conselho de Adrnauslração que
se realizar apos a Assembléia Geral Ordinana de 2008. e os nomes serão levados a aprovação do franco e.vral
do Bras. aptos 9 que tornarão posse de seus cargos. sendo que permanecerão em suas fungoes ale qUe a
Reunião dure Orgão que eeogrS-1am e nomeaicoe no aro do 2008 receba a homologação do Banco Curral do
Brasil e casa Ata arquivada na Junta Comercrai • publicada, 41 daugnar, pagante o Banco Canina do Brami,.
sonhare. ai Mon Airnoar SiNa Vargas, em substituição ao senhor Roo,. Nagib Laarnen como responSiver
pela atualUação doe endca redstradoe no Salema UNICA°, de conlormande com o disposto na Coutar MI
3.165, de 4.12.2002, daqui.a erga°, b) Fábio Mamona, orn substituição ao ~ar
5018.0 Alexandra Noa..
Clemente, corna reeponsavel, desde 13.12.2006, nas Agências Corporate peio cumpnmemio craa norma0 do
abanara, manutençáo a movimentação de contas de daposiros (cania cortante arou poupança), e de ebodura.
rnanutançáo a movernereaçao 50 contas da dopo.oa para inveraurnonea (conta corrersa friou poupança),
Cle
COrli00111CladO COT o disposto na. Rasoirados noi 2.025, de 24.11.93. 02.073,56 15.6.94, do Conselho
Mono táno Nacional, e Cir.laras no 2.452, da 21.7.94, e 32413,. 29.7.2004, do Banco Cruzai do Brasil. Nada
mais loclrel000, encarrando-se a mocada a lavrando-se asco Ara que os Conselheiros prezemaa aunara
aa)
Lázaro de Melo Brandão. Antônio Berma Mano da Silveira feixe. Júnior. Mar.. Artur Laureie C ypriano, J.o
Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvaro. Valente. Declaramos para os deverias fins que a presente é o5pra bei da
Ala lavraria rol livro moino e que são autênticas, no mesmo Mo, as assinaiuras nele troam.. 1384.0 Braziaaos
S.A. ao) Mal. e Mica, Sltca ti'orçze. 1011100 Mausrvcrc

',abadia. 30 de junho de 2007
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'Extraio de relatório de execuçao física e Ilnanceira
t ,..
'CLISIO do panela) RS 1.200.000,00. Local de realizaçao , • •
tália
;seu Alto Brasil. Data de assinatura do TP: 30/ 08/ 206..
••
',eia. 01/09/2006 Termino: 31/05/2007. Objetivos do prole.. • • !. ris,au
.to mostras do alia, de exposições de abetos histoncos,
a • Jiaims
-.1, a herança arricana em nossa Cultura Valorizara dialogo nuns (1;5.
.;105 illanileSlaçOsS ailisticas, eruditas ou populares, que imolam a
. ornaria do negra na bolaria DraSilelra, corno turma de reconnecomenio
impOrtanCia de sua presença nas sociedades brasileira e paulista.
atividadoS de pesquisa e preser.çao do patrimônio cultura
:nondo da presença negra na viria nacional, em especial aquelas on
¡untadas para a raenlilicaçao de preconcoilos e combate a diSCriminaça0
nicial e uberai. Resultados alcançados: As exposições ...oraras e
a exposição de longa duração (Acervo). desenvolvidas no penudo, pra.
'aurcenararn ao priblico visitante em goto!. escolas da redo publica, par.
' %Guiares, Ongs e oultaS iliStauiS0e5 o acesso co Contato cOrn procloçoes
nirlisticas de dileronles ragiOas do brasil a lambem com produções in
;IsinaCionala que aelogaram estraiiamenie com a cultura brasileira. As
,asvalarles executadas na artra de arte.educaçao propiciou a esse pu
(70558 possuas) o acesso a inlormações essenciais a respeito na
¡construção da cultura brasileira, na perspectiva do negro, possibilitando
les processos de a/amarração e reconhecimento ao suelto, elementos
;essenciais para a construção ao arrumem da cidadania.
;Custos de Implamentaçâo do Projeto
'Caierioria cla ~masa
Pronsto.RS Realizado-RS Diterença.FIS
1Manutençao e mira esautura 488 483,46
486483,46
0,06
Prestadores de serviços
562.468 74
562.468,74
0,00
013( inaS errerootonais
38.005,98
38.005,98
0.00
ti
rgi
oA.es e lares bancarias 111 041.82
125671 15
14629,33
1.200.000 00 1214629,33
14629,33
gama da OSCIP. Associação Museu /Uru Brasil. Endereço, R. Dr, Luiz
Barrela, 262 • Bote Vista. Cidade) Silo Paulo UF: SR Gap:013284)20.Tel;
5579.0593. Fax: 5574.7889. E.mail. loueste.saimuseuafrobrasilcumbr
Nome ao responsável pelo propilo Luiz Henrique Marcon Neves. Cargo/
Funçâo: Diretor Administravo/linanca.
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Sindicato dos Trabalhadores um Geral na Ind!.
.
de Fiação o
Tecalagem, Malharias e Meias, Zordoalhaa • Estopas, Acabamento
de Coal arçoes de Malhas, Tinturaria e Estampado de Tecidos,
Espacial...a feral. e Afins da Chiarmo, Baruarl, Calamar,
Carapim.. Én., Embii-Cluaçu, Itaparairica da Serra, Jandira,
Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaiba, São Lourenço da
Serra Taboão
5. Ira - SP. O Presidenta da cri alado supra, confio.
ca iodos os Trabalhadores nas Indústrias de Peça° e Tecelagem,
Malharias e Moias. Cordoalhas e Eslopas, Acabamento de Coo/coçou
em malhas, Lavanda. industrial. linturaria e Estamparia de Fecidos.
Fibras a Especialidades Têm., sendo eles: Tecelão, Fiandeira,
Alvelador, Urdideira Foguisia, Relarced0r, Meadaira, Operador de
Maquina Taxid, Conadeira, Preparador de Tintas, Dooradeira,
Estampado, Abadar, Bobine., Maquinisla cie Meias, Mercerlzador,
Remaram, Passadeira, Ratilinista, Entestador, Enlormador, Conicalea.
Roleira, Enroladeira, Colmara, Arreada., Engrupi.. Candeia.
Remontador, Meandeiro, Cortador, Polideira, ~assadeira.
Massa Roqueira, Carandrista, Mecânico. Alusedor, Penteadeira,
Cerodeeto, Engarnador. Estampador e %torcedor dos munici•
pos de Baru.. Calamar. Carapictabe, Cofia. Em., Ernbia.G.çu,
imparem. da Serra, anui. Jandira. Osasco, %apara do Bom Jesus,
Santalla de Parnaiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra/SP,
para paniaparem da AGE de alteração estatutária desta entidade no
munia a adaptação ao código uva; extensão da bate lerntonal para os
municipais ao Cofia e itapavi; extensa° da calegona profissional para os
Trabalhadores em Lavanderia Industrial e exclusão dos Manos 'Em
Gerara "Afins" da denominação da enleada, 000 5013 realizada no Ma
11/07/2007, às 18:00 ha em 1. convocação ou uma hora após, com
qualquer número de convocados presente. à Av. Comandante
Sampaio, 395.
18 • Osasco/SP. Osasco, 30/08/2007. José doa
Anjo. Fonseca - Presidente.

8RAZILIAN Braziliun Finança &
Real Esteta S.A.
Companhia Aberta
02.762.113/0001-50
FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao disposto na Inanição CVM n° 358/02, a Brazalan
Finan. & Real Estale S.A. ("Companhia.
) comunica mo mercada e
aquisiçãO realizada em 28/062007, da 19.868.105 (dezenove milhões,
oitocentas Cela mil e cento e seis) ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, representativas de 49,50% das açóes da Brazalan
Finam. Real Estala ParliCipaçOee S.A. (EIFRE1, Inscrita no CNPJ/
MF
n° 04.808.631/000163, pelo valor de RS 326081,124.00
aremnios e mnie surra milhaea, oitenta a um mil. cento e vinte e quatro
Rema), mediante a celebração do Instrumento Particular de Venda e
Comprado Ações entre a TPG.Axon SERE Holding, LLC (vendedora) a
a Companhia (compradora). Com a raleado aquisição a Companhia
passou a amor 99.99% do capital social total da SERE.
Sâo Paulo. 29 de lanho 0. 2007,
Bradilan Finan. & Real Estala S.A.
Fábio da Arauto Nogueira - Diretor de Ralarem com Invernia:iras

CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A
CNPJ/MF 60.882.289/0001-41
Edital da Convocara° - Asaamblála Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas coo reunirem em Assembleia Geral
Exiraonlinana a ser realizada em prime. convoca.° no dia 13/7/2007,
as 15 horas, na sua sede social á flua Cubata°, 1.190, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paula a fim de deliberarem SObte a regente Ordem
do Dia: 1. itornologacaa do aumento do Capital Sodal da Ra 4.050.800,00
para RO 4.970.800,00, ou saia. um aumento de RS 920.000.00,etravaa de
rn.cta correntia nacional Ou mediania a utilização de créditos em conta
corrente, medramo a malsão. 3.680.000 ações ordinarlaa nominativa.
se. valor norma/. ao braço de armarão da RS 0,25 cada uma, valor cala
estipulado nos estritos lenhos do disposto no afago 170, § ta da Lel
0.470/78. O raiemo aumento darberado na AGOE da 25/4/07, q.ndo
se iniciou somou de subscrição a Inlegrallzaçáo do mesmo, observando. o doado de preraranua dos senhoras aCiOnlatas, COnlOrma disposto no
artigo 171, § 4° da Lel 6404/76.2. Em comem-enc. deitem cinema,, deliberar a 'esposo da nova redação do 'capur do
artigo 5° do Estatura So
dal em vigor. São Paulo, 29/6/2007. Dr.CadoaEduardo Lichtenberger Diretor Presidente.
(3=8 e 03 a 04/072007)

umn,:gr i.r74.212.

SERASÁ S.A.

Sociedade Anónima de Capital Fechado
CNPJ/MF n°62.173.620/0001-80
RIRE 35.3.0006256-6
Aammearla Geral Extraordinária • Edital da Convouçáo
Sào convidados os aconisias a reunirern-se em Assemblaia Geral Extra~Mana, que sem realizada no dia 10 de lulho 00 2007, às 10:00 honta,
na sede socai da Cempanhia, cidade de São Paulo, Estudada São Paulo,
na Alameda dos °Unanimas, 187, Planalto Paulista, para discutir e deliberar acerca da Seguinte Ordem co dia: I. Aprovaçáo da nova redação do
Estatuto Social da Companhia; II. Nomeação dos membros do Conselho
de Aorn.straçáo da Companhia, sul. Deliberaçào sobre a declaração se
aprovação dos dividendos erou furos sobre o capital 12000 relarivos ao
~mico 00 2067. para SJJESSOOS, a decisão do Conselho de Administraçao de 26 de arnha de 2007.1nlormaçorts Geral.: Enconiram.se
a disposição doe aaoneurs na sede da Companhia. em observância ao paragra.
Lei rat 8 404/76, os docurientoa pertinente. As ma.
oral Extraordinária.
2007.
~MO da AceNnuareçao
et"ma1
R Garrano lavara% 95 •
(29. 30/6 e 3/7
and •
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Koelle S.A. Administração e
C N.P.J. 56.397.9137/000164
Extrato da Atada Reunião do Conselho da Adi
r acari
Data, Hora • Local: 12/05/2007, ás 10;30 horas, na soda social em Oro
Cia ro.SP Presença: Membros do Conaelho de Adnanistracao. Deliberações
Unanimes: cl Aprovadas es demonsirações financeiras encerradas no dia
31/12/2006 encaminhando-se os relaionos para a aprovação da Assembleia
Guiai: b) Eleito para ocupar o cargo vago de Diretor UNOS Eduardo K.11e,
cuiu o marouto se miara nesta data a laminara em 2710412009, Lavrado a
seguir a Diretoria Candeia Com (11.111[1,1103 VeSCSI" em 27/04/2000 Diretores:
Theodoro Paulo Keelle, Gana: Withelm Koelle e Cortou Eduardo Kari.,
todo. quatecados no original, exercendo suas BUSIOSSIOS 17 rornuneraçao
compaiivei ci °mercado e dentro das possibilidades linanceiraS da 50C:iodado.
Respeitadas as limitações do Estatuto Social, os conselheiros asiabelecem
gim os cheques de valor interior a RS 10.000.00 podem Stlf assinados
individualmente por qualquer um dos diretores. Nada more. JUCESP na
237.193/07.3 era 15/06107. Cristiana da Silva F. Contra • Secreta. Geral.

Expresso Piracicabano de Transp. S.A.
CNPJ ri 54.369,2690)001.79. NIRE n° 36300.014.073
•
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Horas Local: 30/04/07, 8 h, sede social Piracicaba.SP. Convoca.
ção: Publicada no DOESP e Tribuno Piracicabana. em 29, 300 31/03/07.
Presença.: 67,87% do Capital Social. Mesa: Presidente: EdilloJosti Furlan
Glannetb; Secretario: Sérgio Luiz For/ao Gemera. Deliberações Unanime. a) Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativos ao exercido
encerrado em 31/12/06, publicadas no DOESP e Tribuna Páracicabana arn
18/04/07; b) Destinar o lucro liquido do exercido, no total de 05222.737,19
para abscaçao de pane da coma Prejuízos Acumulados; c) Eleitos: Edillo
José Furtam Giannetti - Diretor Superintendente: Ana Maria Giannalli Nomeia
- Diretora Comercial em subslituiçao ao Statile José Futlan Giannelli que
assumiu a cargo de Superintendente, todos qualificados no originei. Nada
mais. faracicaba.SP, 30/04/07. (ao) Edálio José E Glannetti, Sérgio Luiz F.
Germ., Edilio José F. Giannetti pp. Varal Loisa F. Giannelli. JUCESP n°
234,49247.7 em 12/05/07. Cria.. da Silva F Caíra° • Secretaria Geral,.

COEL BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJIMF e" 73.963.993/0001-70
CONVOCAÇÃO
Ficarroco•wovatios os o,ocoos da Coei Brasil empreendimentos e Panicopações
Lida. para a Reunião Extraordinária de Saciaria realizarse em 1.convocaçao
as 10 horas do dia 12/07/2007 e, em 2° convocação, as 11 Sarando rnesmo
dia, na sede da 50Ciedada, na Rua Mano e Barros, 146/sala 2, Jd. da Grana,
São Paulo, SP, a fimde duliberaracerca da seguinte Ordem do Dual. Definir
a continuidade da implementaçame cumpnrnento integral pela sociedade do
Contrato de -JOINT VENTURE" firmado com a TECNOLOGIC S.p.A: 2.
Registrar expressamen(e a manifestação-da cota. Lima Vezzani nobre
notilicação extratudiciel contendo O 'Instrumento Particular da Transação
e Outras Avenças", datado de 30/05/2007, ENRICO VEZZANI - Sacio/
Adnilnistrador

Nobrecei S.A. - Celulose e Papel
c NPJ (MF) 47 693.270/0001.99 - NIRE 35300003403
Assambleta Geral Ordinária e Extraordinária - Convoca.°
Convocamos os Senhores AcioNslas 000 reunirem em Assembléia Ge.
tal Ordinária e Extraordinária, a realizar.se no próximo dia 10 de julho de
2007. às 1000 horas, na sede da empresa, no ICrn 155 da Rodovia 1/eco.
aclor Abel Fabricio Dias sina, na denominada Fazenda Coruputuba, no
distrito de Moreira Casar, em Pindamonhangaba. SR para balar das..
guine Ordem do Dia: 1. Exame, discussão e vaiarão do Aceiraria da
Adminisiração, do Baianço Patrimonial e das derma. Demonstraçaes Fl.
nanCeiraS do exercido lindo errar da dezembro de 2006:2. Fixação do
montante global de honoranos dos Órgãos de Administração: 3. Recom.
posição do Conselho de Administração, sacra Inclusão de 03 (três) novo. merntiroS. para continuidade do mandam Iniciado am 2006, que ex.
pitara em 2009, 4, Outros assuntos da MIMOUa da sociedade;
Pindamonhangaba, 28 de junho da 2007. Nellon De Zord Presidenie do
Canse.) de AdministraGão,
(29 e 30/05 e 03/07/20071,
Sindicato aos Trabalhadores em Transportas Rodoviários da Passageiros
Urbanos, intarurbanos, Cargas Secas e Molhadas, Transporias em Gata:
de Bauru. Presidenta Alves e Agudos. Edital - Eleições Sindicais. Aviso
)beaumido ,0 Presidente, na lorma esmaltaria, faz saber que nos dias 22
235o novembro de 2.007, sede realizadas Elelçaes, pare preenchlmanio
de cargos eletivos e aumentes de Diretoria, Consoam Fiscal e Delegares
Reprosentaniern (unto ao Conselho da Federação. Nas eleições serão
utilizadas urna lixa, na sedo da entidade, no livraria das 10:00 às 16:00
horas e itinerantes, mas percorrerão as empresas em Itinerários chorar/os
a serem elaborados 72 (setenta e duas) horas antes do Inicio do pleito,
que tuncionarao. no dia 22/11, entre 400 e 24)00 horas e, na dia 23/11,
das 4:00 às 1600 horas, Fica abane o prazo cie 03 (três) das úteis, a
contar do pre•ente edital, para registra de Cimaeu que dar-Se•a
exClusivarnente na Secretaria da eniidade, Rua Boa Esperança, 2-54, VI.
Soabra, no botado dm 800 as 1600 horas, Publicada(s) e(s) chapa(s)
Marraae, o prazo para irnpugnaçáo de candidatos será de 72 (setenta •
duas horma O Edital ao encontra afixado na sede da entidade. Bauru, 27
de Junho de 2.007. Antonio d. Fran.- Presidente

=TIVIT Tecnologia da Informação S.A. ce
CMPJ/LIF s 03.461.300/0001-66 • NIRE n° 35.300.192.605
' Extrato da Ata dar ROA aro 30/04/07 .
,
Às 15 horas, na sede social da Companhia, Prearnaa: .
Matar St. Edson Ferreira Leite • Presidente e o Sr. José João Trigo Semeiam. Deliberações: Foram eleitos os membros da Diretoria da Ci.,
a saber Lula Roberto Nova. Manar para Direlor•PresIdenle; Edson
Ferreira Lelt• para Diretor. Vice.Presidente Executivo; Eraldo Dant. de
Paola para Diretor Voo-Presidente Execuilvo; a, Jo. João Trigo para
Orrator Adminstrativo.Finenceiro. Os Conselheiros deliberam destinar o
total Os rarnuneração global aprovada pela Aaliernbliala Geral doe
AcioMstaa muna data, no montante de R$ 4.000.000,00, corno a remunaração miai • ser paga ao. Direto.,, para o primarnte examIclo amai.
sendo gula o• membros do Conselho de Administração Mo terEto direito à
remuneraclo. Nada mala. 500 Paulo, 30/04/07. Edson Fernalra Leit. Presidam. JUCESP rat 215.344/07.8 em 11/0&2007. Cristiana da Silva F.
Corre.' Secretaria Geral.
Aa•oclação da Palco Amigos dos Excepcionai.
de Bauru- A PAE da Bauru
Proc..° Administrativo n° 0001/2007 APA E de Bauru
Pregão Eletrônico n°91/2007 -APAE da Bauru.
_
,
Oblato: Lota 01: Aquisição de computadoras, impressora. larada anta,
acenarem. câmara digital, webcan.
cabos de coriexão em nade; Lula
02: Conjuntos. mesa • cadeira, armário° e lousa; Loto 03:Aquisição de
er-conclicionados, lavadora de roupa e exaustores, Lote 04: Uivadara
hospitalar. cenolfugadore de ' roupa-basculante, secador rolar., caran.
dre horizontal, meoa de passara vácuo, terras de passar roupa a vapor e
carrinhos de polia tilano; Lota 05:Aquisiçãode bancada de granito SESSILO.
Contorna. arpenlicaçôescontidas noAnexo ide Edital.
Prega° Eletrônico por melo da Internet de acordo com o Convênio
n° 010121.00/2006 Mkaoldn/onie Ciências Tecnologia • MCT e Associa.
çáo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru • APAE de Bauru.
Dotada Rarebimento das Proposta.: 12/072007, ala as 08:30 hora..
Abertura da Sassão. 12/07/2007. às 08:45 horas.

"nrir AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A.
CNPJ na 56728058/0001.00
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que ve encontram á cxspostção Cios acionista., na sede
Nadal. Fazenda Bom Jesus 6MP, bairro alamban -5. Barbam tf Oeste.SP,
os documenios a qua se refere o art. 133 da Lei 6.404/713, POISSVO 00 0001.
Ciclo cocei encerrado em 31/03/2007. Sane Bárbara dOeste. 28 de junho 00 2507 a) Flodzo Furen • Diretor Presidenle.
(28-29-30)

São Paulo, 117 (121) -

25

Beisa Empreendimentos
e Participações S/A
CNPJ/MF 52.785.045/0001-12
Convocação - Asaembhila Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da BEISA EMPREEN.
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SIA, use reunirem no dia rode
julho de 2007, às 10000 horas, na sede social. situada na Rua
João Cachoeira, n. 488. Golo 800, São Paulo, SP, para dellbara•
rem sobre a arguir. Ordem do Dia: (I) allOrliçáO de endereço da
sede social; (II) homologação do aumento do capital amai deliberado nas AGEs de 31110/06 e de 28/02/07, alterando o capul
do artigo Sa do Estatuto Social, a lrm de que dele comia • nova
cifra do capotai social: e
consolidação do Estatuto Social. São
Paulo, 29 de junho de 2007. Carlos Alberto de Sanes P. LanceDoai - Diretor.
(29,30/08 e 03/07/07)

Koelie S.A. Administração e Curnergio
C.N.P.J. 58.397.987/0001-84
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Horas Local: 12/05/2007, as 11:00 horas, na sede social em Rio
Claro-SP Presença: Tomadansa dos acionistas. Convocação: Dispensada
legalmente. Mesa: ProSidente, Gunar Wilhelm Koelle; Secretário: lago
Roberto Koelie. Dallberações Unânimes: a) Aprovadas as Demonstra.
O. Financeiras do exerciuo lindo em 31/12/2006, publicarias no DOESP
e no Jornal Cidade de Rio Claro em 05/04/2007. Deliberado que os resultados à disposição da Assembléia Geral sovelar de R$ 831.591.00 senam
SaSSISOOOS para a conta de Reserva de IllefOS, sendo estes totalmente
asiribuidos aos SOOSOÇOS acionistas. Nada mais. JUCESP n°237.086/07.4
ern 15/06107. Cristiana da Silva E Corréa Secrelana Geral.

B2W — Companhia Global do Varejo
Companhia Fechada
CNPJ n5 00.776.574/0001-56 - NIRE 35.300.340.574
Ala da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de maio de 2007, áa 11:00 horas - Certidão
Secretana da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certifico que a Aia om °Matara loi registrada sob o n. 244.113/07.5am
26/06/2007. Cristiana da Silva F.Corraa - Semetana Geral.

Banco Bradesco S.A.
CNPJ na 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária na 1.214, do Conselho
de Administração, realizada em 12.3.2007
Certidão Secretaria da Faaenda • Judia Comercial do Estado de São
Paulo - Caneco o registro sob ir 243.040/07.6, em 25.6.2007. a)
Cnstene da Silva F. Corrêa • Secretaria Geral.

Banco Bradesco S.A.
CNPJ na 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Extraordinária na 1.225, do Conselho
de Administração, realizada em 23.5.2007
Coriáceo • Secretana da Fazenda • Junta Cornmcial do Estado de São
Paulo' Cerlálico o registro sob número 243.041/07-0, em 2562307. a)
Cristiana da Silva F. Corrêa • Secrelana Geral,
ALMAPAL SIA, torna publico que recebu da CETESB a LI ra 45002199
e requereu a LO para, atividade da Fabricação de Medicamentos para
uso Humano, át Av. Eng° Heitor Antonio Eiras Garcia, 2756 . Jardim
Maria Luiza. São Paulo. SP - Coa 05564-000.
Pra Color Ouimice Industrial Ltda. Torne público ma recebeu da Co
testi a Li. de Operara° n° 32003408 p1 Pigmentaçâo ou TIngimanto e
outros beneficiamentos de Mar. Plástico. sita â R. Phllip Lelner, 498 Par
que Alexandre/Cotra/SP/ Cep 05714-285 Cálit Validace Até 14/38/2011,
ZANINI, CURTIS & CIA. LTDA. - EPF, torna público que requer. a
CETESB a Licença Prévia pare Depósito de Produtos Dirimia. (amplia.
çãO Mat. Primo) sito á Rua Flul Gomai de Almeida n° 149/159 - Penha de
França SP.
COMPSYSTEM INFORMAT1CA LTDA, CNPJ 02.232.117/0001-25,
par seus sCiaire declaram extinta a sociedade em 18/05/2006,
conforme distrato social.
SECURIT S/A, torna pablir,o que recabeu da CETESB/Agência Ambiental
de Guarulhos. e Renovação ala Ur. de Operaç. n 15002891 para (abro
de móveis com preclommancia da metal, na Rod. Pres. Dutra Km 214 o
253 M Pista Sul S/N - Jd. Curnbice-Guanahos.SP CEP 07178-580.
RATHER MARCELO GERALDO 'ME. torna público que Solicitou Junto Ir
CETESB a Uc. Palma da Inataração • de Oparação, para MN. da ttariu•
chos. recarregamento, serviços de localizada la Av. Carmina F•ola, n°
1127' Catarina Zanaga • Americana/SP.
Conatrucap COPO Engenhena e Comércio S/A, toma público que maca.
bani da CETESB a Licença de Instalação rat 29002891 para mandada da
Lhina de Concreto Astilha° situada na Av. Raimundo Pereira de Mago.
lobas, 14.000 • Jd. Cidade Pirituba • Sao Paulo
JR Indústria e Com. de Soldas Ltda. EP P, alio á Rua Pref. Olivier Ramos
Nogueira, 2-A - Cambos • Guarulhos - SP, rorna púb. me recebeu da
Celesb 'Ag. Ambiental de GSIMMOS a Ilc. de opOr, / renovaçâo 15002931
p/ fabaraçao de soldas da estanho-chumbo • ânodos p/ galvanoptaste.
POR PLASTIC INDUSTRIAL DE PLASNCOS LTDA torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operaçáo com militada até 28/06/2011
para laboração de anelaiae d• pl... à Av. João P•ixmo Vigas, 99 • Jd.
Consorcio - São Paulo

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
CNP! .
45.593.177,0001-11
Prosau Presencial: 011/2007; Pr unam. 073/2007, (Now
Conv•taçéo o. Mr.
noclmanlo tm concreto FCK 18.0 Moa. com
~risco. Homologaçào:
mori• de URBAM hornolog• • MiuMcaçáo do abano Po mmant• Pmoáo CM..
Pm.
rancial, a ammme Supormix Conca. SIA. (MO ,SSOr su.O1SS O• os
188.00
(conto • clfloPant• e calco ma..).
Ditmor Promd•m• 'Fétido Rumara

A Diretoria da Associação Atlética Goodyeat convoca aos associados
para Assembleia Geral onde será realizada a eleição dos Membros do
Conselho Deliberativo para o próximo biénio, a ser realizada no dia
11 de Julho de 2507, em sua sede a Rua dos Prazeres, 284 'fundos,
Belenzinho, nesta Capital, as 17:00 hrs.
ne•3•1151,

Sindicato dos Técnicos de Apoio ir Arrecadação Tributaria do Estado
de São Paulo Sitesp - Edital de Convocação . Assembléia Geral Ordinária. Pelo presente Edital, com estrita observáncia do Estatuto Social, nos termos do art.12, item 1V,ficam convocados todos os associados,para Assembléia Geral Ordinária,que será realizada no dia 18 de
agosto do ano de dois mol e sete, is 09h00,no auditório da Associação dos Fundonados do Banco Santander SanespeAtubesp, sito à
rua Direita,32 -11 andar,Capital-Sp, para apreciar e dallberarma
forma do Estatuto,sobre a seguinte ordem do dia:a)prestação de
contas do exercício de 2006;b1reestruturaçâo e aumento emergencial
2007; c)assuntos diversos e de natureza estatutária. AS eventuais deliberações só serão validas se cumpridas disposições do tem V do art
12,do Estatuto vigente.São Paulo,29 de junho de 2007.Mauro de
Campos-Presidente.
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Banco Brutesco S.A.
CNPJ n4 60.746.948/00011 2
WIRE 35.300-027.795
Companhia Aberta

1.1.143, do Conselho de Admi

Aos O/ A es tia mos da março da 2006. às 17h, na sede social, Colada
.. ... •
-o do Prhao Novo, Vila
Vara, Ciático. SP, ruunirarnme, cum excsçáo do senhor Ricardo Espirito Lo iti, „uiva Salgado, os marfamos
aruaná sara amigou eisia Consigno na Assemblala Geral Ordnana nota realizada, cuja posso se data apôs a
I lurriGio.,e;;SO 00 0005 nomes pelo Banco Cerilral do Brasil. as quais tomaram as seguintes uelitieraçoes lido
cOnlorraescle Com as disposiçõ as do Anojo S' do Sarai., SOCral, procedorsin a else100, entre si, do Prosam:1w
zsutiresidanin deste Orgia, tenda a escolna retraieri nos nanico doa SerillOtOs;
P/OsIdirrilte: sacara da
Meio Er ordho Vico.Prasitturine
Amônia &mu; 2) estando varonil o mandato da atual Orate:lila a atenuando
no Maga 12.55 Estatuto Social, prOCedarant à 01000 dos membros que diagrama o rolando Órgão,
CLsoo
sarau levaaos a aprovação da Banca Canoa! do Brasil, apôs o que mimarão posse cio sa Quem
urna:. sao ',taludos as senhores: Diretores Exacutivos: Prosloonte - Márcio Artur Laureia cypriano,
lho:moi e casada. bancai to. RO 2.8,33.339.6/S31,SP, CPF 003.909920/20,
Vice-Presidamos - LyarcitiAfbino
Cusa-. traslada, Casada, bancaria. RO 3.555.534/SSP•SP CPF 084.172724/09
ArnaldoAlvee Vieira arasilcur
vanio, s,trcario, RO 4 847,312/S0P•SP. CPF 055.302.379/00, todoa com domicilia na Ciciada de Cauã Vira
Fura, Czasco, SP; Luis Carlos Trabuco Captai,
brasileiro, Casada, bancário, RG 5.284.392./SSP.SP. CPF
260.31U 028/68, com domicilio na Avenida Paulisui, 1.415, pane, Bela Vida, Sao Paula, SP; Sergio Soado,
tiresuoiro casaria, bancaria, RO 206.855-0/SSP-SC, CPI' 133.189409/22; Julio da Slquaba Carvalho do
Ammo armee., casado, bancário, RG 3.272.499IIFP-RJ, C1°F 426.327.017/49; Mau., Minora.
Silva
Vai
araelieira, casado, bancário, RO 7.006.035.096/5SP-R0, CPF 232.016.500/15; Jose Luiz Asar Pedro,
badeleco, CaSeda,OariCaria, RG 5592.741iSSP.SP. CPF 607.5713=4;o Norberto Pinto Bai:Luda.
ocasiluiro,
dindusid
- u. bancaria.
4.443.254/SSP-SP, CPF 509.392.70a/20; Diretores GeranleS Arimincio Trivolato
Filho, ara:aleito, casado, bancaria, REI M-444.638/SSP-MG CPF 140.055.906159;
Carlos Alatino Rodrigo.
Guimernia, orasiluira. casado. bancário, RO 6.448.545/00P.SP, CPF 021998.013804;
José Alcioas Munhoz,
casado. bancaria. RG 1.024.044,974/SSP-RS. CPF 064.350.330/72;
Malhem,. Lambi da
Faria Cresileiro, casado, oancario, RO 32.114.470-X1SSP•SP. CPF 128.861026/91;Jose
Luiz Pasmou,. Vasconcatios
illacnaao, brasileiro, Viúva, bancário, RG3.0411,611/SSP•SP.CPF 043,934.658/49;
Milton Mataidnoto, moedeiro,
cJi.c-Jci °anedio, RO 29.510.917-5/SSP-SP, CPF 081 225.550/04;
Cristiana Queiroz Baliam bromiura, casado
aoracho M3 7.390 Ot4/SSP-SP, CPF 936344.026/20; Sergio da Olivaira,
brasileira, casado, baccano, FIO
;I I :t.J5J9SP.SP, CPlz 272.994.14dÉ72; Odair Afonso Reboamo,
inumareis, casado. Dancemo FiG 9100.0112/
CPF 120. i 19.838/00, Amalia Comado Boni.
CPF 131.6 i7.000no0; Domingos Figueiredo do Abrou,bremilairo, casado, bancado, RO 4.661.42WSSP-SP,
Masseira, casado, bancário, RO 6.4311.8a3/SSRSP,
CPF 942.909696/53; PE1010 Eduardo irava/. Isola,
amodorro alstorclado. bancam), HG 6.610.670-9/S5P.SP,
CPF 857 044.02W72; e Ademir Coaskillo,
brasileiro, casado, bancaria, RG 8.382.785/SSRSP, CPF 722.446.40825. tacos com domicilio na Cidade da Deus, Vila Vara, Osasco, SP,
Datamos Dopariam/miais, Adineu
Saruessonbrasãoso, CaSeida, trancaria, RG 5.961.648/SSP-SP, CPF 401.747.616/34,
Aktan Corso E...Amimar/C
masmarro casada, bancário, FIG 4.286 069105P-SP, CPF 0532313.958/4
Alasandre da Silva Calhar. brasilauce
casaao. Calmaria, RO 100.640 876-7/902P.RS, CPF 282.548.640/04;
A.lrado Antônio Lima de Menezes,
GlisSetura,CeSada, bancaria, RO 2.493.059-0/SSP-SP, CPF 037.958.006/03; Andrô Rodrigues
casaoo. °anedio, RO 9487 9135.3/SSP-SP, CPF 005.906.058/27; Antônio Carlo, Dai Cada, Cario, brasileiro,
braaidro,
buncan,
6.252.696-0/0SP-5P, CPF 713,770.429/04; Candldo Lucrada
brasileiro, divorciam), ~cano,
RG 3.734.764/SSP-SP. CPF 375.739.268/04; Clayton Camacho,
brasileiro, casado, advogado. RO 13.8100524/SSP-SP. CPF 049.313.418/29, lodos com domicilio na Cidade da Deus, Vila Vara, Osesco, SP; senhora
Demo. Pauli Pin/atina da Moura.
brasileira, divordada, bancado RO 11.974.549-5/SSP-SP, CPF 075.81905W
03. coni daralCaro na ~NU
1.450 3° andar, Bela Visto Silo Paulo, SP; senhores Douglas Tecia
Francisco, brassolio, casado, bancaria, Rel 11 .011.047/SSP.SP, CPF 040.058.63W133;
Fernando Baraareaco
brasocero mirram, bancar., RO 6.374.046/SSP.SP, CPF 5138.440806/317 ambos com monteio na Cidade de
Seus Aia Vaia, OsuSCO, SP; Fernando Jorge Buso Gomes,
brasileira, casada, bancaria, RO 04 950.580-1/
iFP.RJ CPF 370.024.177-34. com domicilia na Avenida Pautara. 1,450. ). andar, Bula Vida. São Paulo,
SP:
Jair adlyad0 *Also, brasderi o casado, bancaria, RO 5.673.070-6/SSP•SP, CPF 221963.870/91;
Joim Balisiela
Deu. 5r00eC110, CdSudO, bancaria, HO 549.241/S5P-PR. CPF 903.505.919/20;
José Lute Rodrigues Buena,
brasimiro, divorciado, bancaria, 40 6.353.077/S5P•SP, CPF 586.673.1N/60:
José Maria Soares Aluna*,
amiudai, casado, oancano. RG 10.729.603•2/SSP•SP, CPF 001.666.879/2
0;JCISWi Auguaro Pancani. brasileira,
casaao. nancano, RG 10.3139.168/SSP.SP, CPF 966.138.968/20; Laércio Carlos de Araújo Filha.
brasildro.
divorciado, bancam, REI 7.405.338-X/SSP-SP, CPF 567.041.788/7
2, Iodos com domatillo na Crucia cia Deus,
' ia fr.., Ousam, SP; Luis .41000 dos Santos,
brasileiro, cascou, bancário, RO 8.034.831.0/SSP-5P, CPF
O67.523.898/72, Avenida Alpnavale, 1.500, Elsa 6, AlphavIlle, Barata', SP: Luiz Carlos Angoloni.
araslielro,
casado, bancam), RO 10 473.334/SSP•SP, CPF 058.042.738/25;
Luis Carlos Brandão Cavalcand Júnior,
braseeno, usada. bancaria. REI 2.420.420-38/SSRSA, CPF 226.347.3135/87; Luiz Fernando Peres,
mascarro,
casaca., bancam), 140 409 I .902/SSP•SP, CPF 411.482.078/72; Marcelo do Armila Noronha, biossolio.
casado,
tanca.m. 9132
.062.03i/SSP.PE, CPF 3130.660,504-15: Marcm. ander, hrasildio, casado, baricar.o.
RO 6.604.640/
SSP.SP CPF 020.763.738/70, lodos com ~leniu na Cidade cie Doas, Vila Verá °masco SP; senhora
Marta
Pitu Sganserla,
brasileira, separada lucliclaiMenta, bancaria, RG 10.366.384/SSP-SP, CPF 846.042.478720,
com domicilio na Avenida Paulista, 1.450, 10. armar, Bula Vista, São Paulo SP; senhores Mario Rabo
de Souza
Ramos,
bauleiro, casado, bancaria, RG 7.882.517/SSP-SP, CPF 771.420.04SW com domicilio na Cidade da

realizada em 27.3.2006

Deus, Vila Vara,
Rabona Vesconcellos Gouvda, brasadro, divorciado, bancaria, RU
0.609,204/SSP-SP. CPi . h :J1.210/03, como domicilio na Anulada Paullsia, 1.450, 1. andar, Bola Vima, São
Paulo SP; Milton
Jtivurial, maminha, casam, bancária, RO 6.070.164/5SP-SP, CPF 640.510.112W
57; Moacir Nacnbar
bras11000. casado, bancário. RG 13.703.3W-7/S5P-5p. CPF 062.947.706/66:
011100 ~mino Nogualra, amaneiro, casado bancário, AG 5.250.071/SSP.SP, CPF 080.309.338/34;
°atavio
Manoel Rodrigues de Barros, brasiluiro, casado, bancário. RO 0.419.412/SSP.SP, CPF 817,568.878/53;
Ricardo Dlas, amuamo, casado, leariCaria, FIG 17.973.139/SSP-Sp, CPF 133.606.046/87, lodos com domicilio
na Cidaaa
Daus, Vila Tara, Osasco, SP; Robort John van Dijk, brasileiro. casado, admInIslradar Se
empresas, RO 9729.594/SSP.SP. CPF 040230.638/89, com domicilio na Andada Paulista, 1.450, 6. andar,
Bela Uma, São Paulo, SP; Roberto Sobral Bollandar, O:asneiro, solteiro, mexam RO 4.518.875•0/SSP-5P.
CPF 301.257.40a/59; florindo Rabin Lasmar, brasileiro. casada, Mancaria. RG
12.623.179/S9P-5P, CPF
005.923.241/00, todas com domada na Cidade de Deus. Vila Vara,. amuo. SP; Sergio Mazanza. Figualrado
Clornanla, brasileiro, casado, bancário, RO MG-1920.656/SSP-MG, CPF 373759326/20, com domicilio
na
Avonida Paulista, 1.450,
andar, Bela Viola, 090 Paulo, SP; Surgia Selam. ISIaSeel(0, casado, bancaria, RG
2.891.730/SSP-SP, CPF 198.301.999/88, com domicilia na Cidade de Deus. Vim Tara, Osmar), SP; e Toshituml
MAMA fajzonas, casado, bancário, ANO V004953-0/0ELEMAF,
SP, CPF 174 509235/G2, com domicilio na
Avenida Paulista, 1.450,50 andar, Bela Vala. São Paulo, SP; Ditafores Regionais.' 'Geladas os senhores
Altair
Amónia de Souza, brasileiro, casado, bancário, RO M-803.961/SSP-MO, CPF 244.092905/00;
Guido
Pagniii, brasileiro, casado, bancado, HG 1.869.356-9/SSP-PR, CPF 349.839999/87, lodos corri domicilio
na
Caluda da Deus, Vila Vara, Osasco, SP; Claudio Fernando Manzato, brasileiro, casado, bancara), RG
7.396.443/55P.SP, CPF 594.044.030/72, como domicilia
OCO, Quadro 2, Bloco 0, 81, 3. andar, &elida
Dmdasca, Grulha, DF; Fernando Antônio Toncirio, brasileiro, casado, banca.), RO 2.000.106/SSP-PE, CPF
229475.114/20 com domicilio ria Avenida Estados Unidos. 20, 3. andar, Calhara°, Salvador. BA; irlavaller
Garbo, brasileiro, casado, bancário. RO 1.607.621/SSP.PR
, CPF 109398.569/G8, com domicilio na Flua
Marechul Decidam, 170, 4. andar. Curtiam. PR; Laia Carlos de Carvalho. ['murara, casado, bancário,
RG
390.005/S5P. DF, CPF 237.000.659/15, sonhara Márcia Lopes Gonçalves Gil, ta
asdolra, casada. bancária, RO
11 .014.142-5/SSI,SP, CPF 054.315.79U/94; similares Marcos Dard,
bramado casado, bancado. RO 6.671.043/
0510-010, CPF 074.059.626/15; Paulada Torso Monacal. Masauno, casado bancaria, RO 10.303.214/SSP-SP
CPF 1371.025.008/72, 10003 com domicilio na Cidade de Deve, Vila Vara, Osmico, GP; Tácito Neva*
Sanglard,
caoado, bancário, RO 21.446.449.X/SSP-SP. CPF 100.6,8.437/68, com domicilio na
Rua Sunador Damas, 61,4. andar, Rio da Janeiro, RJ. Todas tarar) mandato 318 1. muniria da Conselho da
Administração que se realizar apôs a Assornbleat Geral OrclInarla de 2007, cujos nomes serão levadas à
aprovação do Banco Canina do Brasil, 01130 o qua iornarao posse do seus cargos, sendo que pennanacerao
uns suas 'tangias até doou Dimana a ser delta no ace do 2007 receba a homologação do Banco Cama! do
Brasil e saia a Aia arquivada na Junta Comercial e publicada. Os Maiores reeleitos declararem, sob as penas
da lei, que ruo estia Impadams aserCor a administração Cie saciedade frierrarell era alhada de condenação
criminal; 3) nomear, do conlorrnIdade com o disposto nos Artigos 21, 22, 23 e 24 do Estatuto Social, os
11101111N. quu imigrarão ou seguintes Comitês da Sacudido et)
de Audnoria, Coordenado, Mário da
Silveira Taisaira Júnior, brasaelrO, casado, bancaria, REI 3.076.007-Cl/SSP-SR CPF 113.119.598/15, com
domicilio na Cidade da Deus, gila Vara, Osasco. 910; ~broa: Hélio &tachado doe Rei.,
brasileiro,
casada, administrador da empresas, RO 5.904.30WSSP-SP, CPF 456.564.288/34, com domicIllo na Rua
Angelo Estar, 166, Jardim Guadalum Osaaco, SP; Pau/o %bodo Siarão. da Cunha,
brasileiro. separado
ludiclalmenla, contador, RO 4.1340.176/SSP-SP, CPF 567047.04E368, com domicilio na Avenida Açoca. 530,
ap. 111, São Paulo, SP; e Yves Laia. Jacques &elimine, Mediaria, casado, acananisiredor de empresas, REI
4984.123/SSP-SP. CPF 195.142.808/00, com domicilio na Rua Augusia, 2.709 conjunio 73, São Paulo, SP;
b) da Controlas internos e Complianco, Coordenado, Mário da Silvai. Teixeira Júnior, Membros:
Aliiion Almicar Silva Vargas, Domingos Figueiredo de Abrem, Roberto Sobrai Holland°, e Nillon
Pologrino Nogueira, (á qualllicados: c) de Remuneração: Coordenador/ Lázara de Malta Brandia,
brasileira, casado, bancaras. RO 1.110.377/SSP-SP, CPF 004.537.529/72; Membros: Antonio Bomba,
leasilalro,
viúvo, bancaria, RG 11.323.12WSSP-SP, CPF 003.052.009/44; *401,/o de Silveira Teixeira Júnior
e Márcia
Artur Laurelli CyprIono, ¡A qualificados; d) Conduta Ética; Coordenado, Dr/mingua Figueiredo
de
Abrou; MeTbrOS: Arnaldo Alvas Viera, Milton Almicar Silva Vargas, José Luiz Acar Pedro, Canoa
Albarlo Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Niiton Peiagrino Nogueira o Rabona Sobrai
Hollandur, já qualificados. Todos lerão mandato ales 1. reunião do Conselho de Adtrdnisuação que £0 10011001
apôs e ASSOfilleale Gond Orolnarla ao 2007, cujos nomes saião levados Lt emanação do Banco Central do
Grad) Sen. que permanecerão em suas funções ara que os Memoras a serem nomeados no ano ae 2007
mcauarn a homalogaçáo do Banco Centrai do Brasil e soia a Ata arquivada na Junta Comerciai a publicada.
Nado naus lol tratado, encanando-se a reunião e lacrando.. esta Ata que os Conselheiros presenteia
frases.. aa) Lesmo de Mnilo Brandão. 9010010 Boinia, Mano da Silveira Teixeira JUnlor, Márcio dolif Laureia
Cyprlano, João Aguiar Alvaro:, ~Is° Aguiar Alvar., Valente e Raul Sanioro ria Matam Almeida. Dadaramos
para os devidos lins que a presente copia Ilel da Ata lavrada no Mo próprio e mia são audinilmismo mesmo
livro, as assinaturas nela apodas. Banco Bradesco S.A. ao) Carlos Album Flodriguas Guilharrna, ~alo
Naglb Caurim,
CO

VICUNHA STEEL S.A.
CNPJ/MF n.
04.1138.992/0001.36
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Somares Actorsauts:

Em cumprimento As numas legais • caudatárias, aubmetamos apradação da V.Sas, o balanço patrimonial a demola damonstraçõ az [Mandaras, reiailnas ao exercido lindo tini 31 de dezembro do 2005, acompanhada* das
.0...Pendamos notas expliCelleaS. PerraineCeiTIOS aolniair0 dispara. P.SOS pane qUalaquer asaareciMenniqua ovarianamente passam Sal neceestiri00.
SÃO Paulo, 0400 atai
2005. A AdmInlialração
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE2005 E DE 20a4 rent imitidas de raald
ATIVO
DEMONSTRAÇÓES DOS RESULTADOS PARA OS
2009 2004 PASSIVO
CIRCULANTE
2005
2004
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
CIRCULANTE
Pane, raracionactea
(em 'Ninaras de mala exceto o iodo liquido por ação)
mpam. e luas
Toial acoimem!.
30
Partes faleciam).*
2000 .-2011
5755
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Tonal do drculanm
PERMANENTE
0.7se
128
Gerais° adininiatraUvaa
(88)
PATRIMÓNIO LIQUIDO
(20)
Invaellmentaa
Financeira.
1 938.558 1 919,029
(2)
Capital
aodal
(2)
Total do permanente
222.488 222.000
Resultado da equivalência pethrriOnde
1.936.508 1.919.029
Reservas de capliar
_22.4.2= 433.525
400
LUCRO OPERACIONAL
220.190 433.803
Reservao de lucros
36.702
25.693
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
Reservas de reavailação
220.190
433.001
1.190.213 1.298.917
LUCRO POR AÇÃO- RS
Lucros adarnulados
-LU
405 949 371 607
Assolas explicativa. são pane Imegranie doo dernonstraçOez financeiras
Tateia° paidnatinlo liquido
TOTAL °CATIVO
1038.347 1 918 903
1943,741 L52,5Q22
TOTAL 00 PASSIVO
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APUCAÇOES DE RECURSOS
1 9.13 091 ,1,91,922
As nolaS eXplicaiivas silo pana integrante das demonstrações 'Mandaras
PARA OS EXERCiCIOS FINDOS EM 3101 DEZEMBRO 0E2005
DEJIIONSTRACCES DAS MUTACOES 00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCICIOS FINDOS Ell 31 DE DEZEMBRO DE
E 00 2004 (em milharas da rads)
2/205 E DE2004
(sol milharas do roais)
ORIGENS DE RECURSOS:
2655 _ARO
Lucro liquido do excedido
Rosar.. Reservas
220.190 433,603
Rano riu. mio representam mostmanto dorsos/nos:
do caollAl do lucros
Reservas de
Capital Adiantamanto
Resultado
da
requIvalencla
painmomal
raosortação om
(220259) (433.6251
Lucros
_mesa
2009 ___2949.
0.0.011.1
1.00101
(68)
coniroladoe _assmslasiss T4tal
SALDOS INICIAIS
(22)
222.006
Total
R...6km~ da dividendo.
460
25.693
265 038
1.298.917
Realização da reavaliação relha.
371.007 1.918003 1A05.300
Toial das origens
2040/13
(190.9631
(22)
Reavallaçâo renasci ern conUoladaa
190.963
APLICAÇÕES
DE
FlECURSOS:
82259
AtallentOde capeai
•
62.259
400
(401:1)
Dividendas &atribulada
Dividendos distribuidas
205 005
Lucro doudo do exercido
285 005
(285.005) (205.005)
. Total das aplIcaçOea
.
DIMINUIÇA0 00 CAPITAL CIRCULANTE
Constituição ele rerarva legal
(22)
220.190 220.190
433.603
(111)
11 009
SALDOS FINAIS
. REPRESENTADO POR:
.
((1.003)
222.4119
Capital
Circulante
Inktlal
36 79g
(126)
1 '90211
11041
106 946 1.939,347 1910,001
Capital Ckailanta final
As noias explicallvaa são pane Iniegrante das dernonstraçems financeiras
(161)
11261
DIMINUIÇÀO DO CAP/TAL CIRCULANTE
139)
1221
NOTAS EXPUCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS PARA OS EXERC(CIOS FINDOS
000 31 DE DEZEMORO DE 2005 E DE 2004
As notas expilcaLvaa Mia paria Inalaram das damonatraçOas Manearia..
(em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2. SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÀBEIS
A Vicunna Steel S.A. lar consiltulda em 25 de setembro de 2000 e Iam a) Investimento. - O Invatulmento em empresa controlada osiEt
ELIEZER STEINBRUCH - Presidam
corno por objeto principal a participação tom outra, sociedade,.
LUIZ ROORIGUES CORVO - Vloo-Prooldante
reglsoado pelo ~rocio de equivaláncie painmoniel, baseada no balanço
DOROTHÉA STEINBRUCH Consolhair,
da
'especava empresa.
3 INVESTIMENTOS
RICARDO STEINBRUCH Conaolholro
Ponsopaçâo direta om ornato. controlada
BENJAMIN STEINBRUCH • Consarhalro
Quantidade Carina Patrimônio
CLARICE STEINBRUCH • Consolho.
No património Ilnuldo
No lucro do encercfcla
ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ • Consoam.
da ações
social _guino
2005
a
55.0
2004
2005
222.485.302 222.495 1.938.595 99,09 1.536.508 1,910.525
LÉO STEINBRUCH • Consethalro
copilai
220.258 433.825
DIRETORIA
055
1 938.509
715,072
BENJAMIN STEINESRUCH • Diretor-P residente
0010010 eoranaerpoajo1 31 .
EIJEZER STEINEIF1UCN Diretor Supenniendonra o
dezembro da 2005 per 222,4116.382 açôes ordinárias nominativa. saro velos nomeia', sondo; 4440/.277 açãaa
riekte.M 4411esertoyees
ia Rolacees coas Inveses:lotes
8.745.914 açdes claase Co 66.745,914 ações am.o 0,
t
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS WCIANO • TC CFIC1SP109980/0-6
.1./

.1.2772i

20

Si
8

R Gana

2 R ASO. 200

I '-

Paulo, 116 (11161

1

MOR LAN S.A.
CNPJ/MF n* 53.300.750 0001.00 - NIRE 35.300.102.355
Alado AGO/E 11o0111404 0111 00 do Abra do 2008
heia. Ou,, 211/11440, Mura: lo
KM., Local: aedo muna ora 01111.10
Calai de Com/Cacau; Ooo .r.oMildt, nos Mornos da ia. Gomam:
/,.a.couovu aprosunirotodo nor.-c ut 0010101 mau/. Mu.: Pra:adoesto •
a n.o, lonainali Nau o O.,,,ocei - Soo. Coou Ou Aoinuoco Pra.
thotilaracouto: AGO , o o Aprosumutiou o tocava o os cum.
! Animo:ano,. da CooronJoi.,.. iam cama o Uortunço Namora. u 00
.0 00 11,10011000 Econaudu uu odurcicio lindo uno 31/12/05. (2) Ou
142 dould0111 que u
a uot dosldbuldu como thVidallatal,
atuanats 40 1100I0ICIO Ou 20,.5 ° elo Fl. 000.000,00, a Geram pagou
ao 7 onoculas amas u 01l0000a05, 00 anho a afuroar° da 2000. (3)
iulaitut diaribuição lia a1.o saotu capara ptoodo, roo color do (19
'4113.50, disininalus uus acanalas no ano calureldilo de 2005.
AGE: I • Aprovara onclusau
aon c 9" no Cap. 11 do aluado Social
Lu Capotai to das Açaco. cuir, a occiodado 110 outaboiucut novas ragrao
noa a eusomo O ironsloronc,. za aço). da Companhia, om caso do
acoriaçao I/O controla atui° ...vau, mai.. a Incluo. do liada°
4. coo mono, o 4001 uma- 410 O toda, ao açamo do ansioso00 do
mooponlorto. A f Ra/aça° do 60.0 artigo 90 ora 0p1000110, 0000 vigoro,
4.04:40 01141110111 rociaçao: An. 50, h a:acoutado no8 acionistas do
JOooparolola, 0111 qualquer hopcooso do alioneçao Co amasio achanado,
a lana dltula ou araruta, o, am.a 11001,10 c000s, o tardio do exige
mo o alimuna ta posou colcurar oo trunioluancia o cuoutio do suou
001.04.0011 dou anatos a d. 1, muni., 00 u(s) uclonealartai timartood
do aço05 odounaourts) lana..1, coonorartund a Maldade MS Mó. 0/
1.0 (JOS 11.1100 a das inenalã0 uos dualalu 001010011111 ah/rascados na
vo.ltla 0000ou1k,, os 411.110 101.10 0 0110110 doo vuohla para o(s) 0010001140)
toola (os) do açAus, suam aço00 o/ou ou drailos 00100 It1010$1100, poluo
moamoo encalço00 O proço olorucklo para a compra 1100 aço. 0/011
ciou atulha 0 dos loorunius 00 propolodadaaolularidadu 00 aclunisho
nanar.. oldarvandortno, manto ao preço, ou metamos contliaSoco da
halo loitt, Sobrou COOMIC uc.anatal. § Uolco: Para os prOMSIIM (10
00,111:1001 do Mello move., 00010 Artigo, os domais acionistas
¡aum... na 011011:4700 40 10100 notalcao, por uscolo, o aciancla
0014.410111u
aluo 1.1010 :Mau :eu 00410 1010 do dhorlo, 110 praia intuir.
Ou 10 Laus. ~Mus da Juta 30 rrouniloslaçao 00 intonçáo 00 oxorciclu
o,1 Udu. (II, prol/nunca pulou, acloolulahrt lilulartua)
090110. (1.1
/3/170:404 IdCluSall 00 :4004 01 /1140 90001/110
apoovatla declaram os
aclamada pula runuonuraçao o00 01 11000 oulitiemianl. ao Estatuto
anca (2) Alo continuo, descamam oo occon dourar o Cap•IV do Eoluouto
1,01141. 10/0110112 Adonlnostsuçáo aa Socada., can a 001111700 10100100
Ou Danar Gomo., F.o 1 GouttoraçúCl 0011110, lul aprova. o odorem,
do Cap. IV - ga AdmInaluição da Cananualla que ousaram 000014,
0000011110 (14104/10, já C01110 4114141121110012 doa artigoo neonato 00510
canado, c000lore,ro oprovudo na oulobornçao (1.1), 001010: Cap. IV - Da
Atroam/Mação: Art. 110 • A Conoponlola sona aamlniultuda por uma
01,010. comp.. por G manam, 100/0011100 no puis, ocional00 00
nau, aunou pula Amonalca lane com mandato elo dois unos, prumIlkla
O 100101500. Art. 19* • Os nannoun da Maioria arta as seguintes
deolgnaçóos: o) Diretor Prosocleolo; h) Muar Suporinlondente; o)
Dimana som dosIgnaçao 00100101. Art. 200 • O 1.11rator
noa., looladowounha 00010 atuam 100111900, ropresonlor Coimo.0u
mo idos ou lora alula orada.00 adua os olos nocoatano. 00 Sall 10001/11
odelons.noilltx, poda oda actualco, malhar os aug.000 alos,
noloopandonlonamin da moonzaçâo do A:moa/ala Ourai: a) comprai
d4.0 irradia; rd coonproinoucar a moda o alienar bens 1111.011; c)
concordar buas 11110001s; 0) constituir panloor da moda. °aum.,
nado. cad. do Ululo oo ermos crodadfloo; e, o) dar bano nadas
oon, alanaçoo liduclilda an ganam. Art. 210 • O Melar Presidenta ao
Cautot Supoolfitandunte, lsoladametolo, e ou dem. Oirolome seio
olidignação ospostal, sano0 non con(uia/ do dolo, podando irtot
oao/usem.00 pot pfutauaclOteS com podamos esprachlsos, amargo
podo.0, ougulnten utua ai ornar, ondousat g acoltuf duplicalas
lancetais; 0) d.cm., 000041001 duplicaiuo nom quedam 00110 111010
1111 0t00110 Oh, inslaulçõos Onancallas, podando assinar lodos os
oucurnonios pam osou imo nuca:same alo c0110.1. propostas, conloalos
oo Gulden.; c) aum amo denoda. anaa °gado.: (dual...untar
a Companha,
um goleamos/1 minoração p.a. Manei, 06111000/OU 11010101901 1110100100
Mona/ao/os e Sesmarias de Estado, suus Org.. o doparournontua,
Sooperknonalaildas, Calugas., Postos ou Agencio.: °morosos publicou,
soMuuludm 00 0101100110 Mola e autarquous, podando 0001.1 lodo o
(mamata docufnuntaçao ou contrato da Impresso da Companhia,
/00100100 11000411, asouna cornpronussou, 1000001 to dar quando; e)
assinar o corrospondencla normal da Companhio. inclusive a arnado a
Indoluiçóos linancelrao, com a nasalado Lio dar Inslouçõ. sobre Illulos
1101100 00 mamado, 01110100010. aohala: 101600 do Muque8 O saldos
0. conlas; 1) abrir, encurtar e relawilliodlar molas bancara., podando
amenar cunhai00 ou (rado,01 doa abaçana 00 conlau, poovidunciar o
asalaur fichas cadauloals, commier checa:os oe 01110010 1/0 pagamento, receber
o dar quanta; g) anurizar 001010,, IfonslortInclas O
ologamonlos orri
.111,4688 ilomardoirae moamnlo 04,408 noa00 vanlido; h) cuudoner,
(acocorar, endossa, o 1000001 conhecimentos do depOollo e de
aoolbaroluo; I) cabra, 01000000 01,11//co/ao unalld. polo Companhia. cum
SOM 11CnISCMOS logo/o, podando, para asso 1104. passar redito o dar
Notação; () conluiar advogado lugaimenlo 'abalado o Invaal-lo dos
manas da clausula sadludecla' 00 orago 30 tho Cada) 00 Procos.
Cova Brasaairo, o de podures paro Ihnlar acordou,
enuncia; k) Inumar lielansms, 1) colocar duplicatas em aromai°, bom
corno nona, dadaraçõen, cancelomanlo de atolado, podando, Incloolvo,
0010 01000/000, 0/0/ coa:palanca a qualquer unt do aeus rupteuentan(ee
comarca., doado que ~colocados ou namoros dao doplIcalem mi
onctosoar chega. para Lloopomora Lm COM. Coa M11011 touncold0, 004
ame uom Coonpanlila; n) contraio anioraolion. em 10,111101060"
Finan..° com ou som garantas mais, 130001100 alhinat o hoon
Mancado; o) usalnar mongol/00 do cambio, bom como mo elornalo
~nanam 10101040100 a estas upataçons; o. 01 avallzar
da
amam., mulo espocilicamonw nuas p000I01011115. 0(000 1/00 0.11110/15
0111 nom00 amaneiro e moeda asioungalra. Ari 22° - O. 00100101110
tluluttnieluft10 a daltasonção das Ia.., a sun,0 olhando, 00000 um
do0 mona,. da Olrolorla § Unica - Enquanto 1100 olutormlnada0 aa
lano00 doo morna. da Dimana, as dullbstoçãoo, quanio ás moas
Moço0, acato a cargo do Urda Praoldento e na aua ousando da
Ulmo, Supoolonendona, Art, 230
1011411000 do Dinitora tiatáo
romoldlciaa pulo DIrolor Prenadunto. 0112 100111608 sor. limado uona alu,
quo attà IranscrIla nu Iam IOspoclomJ, § único - 0 quorum ao inalulaseu
olas rounióta Dota,. saía sompru de, no (animo, 02 011010108. que
duilhorarão por mana de colo., cabendo ao Dlrotor Pfaeldonla 04010
do quolidada no caso do empalo. Art. 24.- Fica exprossninanto vedado
a. Olooloots o uso da danunioação soc101 om nogóclon ostronl mo ao
01/410 110 Galopada°, espocialmonla, !pautar annçus, abonoa, endosso0
o a.aos cle lavo,. Art. 250 -Co Direta/00 uluit. aureo Meandco emn
suco, cargos modanto assinai,. dou I ospectIvos lombos do o.. no
lado da Atou do R.a. da Difama, 'dando dispensados do caução.
§ 00l00-Ou Diretores parrnanocarão em sous cargos ale 0/11005110010
aio sane acitalauloo colo/roo 141. 20" • A Assembleia Gula! Um 81090,
00 andores 110o10 o montamr,o global oulcallvidual da romunoraçtio dou
0.1o/oo. A Assuntada Gotal podara 001001 ata 02 corpos da DIroloria
vogo° 3- Ducal°o,v 00 000000100 laar o 00101 00 ortnuratraçáo 111011111
doa uh. Olnartia, Após analise e disarsoolo, 00 001001010, COMOIdatal§
0111 11001 a taillUilataçãO 0n1 1.101 valor global oquivalunto a 199
2.500.0110,00. 4 - Consolidar 00010:040 Social da Colmará/Ia, 00 11110110
clu laxar rola. ralo as almoçam qua lotam ao/ovados maio amernbaa.
Elos, 000101 da too lourneração anual 00 0)050 Oltolorla tom uno valor global
uquivalanto O R$ 2.500.00000 Encarramontoo Capote do lido e
alauvada a 010 Cul toesmad.e. Ansiou:Ourou: Pedro Taaolnarl Fil
Prosideniu, Colha de Atinai. Prado TassInarl • Socrotada. Extrai
mama Orlando, 20/04/00 .1000pi 1:16.07B/06A • 24/05/00 • Cratlan
01/00 7. Corrôo Sacrelann Gerai.
'
Insoiluto dos Advogados da SÃo Paulo - LASP •
Nos armo. do atrigo

20. Inciso 1.00 Estatuto Social, lkson conca...sias) aduo) aoldlorm (as)
''''*400 00 Solo Paulo - 1ASP, para sa
}=1
5101
,tfordrito Emel4 Ofoll la. na sada social ditada na ruo
a60iad644) . Siou Paula no cila 21 do lula°.
26IhNION4 táNMOWNIPIONaçà 00 05 1 1111. 0111 tomada convoca
o)990.44510 Nitoramolffilirs
ame Ordoon do Dia: a) Oloculir
),otaistomtriluelar.
alraçõao da cunha tia gestão
orn 31.12.05; b) ouhoto amounios
, ou amos. soc.. Maria
100104
Oartossi•Prosidonle um notoo cisa,

...11

rarteue: ia:

grtnla•Idioa, s/ do 'unha tho 2006

Ais S.A.'
,• .o:oantdolai
C.N.P.JJM F ort
i ala .1 10 1111, 25.:100.1513.5117
; Ala daa Aamoona a,
0 tala .0.f Iljnagg a Ene 1/ort§§.1kta.:'..',:,':.•,,?:
0l11110ntinalo:20/d.)/20111, roma/Cimo Local:Sudo ouclie, na Caolha/SP,
:4v ou Paola clrou. 2655 /. tonou, tala G, Mona: Atoxandro '70100110 60
Mamilo/a. Sala i
ol. 1.011 1 /10,04110.0 do mamava& Soa olaria. Coou/doam: I
amuo00 coo poodcaçoas nos od1960. aos Ion,
nua “DUESin o O Dia, 004 una 1:1, 14 o 111/0472009. Proconan Aclauslas
ropreounloodu unau oa do caolha suclul, colam tau asullialkirm condo..
do Livro du Pra:moças do Amadas. Ordeno do Lha: 1. AGO: a) pruslelça0
do contas dos aloalnistradanuo, 000010, uncussau colação 0110000400,.
loução00 ilonumulf os mbar00 ao omanciao socai alceando um 31/12/2005,
acompanhadas do Relutei ho Anual da Aoir ounalfação, Porosa' doa Auditora.
frolupendonles e Nulas CapliCalaraS, nuadados nas 0019000 dos (0141010
'00ESP' o 001000 044.1P2000 Nau usla lanam prelada mastreio/iço/tudo
dIvIdundos; b) oioaçau do num atros poda amado 0 Consolas du Adota asna.
ção da Cio.; AGE: n) emir o 011,111110111ÇÉKI till(0141 anual dos muntb(ou do
Canoa,. do AO nalatrualo v ão Urutu, Ia banano° counouni proollcipação
da Aohnonloiração1103 loco us; 0) clulibonoo mano 0,00419110 ao valor 10101 00
adução do capital aprovada nu AGE inulunda 0111 11/01/200(0 Deliberação. Tornada.. pula Uoullluildudu dou Proadallau. 1.0100, (a): amova
0000
00 60141140 doo ouloniniaiono oca os, o laulaiario Anoul tia AdrniMio.. O Lis deolanaltaçõos anuns.00 rolamos ao amorado social on.
catraio em 31/12/2005, loteio aldd u01111tieutda a nãO thullank§1.1 00 010/.
dondoa; (b): lona, rodados paru coo opor o Consalno 01, Adlladlalluçao da
Cia.: Folio. Azzl do Abalada Calunga brasa. o, catado, adonlnislrador
da unarouan, RU ro"16.251.9.55.0 5511/510,CPF/MF no 052.405,575.00, paro Prusidentodu 00100040 ao Mallnistraçào; Maria laca I 'onda, braslIel•
ra, sollolra, adnausioadma do amorosas, 110 n" 10.1.151.030 SSP/SP,
CPF/MF )0d,2)0./00.75,0000 ...Pousada,/ do Consoe oo do Moio.'ração; o, para os cargos do COnSilll matas: Slino. Alongo Art acho, biasilelru, 04110110, advogada, OAB/SP 120.582,110 ri° 11.1.:153.1159-7,CPF/MF
n* I 211.077.1.1411.41.); 11alaul Maloca inovo, lmulluilu, unlloi,o , adminiuloodor
da OlIlIlIolulO, FIC ia/ 4.721.701-0 007/714, CPELlis
02 1.700.0 19-22;
11104r110 Leonel ao..., brusiluono,
adainluiratior do omprosno,
RO 00 20.451.965-0, CPF/MF O 1,111.090.03[1.02, 101100 ImidulaM O dulia.
cilladoo nosta Cupla1/0 9, ulmo 05011410 toa Av. Bom Falia 11100, n°2.055.
70 0,1000 Entoa 1001 10 1:errante, nora...dana, casada, adio.. adura,
manacá. du Pua/apura Norto.Aonuolcaou
101.370.405.1.1.010 o
domiciliado 000 0010000 leadoe do Amada. 117. Ruomal 51,001, Sua° 22,
Unioton, MA, dovidunounlo ruplasoroodu ao suta 910011101101 1-1100100
Cainafgo Volto., bras.., casado, assoou 114 OAO/SP 0 152.539-A.
RG e* 07.075.7100, CPF/MF 018.351.307-52, nos lermos d.o int. 140,
§ 2* da 101111 5.1104/ /O. Foi tateia a Suo. Lucomme °meia Rogai°, broolluira,
casa., ui...maloca do emproo., 102 reo 23.701.030.3, CPF/MF
o" 10.1.000.560-05, residanle dooddratla munia Capital/SP, com oualiOno
00 00. aia. Fona Llnom. n°2,555, 7" atolar. iodou coo Conaelloulrou
010110,
aprosonloroon O condoei° do oico halo 05
011 3* da Matadas CVM
om" 367/02, bom coo1/o amuo aram não Lacem ha.. ain ataram doa
canos providos um lul que ou impoça da inuncOt 011VI0000 illarC011111,
Mondando aos rugulsolos produtos nos ads. 140 o (4704 Lo/no 8,4114/76,
uliouovado o dia 1.3010 na Insloução COM o* 367/02. 0 pia00 00 000100 dos
Consoava. eleolos 01911010 mundo do AGO quo oirtunlivir as demonstraçacia 111100001110) daullva0 00 talCalralna. 110 da Mai cid° de 2006, devendo
os mundanal. Consoai laloila 101,14104140050 dunito do tad 30 dias a com
lar douro doia, nadamo assinaturas do roapocavo mond no Lica do Atuo do
Reunam do Conselho do AdonalsI(açáo Ou Cd.; AGE (aio Na ala az mapa. h rannonourttio global doo nanar. do Coo:solho ,10 Adonalsitação
Oloontota. dolibararton. acip autauquo a o coo anotação (Poisai da Con naI halms 0011010,0. esluni limitada lá quantia doo F19 200.050,00 00 0110. não
havendo podicipação 0001dnlifll1110çdo nos lucros: (h): Considomado
[Ido e
00/01 1010100 redoçao de copilai aprovado na AGE rolo/nado ao 11/01/06
mostrou-ou oxcusalvo, a arlonalairaçau do CIO. amazona00 tampado aos
Adora:ouse.] o Intuito d. sortdoninuido o amuamo do roduçao do 00111101.
de R$ 05.555.55964 puta 919 20.024.390,24. Após ap1M1/1030, os Aciona/as acadimam a sugasiao da Adminiotroção, aprovando a rartallikação da
nodução 11000111101 social roallzada polo AGE de 11/01/00. do sodu amo ot Capara social lica redimido de 719 131.555.550,34 para fi9 102.735.1611,10,
somo uma roduçfm, portanto. 110 9$ 28.1.124.39024 afono cancolamenlo do
ações, conto doado lanam 000 ata. 1750 174 da Ui o* 6.404/76. Tendo
decorrido° In:laudo 60 dias por0 oposição doo oradores sem que qualquor
oposição lanha ciclo ala punheta. 09010010 da capital tuartida lvi rosilluida
dquusu mandado dos acanhei. do CM., du acordoados amo participução0
no copilai aoclool, 010 0014r0e onobillalus dollolos polo Cio. ao sociadada
DiagnOsilcos [Manuela° 0.01., por sou valoo, contada. Em rani° da 10.101.1cagao do valor da roduçao do 001111,11 Ilactd 119100000 IMAGE roullzada ao
11/01/00,1100.010 alo anafado o 'Copla' 110 Adigo 5)610°51db. social, que
passa a domar com a 009/0010 80000 (edação: "Artigo 5°-O copilai goda)
subscrito ti R$ 102.735 169,10, dividida. em 123.243.621 oçoaas, das quais
41.009.440 na° 0700. mandam noral.»Illyas 02. 1 54.1 El 1 sAo 4000091,.
haundels 110011011000a Mau 91:11114‘1111( imana". São neste alo millicadas
as datlberaçóes lanudas na AGE tUalltOda on1 1 1/01,2006, que Mo lonhaia
sido axprossanonlu noodilisoclas pelo ausento aia Encerramento: Nada
mais havendo o Mola. 10/0111 encimados OS 000011100, luvr0000.60 n (aosento a)a, goto, lida o achada caramo(o, lu( MI' 10duo os P10500008 00010000.
Pro alam la: Nomeara T. alo A. &dolo; Socro leda Luiz Otavio R. do Magalhaos. Adengai.: P011110840 Brasa Privai. Emoli. Fundo da 100.11mon to em Ação., p. P0 ifirnónio Incestioacolios o PanicIpações Lida., 7,100.
4000,0 T, tia A, 051511; emalam Amolada alta Diagnositc• Priva'. avesInana LLP, p. Alowoolta T. do A. Salgo e Luiz 010010 R. da Magana.;
Caso Erro. PrIvala E41.119 Fund LLC, onlodomoulo donotobludo apuo
BraallPrionde Equity Fund LLC, p.p. Nemo.. T. de A. Salga; JP Motgan
EllICA, LR, p.p. Flonato Olas P1111000; JP Motgan Partner. Lata America Ogaitore, LP., p.p. ilonalo Otas Plana.; JP Morg an Pontuai Lado
America LR, p.p. Runalo 0100 Paia.; 01111-1411. Pai-lotara, LLC, p.p. Riem. Camargo Votou:10; Latin Ita palmam Pannera/CCP, LLC, p.p. Risada Camamo Velou.; L0110 tioalilocaoto Fund L.P., 911. Bicado Camargo
ValmnalliF Parunvr o, i.LC, p.p. 1110na60Can.go varem° Calas. da Dapol 01 P1001.10101110110oubée. p.p. Ahoute doo T. do A. Sadio; Fundação 001000410000000 Sagurldado Social- Valia, p p. Vou Caml do Souza; Marra. 7.001,0,; nabal Mal/tomava; Folipa Azai do A. Camargo; Ricardo
Leonel Scavazza; Slaiona A. Macho; Aluzandro T. de A. Salgth Lua
Otacto Ft. da Mooallaus; Olhoplo Molar.. Noto; Giampaolo Mara S.
F. 00011001, Fiava Uchoo T. do Moiam., Jair 11. da 51100 Nato, Luiz
Chrysoatomo da Oliveira Falho O Victor launt0.1 do Nova U. E. da
Moras., 10000 7)1. Lulz Olavioll, de Magoados o Simone A. Ao lucha ApIa0001,0/06 cape, ilel da lavrado mo livro pando, sendo autodando o SOU 01quIvainen10 no RoOoloo do Comercio e posterior publicação, no. termos do
an. 142. § 1a, da Lel ort, 8.404/76. SAa Paulo, 2844/2000, Primitivo.:
Alexandro T. do A. Saigh Secretario Luiz Ourolo R. do Mogalhães.
Visto da Adva Slonone Aio.° /Macho - 01111/011 o,* 120.608. JUCESP
,o• 149.699/06.2 m02413/2000. Cdull000da Silva F. Corroo 0000. 00,01.

Richard Saigh Indústria e Comércio S/A
CNPJ n* 01.206.397/0001-07 - NIRE 0035.300,042(74
Convocaçoo - Asaoalltalla Gond OadiaeridExintoralinioria
SAo convocadoo Os sonhome acioaciao da Rica.' Salgh 100101110
Coonesto S.A. a ao tounItoue uca Auturnblela Gond Coodadda •
Extrticvairdela o (oulizar.o. no do 11/70011.10, Ao I I Immo,. ou,
. godal,
Rua Huloisa Paapiwoo, 042, $fio Coroam do f$ - SP, paro dollturateno
sobre a sugado Ordem do Ola: u) 11,0010,/o da aratoria, exuma,
dissusseo O voluçáo doo demonstaçads linanculms fedorentos moo
exercidos socais lindai ao 31 /12/201k4 a 31/12/2005, publeandos 110
DIA./ Olidul do Esmolo o Diário do Caravela non 05/2005 o toon 25/4/2008,
respeclIvainuniu; b) Ocalirouçáo dos resalados; c) Allorução do Quadro
Socialório; d)Relorma do oulutoto.aul,o)Elolçalu do Oiroloda; 1) Ou0011
ssuntool. Annum-ao 6010104019000110 cad.., acimadas na sede aoNal,
o), do...Masa gomo so rolem ot tal 11,1 il., Lá do 5110310110d,05 411011111140,
Caetano do Sul, 102006, Edgmd Nassil Saigh o Flaul Banho.
01101010N-000ptilOn.

(i. 7, [Vai/2006)

Banco Bradesco S.A.
CNPJ ns 50.7.16.040/0001-12 - 0/1F1E 39.300.027.799
Ata da Relalião Extutordlanirla na 1.143, do Conselho
do Administração, manando ofor 27.3.2000
Cedida°. Sumirei° 0/111100401111)07,04/0, CloLodod - Juin CranOreltol
do Eslodo dU São Pado • Curta., II 1091040
147.4119/0043, eno
31.5.2000. o) Colunam ai 511. F. (4,440 • Socoraária Guoal.

Camil Alimentos S.A.
84.004.205/0001-05 NinEt 35.300.148.735
0110 00 Aasamblólo Garoa Ordinária • Extraordinarla
Realizadas 00124001 aboli 00 2000.
1.Local, hora a data Na Godo 5001011111 C.orovanhia, saleada na calado
do SOU Paulo. SuouOo do buo Paulo, 44 flua Fomo-lua Fanai, a* 1001/
1111, 001,10 Cola Amuada as 10.110 liond do da 24 da Mal tto 2000,
2. Publicações e 600000 Loção, As Donooloshoçoins Contata° felalovao
ao ladroai° 1,00101 uncoroado Uno 31 de duzeonhou 000 2005 1010111
131100011000 no "Látinco Ohefal
500 Pnukr,no Jolnal %alma
Moicantiro no 'Voo nal do Brasil' nan 041,5000 00 da 2060 martas do 2000,
dispensada publicaçao 600 001101000 concocaçào. cunham° 0010/0,000
no afago 12,1, § 4*, da Lei
6.404/75. 3. Presença: Acatadas
mpresontantes 00 10101/6000 1/o capital so,oal do Companna, conloomo
assinaturas C0OS11111103 do Lido Flugistru Ou Prusençu olco Acionista°
.1. M.a diflua.: Sr. adro Sanaa Cluartlaro • Prosai...1w 0. 51. Ivan
Joio Peludo -500101,010, 5. Ala: A Ma ela Asououblain 01001000 rob o
lama du aunado, consoante Jacula main 130 da 101 4110.4011/70
alluruçõaa posaremos. O. Ordono do dlat A Asuoinbidin Garai dallIsatou
subia u 01410/1110 0010111 do Oue 00 oasenottléia gana 0,1111oola: a) Talro
as coa. duo 00I01,1101,000100, oxfontinar, discalr 000111,00
Danoralroçoes Coo:ilíada. 1101.9110 da Adneniatração a Parador dos
Aoditoroe loalopondantua (aladonto ao oxotalcio suciai InCtldadu 0111
31 da dozoinbro de 2005: O) Duliburar 0013,0 0 doo... do raso.. do
oxerslca; em ohannortaila geral oxtraordloiniat a) Oolobent, sobro o
aumento do Copilai Social, 10)01110001 a amada do anoptastiona, pela
Coa no.onlaa. no valor [19 95.000600,00 (Novalld a dna° moldas 100 u.110)
sef 004n0e01110 puf darto Oradusco SIA., Banco Habottana lnioonational
0,004 5/A. BuncoN3NAMr10 14001 0,0,, Banco Voá:nanam SÁ., Banca
ABC Brasil S.A., danamo aprovar a =Indução dominara,. garantias
vincular/ao o 101 corando, u a coletasse° de quaisquos contratos ou
documento., bani corno adituntuntoa ou substilookArto aos meando; e
c) Apodo a colabmoo, peia Dappao olaa, (10000ldo p0000 Canponsação
O LiquidaÇa0 00 Obtigatmus lv Anaillo do raclona Plnancago Narlonal;
o d) Fixar 11 ruollunarthalo dos minuidul.... 7. DellbaraçoS os: Por
onanlroldatio tia voas. com alatoa/do dou lugaimunie omputaelos, a
Assembleia Guoul delata. o sugu1010: Erto assolouhleia gorai ordinário:
7.1. Apouvaçào flo Hualaria da Admirada.° 0000 Doados:ouço.
Condado paolinonies ao onerada social uncoorndo om 31 do dezumbro
do 2005, compostas 110 0/101050 Palrinonal, Domonoloufards do Raoluitado
do Exercido, doo Mutaçõos elo Patolmónio Liquido a das Chlgo.
Aplicações da Rocas., bem como ta 4114/0411040 Nd. Explicativos a
Parecer doa AutIllonts lanupandunt..Apoovaçao deo d000daçoio 44,14010
do Exorado poma aumento do Capota Soc.. Em aaaanaraleo gorai
oxtraordlnárlat 7.2. Aprovação do oanani° do ouoltal andai no vaiar olu
FIO 103.321.49 (C0010 o abona e Mn 11111, 1(0101110.1 o veva • urro mulo,
quatanla a nova canina.), som anoso50 do novas açõaa. pelo Valo,
sanciona do conta Mascavo tio capilar no vala do R$ 1.757.809,62
(um nellau educado. o docouolla o toolo nal, /tascam. e nova mala,
susronta 060(0 sentoovos), a pua valor am axila do naXtos (Poema.)
Acumulealoe" do adula° acumulado clu R$ 1.574.208,13 (um nada.
quinhoo,. 0 0010010 0 quatro nal, dortenan o Muna • caro toam, lasso
conlavos). 7.3. Em laca do eurowilo ao
000101110 Canpanha,
consoai. o Iam 7.2 admn. Ia 01,10001/co modificação do artigo 5000
00101010 1100/01 400 possa a doava, can 0 sudelnlo afama°. '0,1. 5'. O
coime) social (Ia OvcIadoO., 101a101.10 subscr. O allegralundo á [lu
(19 52.784.441,35 (Cliva:unia o doi. oulhaaa, soloconlm o o aenla qtnIro
qualroConloo e guaranio a mu radia Pinta o cinco caniüvos), dovklICIO
aio 20. 792.451 açdus Ordinaría9 ll001l,balI000.Ser° valOr
7.4. Aprovar n tomada do empraolonn, polo Companhia, no valor
9995.000.505,00 (Noventa editas rano...do me/dota .0( COnCedkla por
Brusco arados. S/A., Banco Flabobard International Brod' 5/A., Banco
A0N AMA° Rool S.A., Banco Volorantion S.A., o Dado ABC &Tall S.A..
1100100m0 aprovar conslotação da tamisam, goravam coroadas a tal
0001140,1r/doando a cessão Iodadanu de aviam...dou direous o cabinas
00 propoiedade fla companha, a alloomaçao roo locada do amam/nado,
equipai:monos cie poopriededo da et:amolada e a hipoteca sobro
amulatada, atáveis de prormodado da Companhia, palondo poro tanto
solava o/ou amuo quaisquer corado* 011 11000100440, Ooto como
adiamantao ou substituições tios (11eenses„ Industrio 0) Coroo. da
Abortara do, Credito e Citar. Avonçon; (11) Inseurnonto Particular de
Cessão Fáb./dedo do Oloollon (2oualórios; (111) instruo.. Particular tki
Alienação Fiduciodo em Ourara/a da Equiparamos; (0) Escritura do
Cominação do Garantia Ellpoltuatio; (o) Insaumonlo Posolkolo, do
Corrtlioulçao do Ponha° 60 0(600 do llonioateu Can-glAllmonto. S.A.; o
(v1) noas proinissorius e canhotos do Olnpo1S01110 COM cada thin dos
Moncos acima inuncionados. 7.5. Aptuvut a coita° aça° (bem 00010
quaisquer evontUale ovilloonanlos), pula Companhia, 60 753000 pata a
Compensação o Liquidação ge °imitações
Afabolo dO Sistelaa
Financalru Nacional, unho a Comam ol ao, OG 041i000 ou...tonadas 110 azon
anionot, 000 51.. Jalde 0111110001111dIal0 o Ivan Jata Puludo. 7.0. Fixação
da nvounoração global da Doolona em 016 9$ 1.000.000,00 (um milhao
de roais), a oer roteada ma reunião orando 8. Encerramento: Notar a
inala a se, Miado, 101 anCel aula u Assei onlóla,
lamas a pontona/
0/0 1100. leia e achada apoiou., 101 dociavaanto emanada par lodos oe
0010510100 60 Cama Alimentos S.A., a sabor. Sf. loiro Santo. Quaillaro,
o Camll Holanda LLC, osproseniuda mula 010 polo Eu. loa da Porto
Alegro Munia. Declaramos qua oresonio O capa lo4 da ata lacuna no
lobo p1(4110 do orniouâo do sociodad0. daddameoua 00000,00 paios
ncionisias aram mencionados. Sao Paulo, 50,24 do atol as 2006. Jarro
Santo. Ouartlero Pousa/mio. atm Jorlo Poludo - Sacavam. Socrolaria
o Doloso da Cidadania. Junla Conloidiado Edu/Judo Sio Pado. Condoo
O fugis110 sai/ 00' 146.1309/00-4 010 30/05/2040. Cauda. da Sova F.
Corría • Saclatala Goral.

-UBF Garantias & Seguros S.A.
CNPJ o" 33.001.036/0001-110 -14111E o// 35.300.120.781

12.:=1226S1),:aleta‘ 00/B))0)1415Frt04

Data, 11 do maio da 2006,60 tO:00 luxos. Locai: 0.01. 00 Companhia,
Avenida ChodkiJulat. rar 222,13100013, 31tandar, loura- Vita Oltrnpla,
pio EsIndo da São Pauto. Convosnçao, 0"Edit01 100 ConvocaçAo.doaoo
00 .00 publicado, enconlrandasa maga a Instalação 00 10,00,110 Amuambióia Gota: Extraordnotota pelo cadimo...a da lauda... dos Adote.ao da 51000000e, nos monos olo parolado anua do artioa 124 da Lei
n°6,404/76 Prasonça: Ackanstas UUF Gamai. év 5~056 A., moo anotando a totalidade do capital melai, cantorina aedo..0s constamos nu
linaldosla ala. 10000:9,0001001000Ma.: Luiz Rolado Paca Foz; 5o/contada da Masa 5001112 de Moum Canopo. Mollo Almada. Ordem ela Ola:
1. Fletradicaçâo da Assoa-atida Gana Euraddlnarla malhada em 1500 acamboo da 2005, para a da (a) alinrot o anduraço da socam, da Campo.
..da Gaipos 1703 u 1709 pana galhos 1703 o 1704: (b)r.rie's,aa diainAle
delibaraçoau lanadas na mareia Astatenbala. Da litaraçõao: Os Acionas.
nos da UBF 1:1100111111S & Soros S.A., por unarenklade de votas, daciolkoun:
Aprovaram, som ressalvas, a ronaillicução da Allationbled Gorra Emulo.mista realizada aon 15,/o socorram do 2005, pano o 1110
ps)allorar
roço da 1•4401. 641 da Companhia do (nonos1 7030 1704 pau Baló. 17030
1704, (00/010 60 seguira. 1011M, Manada P1061dean4o vnison, 231, saga.
17030 1704, Centro, CEP 20030.021, Cidadu o Esia. do Rio de Janeiro;
(I)) ralada, as danais dailboracdos tomados na oilenda Assoo...Na. El:.
corranienlot O C00..710001 ntoo Int ouve. por Mo. enconcar em lundum/nano o nein lol soriallada suo instalação. Nada n.o havendo a sor
Inalado, o Sr. Presidenta 00 10000 doo.. a palmais quota 01010 guises..
lazer aio e, anatem toado so manliesiodo, dada'. suspensos Os Usam1110a pulo lampo nadasse. 0 'floramo dosa ala 0011mo pftstilo. a qual,
roubaria a masa°, Id
am.ado a amam. pula Mole que 900010/0 00
trabalhos e poios Acionista. prosemos. São Paulo, 11 da maio do 2006.
Assinaturas: Lula Bobaria Pata Foz - ['moldava do Mesa, Board..
Moura Campo. Mallo Almada -04100161/o (In Moaa. Acionatas da UBF
Garantia. ét, Saguroo S.A.: U13F Garanti. S.A. • put .1ohan00. Paul
SlO,OoIaoro Vogner Silva MotIoll; Luiz Bobado Poma Foz; Jose Edunroo
Medrado. A prosamo tl co5pla NI da alginal, lovmda onm loorto podado.
JUCESP o° 147.631/00.3 oro 01/05/2000. Cola.. da Solva F. Carda SocrolOrlo Dorna
PINUS PASF-MA PAPÉIS LTDA.- EPP, sena púbico qua ova.. o Cf,TESB
as Licunças Previu e de adulação para Fabricação ...alue Divas.
,dh Papal lobo á Rua das Inalada. no 200' Ganida 03 o 04 - Forrou de
/Vasconcelos .010.

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SÃ
LOTES 1-2-3
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Minas Gerais
.3t 32.75.3¡::

ANDRADE
GUTIERREZ

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2007
À
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais
Rua Aimores, 1.697 — Lourdes
Belo Horizonte — MG
At.: Gerência de Finanças e Contabilidade — GEFIC
Ana Lucia Gondim da Costa

Ref.: Devolução da Garantia da Proposta — Concorrência 05/2007 —
Processo Interno 265 /07

Prezada Senhora
Vimos pela presente credenciar o Sr. Renato Francisco Reis Lara,
portador da Carteira de Identidade M 744.236 — SSPMG, a retirar a
Garantia de Proposta da Concorrência 05/2007 — Processo
265/2007.

Atenciosamente

1

-

utierrez / Via Engenharia / Construtora
onsorcio Andraee
arbosa Melo
Mário Sérgio Mafra Guedes
Diretor Comercial

1c0,5'763(

BELO HORIZONTE (MG) - AVENIDA Do CONTORNO, 8123- CIDADE JARDIM - CEP 30110-910 - TEL.: (31) 3290-6699- FAX: (31) 3290-6744
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CODEMIG
Companhia ete Datenvelvimento Económico da Minn Geral.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169893 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvimento Económico
de
Gerais
DEMIG
• Ana Lúcia Gond m da Costa
Gerência de Finanças e 9ntabidade GEFIC

Recebi a C rta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007
Renato Francisco eis Lara
M-744.236 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

I
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CODEMIG
Companhia de DennvolvIrrrento Econtako de Itna, Geral,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169891 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia db Desenvolvimento Económico
DEMIG
deMiçlaç Gerais LQ
Ana Lúcia Gon 1m da Costa
Gerencia de Finanças °Mobilidade - GEFIC

Recebi a arta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

Renato Franc co Reis Lara
M-744.236 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169894 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

deia de D senvolvimen •mEicGonômico
Jmpanh
ais - C
erto_
Ana Lúcia Gond , da Costa
abilidade - GEFIC
'3eáncia de Fina oss e C

Recebi a farta de Fiança, em epígrafe, em 29/11/2007

Renato Franct Reis Lara
M-744.236 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companta ae Oetenvolvan.0 Econômico Õe Minas Geram

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

41)

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169891 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia oe ;3:,oenvolvirdento
Ana Lúcia GO/1 .1rn da CcuO
..dade • C:Ein
onta.[,
3caCF.2

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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SEGURO GARANTIA
APÓLICE N° 02-0745-0169891
.__.________
A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 Centro
Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG , CNPJ 19.791.581/0001-55, RUA DOS AIMORÉS, 1697, BAIRRO DE _ •
LOUDES - BELO HORIZONTE MG, as obrigações do TOMADOR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/ACNE'j _
17.262.213/0001-94, AV. DO CONTORNO, N° 8123 CIDADE JARDIM BELO .HORIZONTE-MG,- até -o__ValOrEde
11 1.725.623,87 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos p. Vinte e Três Reais e Oitenta e Sete:CentavoWnaa
__,
-I
-_
.i, modalidade e objeto abaixo descritos.
DESCRIÇÃO DA_G_ARANTIA
.
J-..(Mod- alidade, valor e prazo.previsto.noxo ra o)

.
•

•

_
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CONDIÇÕES GERAIS

-

As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N°232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinara contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou pernnissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
Il. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais. * * * ****** * * * * * * * * ** * ***************** * * * ****** * *************
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.°232, de 03 de junho dá 2003.- -1.Objeto
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal',
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
...
.
.
..L..- _
2.Definições
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo _TotriãdõMloy
.1V
contrato principal, conforme os termos da apólice.
.. .
._
,.
II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que espeCificarifeaT:b-b-r-igaçoëa
1.44
direitos do Segurado e do Tornador.
“1
III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de atibliçã deSegiWo, firmado nos- termsdalegislãloo, __
_
_. _. _ ._
.._____ . ____ _ ____
1 em vigor.
,1
IV. Apólice: documento; assinado pela SeguradOre,•gue7epre-Sentã kiiíriarmen- te-O Seguro Garantia-a--I)
V. Endosso:. instrumento formal, assinado pela Seguradbra,--queintroduz modificaçoes naapolicade.
nro--„
arantia, mediante solicitação e anuência expressaikgjiãrtes,:.::"
Condições Gerais: as claffsulas,-da .rapóliõe;FWal5lidaçãiigeral -a_qualquer_mb-daltdadegurti
_
Garantia.
-.I.j VII. Condições Especiais: as cláusulas da--apolic-ffiltigasi5.6:çiifieirri ai_diferentesmodalidastte~wi .=--=
1
contrato de segui'Oe alteram as disposiçõeS eatabelecidaanas Condições Gerais:. -.1
VIII. Condições Partidulares:-is.ciue particularizani a ali6lice; discriminando-oSegur-ad-6-=, ,ogornador~.0-_-:
do
seguro, o valor garantido e demais caracteristicas aplicáveis a -ui-i.l-determinado contratoAeSWgur.opci
IX. Segurado'. -c redor daseobrigaçõeS,aa-Sarriidas palciToniado~ontr-ato principal::
ii/À11 X. Tomado?:-deVadordas Obriga çõet-pb-i- el&ããt-iirfii-da-STiiõt-o-fitfatõ prifitTpal '. —
't
1 ,,,•-_-):(1. Seguradora::.a sociedade de-Seglirõs gartidõra nos fermos dazagolicefdo-cumpnrriento~ngaçoe
,
,-,--laasurniclaS'Oel6T.OrnadOTno cci_jittprinci pal.
XII. Premio:importância_dividã'ÃSegUiTedo-t'a zpeloibmadoríparaObter.açobertura-do-seguria.
. : XII!. Sinistro:ti-inadimpternenta'daabbfi:ga0e-arcobertas pel6segart3F-- •
1 XIV. Indenização:_"-O.pagartfaiiiii'dOsÉejüfzos:diref6STresultantesdOinadimplemento
dav:ibri~zitmi_
pelo
-_------ —
-- 3. Valor da Garantia= ---

_

. O Valor da garantia desta apolice deve serentend ido cai:ri-6o Valo-r rriáximanomirle
3.2 Quando'refetuadaa.TalteraçoWdeavatoresEpreviamente estabefeCidis:r.n.cEcontEattEpjr
arantia devefaICOmpanbartaisnodificações,-------,--Para-alteraçõeS5ds-ter-fore-s- efetuada-sinzauntratitgitiricipalenEvlaticle3:1as_rciiiaiss
=
_
f odititaçãoIloValortbritraltial, owator dagarantia-podera-tambem:ser,modific-ado;-medifintP-gor
' Sag radorardaernissao_ de- endossordeT-cobrapça-mu,restitutQact_de7premio=rerativo:acL-acresermoxim===_
Ti-décreSCi mo do valor da garantia eeo prazo a-decorrer.
- - 4. Premio dã Seguro _

"4:1,10 TOrnadór e ó ré--eïj-Ohiáçiel pilapagamentidõTA-M16-aSe-diJii4Y6f-a'
e a'68-r-da-clo gue'eséguroTwntiniiãi
n
'a e_vigor
mesmcrquandolo-.--,Tomadanião-lxim=
e
I • 4 2• • Ficá
- - entendidd
--_
.pagado.o premio nas datason-veacionadaS:T---1,
A vigênCiada:Ecibérttifa-doSeguro=Garantiaseraigual aaprazaestabbleadanacoritratorprincipa
efetuar-wpagamentcrctoWiWio por-tolo-esteprazo
- .6. Expectativa e Caracterização do Sinistro_-i:
6.1: Comprovada
-pelo _Segurado-7.-_alnadimplênciaAti--__Tomedouernr_relação,_as=obrigaçõe~e~-_,
___
presente. apólice,re--g-trat-RloTe-Stiltatlráffütiferaarnofificaç~tfaidiCialleitazacilbrriador,,o_beguraefoztera:o-direito ;:ië exigir,-Aa Seguradora; aindenizaçao
__
6.2. Ao efetua? a _notifici-00- Odrajutlicial-a o-Tomador-o-Segurado dever_kconcomita
-i,-tementeFcomunicai=a=
, Seguradora a . expectativa do-sinistro,==por-meio---tie-envio-cle-ccifiiI- da-ÃiUtifica-ç-a-Ceji.Tdmial=bemorno=

. =_ clocumentaçãoiffidicandircrifaniente2asà:temmãeãump
-~_sontratg~-ai3IsTacstasish~dot-
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7. Indenização
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7.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado,
até o limite da garantia desta" apólict-;
--:r- ,
:,
_
segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de -terceiros; o objeto do Contrato principal, de- forma a lhe dar continuidàde2e p
concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
.
, __ . .
_.
:
- -II.pagando os prejuízos causadbSbela inadimplericia do Tomador. --. --:--- ;: ' - --- : - -- -r-.-r--- -. --=--- -._ --7.-7.2. O pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação', deverá ocorrer no prazo
máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os_ documentos relacionados pela- . _.
Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro
_
k
_ _ _ ____
_____
•.
8. Sub-Rogação
.__ _......
._
_
_____
,
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento dás obriga-çõeã inadimplidas pelo Tomador, a Segurado-ra*,-: I
sub-rogar-se-á nos direitos46 Segurado contra p Tomadot ou contra-larceiroa cujos atba-oti felb-s-lefittà
"--Tiii .--=_E
dado causa ao sinistro .i I
___
---,
9. isenção de Responsabilidade

-

2' --.._., .._

- ---=

- -- - ---- - -

.- :::..=-_-.

:::_=

-.--.:-:--_

9.1. a Seguradora ficará isenta responsabilidade éri-n re14-ã-lo'ã-êsta apólice na ocorrência de tirria_ouinais= _
11
,)'j _ das seguintes hipóteses: - . _ :_.._
1II
I.Casos fortuitos ou -dê-força thãtor, no-§ -tefindis do
-- -----:-. - - - -- ----II. DeScurhbrirnento dasTIolirig-iç'õeS--ido:-Torfilador- _ deboTréfite:---deTatóãToil :faio§ de 'reã-o_oriã-e-bilidifcle-9,,Io
i
_
_
11
Segurado
- - - -- ' -""
. --:-=-1=rIII. Alteração das _obrigações icontratuais .garantidas
prOt-estã:_-sã
- ïiblice., que tenham sido acordacias-.- wtreL--_
I
Segurado eTomador,-sem prévieariuêntieda-Seguradora;=_-=- - IV2Atõs ilteitos-doloscip-raticada95-eld-Seguredis-du pas-eureptéSéritariteleTal.
-- __
. 9i.?..-_. pccluem-se," expressamen
Tle;_--da .reSO-OrigãbilidadeFdegufãdõfà±ltoda-s- -e qUaisqUerriut :- - é •.-_-_7 tenttàmbár-áter-pühitiV-k--_ Ivatisposiçã-crem cobtrano prevista nas:ciondiçoesespectais.
i :1)
—
—
-I 10. COnéol-fêndia-de ,Ga-ranttas- _
-- — - -- - -- ----_ No casobe existirem dua&mirrainaratitias-Jcobrindo_cad allmaxféla s=o-_objetobeste_ seguro ;-a-Segurado r:
,
-,..sesponderk,-..proporcionalmente;:amiies
- demaisparitcipanten----___
' I
-.-_ 11. EktihOtttla :Garantia. _
\\
/
' :-_-.j . A_gararitiátládá ijoreatõt- egrito:extfriguirW&à----=--=-====-1-- rt-duad-do--crobjetõ=do---c
--dffiratai2nncipatgarantidia--õela-apotiii5e=forIdeitisià-tfiente--reabzadb/nectlaT i - • •-•
ciu-declaraçãõ-rT ain
-átl-Weld Sglguradoburdev
—oftiçaada-ap-aiceE-à
-_ 11.-quando:S_eguradweiSeguracTora-assino-zoor_darem_____ -,-_-_111,,
:corn-Dpagamentõ=daindenização;_
..-,_. 1V:-i
-quarfdosde-Aérmirrr:Rie.-MgérrgiEr_ilrevlsle~pbltc- e-,salv6-qesestatsele-eiduiern,--c- o-ntr.ádo-,t~;,z;: I'
1
-_-_-_'- especiargwineralicro-iprorrogedõ--pormeiedeendos-so;-erneagtidealteraçaadeprazo cb contr_atoprinct , ii(,

I,It

---12TI:AontroVersias surginaaplicaçaWd-estas--condrwes_pobreraose rnàsolvidas:
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Companhia de Desenvolvimento Econdsszo de km Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169893 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvimento Económico
de 1(n • Gerais .,yJDEMG
Ana Lucra Gond rn da Coa
Gerència de Finanen e niabildade • GEF!C

g ,3970c:)
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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SEGURO GARANTIA

-

APÓLICE N° 02-0745-0169893

A J. MALUCELLI SEGURADORA SIA, CNN 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1-441-1-:CeiltrO7:
Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO T
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG , CNPJ 19.791.581/0001-55, RUA DOS AIMORÉS, 1697, BAIKPIT:OE
LOUDES - BELO HORIZONTE MG, as obrigações do TOMADOR CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ.S/6,-CNPJ
17.262.213/0001-94, AV. DO CONTORNO, N° 8123 - CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE-MG; ate:--o"velõfEdé.---_-1R35- Oentavas)Fria"
3.509.839,93 (Três Milhões, Quinhentos e Nove Mil, Oitocentos e-Trinta e .Nove Peais e Noventa e-Três.--_
- .--. _ _
. - —
,
modalidade e objeto abaixo descritos.
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
1. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explicito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

•

Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junho de 2001-_-_-_-__

I

1. Objeto
_ 1,- Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no- contfatosprinOpã
i
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
-.
—
2. Definições
'
I. Seguro-Garantia: seguro que garante .o fiel cumprimento das obrigações assumidas-pelo ToilleÕeir-inti:
i1
contrato principal, conforme os termos da apólice.
.. -.
, il. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, due -especificam_
. ... .
direitos do Segurado e do Tomador.
.
.
_ ._ .
1
III.
Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de aPolide de seguro, firmado nos-terrnps-dategis
-bição_:_ .
1
em vigor.
• - .- .
.....
1
IV.Apólice: documento, assinado pela Seguradora,
representa
formalmente
Garantia
_ _o Seguro
_.
._ que_._
_
'.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradõre7que introduz modificações na
iliWel~uro_
Garantia, mediante solicitação e anuência expressa.deêliártes.±-,--;
- -- - - --- '. ,•'I. Condições Gerais: as Cláusulas, da apólice,- de eplicação::geral -á .-qualquer.modaliWlemde
, __ _ ._.
___ .___.
___._
')I
Garantia.
1
.
____ _. ..._. __
VII.Condições Especiais as c
- láusulas da apólice que esp.ecK,iámássfife_rentesrnodalrçlede_sd~_~__._-:
i
contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidísoriaições Gerais. ---._
.,,
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice', discriminando o Segurado:Tomactoc-_e-Dbleto-E-.do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis .um determinado contratcideseguro
),
IX.Segurado: Credor daspbrigaçõeSSésümidassielo.TOrdeddrefddontratoprintipel
,I
X.Toma dor: deVedor. Oas-Obrigaçõeé_pcir'éle attbriiidaé-doTdo
rilfãto-prititipal.- .:
---Xl. Seguradora:e soã¡édede desedürõs gerantidora, noslermos dae_rtolicedo.cumprimentodas=obragaçoe
. -- assumidas-pelb35-madOr no conflito. principal. ------Xl I. Prêmio.: importância_devida:Seguradora,:peloTomaUc-iffp.araxiblena:coberturadoseguw-!
XIII.Sinistro:. o _inadimplemento:das
obriggõescobertaspelusnutew
-_-,._
- ______
.._... ..
___„_.... .._......__
___..
XIV.Indenizaç_ão: o pagamentUdos_ptejulzos diretos resultanteS:dOlnadimplemento dasi-obri
_
........:.-_-= _____
_
.
seguto:-7-,7---:____.1,:::
.;••_pelo
.
. _.
-_----- _
-=-.
_ _
I
3. Valor' clã. Gárálitia-1::::
3.1. O valor de garantia .desta a-P.-0.1r.C:e-cleveser entendido como o valor maxirno nominal porVana -:-. -, e'e
I it
3.2 Quando .-efetiiedãialteraebii:':_der.J."-áldits.-P.previarriente.-sestãbelW
. dã-sinols,o.ntratoliminráPal=0=Vainl
,
garantia deverá:acompanhar taisnodificações.,------3: Para ,alteraçãffs:ppsteriores efetuadas-xio-ic-ontrataprimipal,:errEvirtudeidas tialssWa...t :,z,...
iodificaçãoído-IvalõreddtratUal,_oTVeltirtla:-garantiã:podere--.1amb-ém,ser.-_-_modificatio-çmedtante,soltedai
•
--Segyradore.- de: eniissao dei. endOsso:de:.cobranca-zou.:xestrtuiçao.:iferpremionrerativozao=a a.,=-,--•%•., ' 4... ".'''' .
- decrescimo davaIorda_-garantia e-ao:prazo a-decorrer
1

\

s 4. Premio do Seguro
-4.1 :0 TOM edcir¥Osr-eWo-nSÍV-éli2TeT6:15-a-diririeffo difprêmio à:Seguradora ---4.2. Fica entendido:e A-cord ado -queioseg uro -continuaráTerrEvigor_mesmEquan
o-do ,o,Io.madongirEtaumer,
.- pagadop_prernio'nas-datesTconverícionadas-,...
•

--- =5. Vigencia

Il

_: ,A vig'ericia da-cobertura doSeguro‘Garantia-serandal
vendoo
Tomadorefetuar:o_p_aga_r_nentodo=p_remnp.or-todoAlste Prazo
_
_
6. Expectativa e Caracterização do-Sinistro -----------------6.1. Comprovada peto :Segurado:e-,iried irn plência,do.:.-_Tornador,em,setaçao:_as.,obrigaçoes
_
-- presente apolice;-e-quandoxesültamnfffittfera_a=nõtificaçao,extraiudicielletta:aorlrpcna
ddr--,-.7aSedufad
I
-. -.direito de eXigir,ida-Seguradork-_aindenizaçao_devida.__ .__
'l
6.2. Ao efetuar a-i-ibtificeçatifeXtrájudicial po-jbmã!dtir,--o.:Segurado-CleveráL:concomitantementemuntcara
Seguradora a expectativa
btrii
— , PI
':. documentação:undicarEFFeWramenleBnatens43a
-õ-7cumprides--ideu.,efitrato.,w eft3 ,V.,4%:•+":':::,,,r, houver
..
Folha 02/03===':- _
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7. Indenização
,
7.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizará o SegUrado, até o limite da garantia desta apólice -:.-.- ,\
segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos: .
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do Contrato pritídipal, -de-forma a lhe dar continuidãde -é ii--- --concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
. • : - 7.17..--:: 1=---- _-_-:.4
.
Il. pagando os prejuízos catisados pela inadimplência do Tomador. •
_-, ---.T.- '-'-',----..
_7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo
máximo de trinta dias, contados. a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados_peri
- -_
_ _..
Seguradora como necessários à caracterização e à regulação.........
do sinistro.
-----__
_
_

-;
II,P
Y
'II
..
-, :
1

- - - ---

iq4
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8.Sub-Rogação
Paga a indenização ou iniciado o -cumprimento das obrigkiá-e-à itiã-Cliiiiplidas pelo Tomador, a Seguradora _-.---:- _. _ _.
.
sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatbSTe-iihOrif
--• -_--.i---1__
-=.• _ ,==.- .I._-. :_:dado causa ao sinistro. . _ ' - -••- ---.. _-'------=--,•
_ _ --7.. - _ . _,_,-_,
_
__ _ --

•

9. Isenção de Responsabilidade

.

= ---_ -

9.1. a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação-a esta apólice na ocorrência de uMatitrillgiSz:_
---:-_- --. das seguintes
hipóteses:: - - -----'
,
_-,
- _--.-_=_-_ === ._:.--_-:_
- ,.:.--_ _ _ _,U.,-: - .. -..L. :»
__L
7 .---". --- -----,....---.
Ui
I. Casos fortuitoá ougefbrçOnleibr, nos termos_do•C-6Õig_pg-vilBra-i.ileiro.,1_ -. .- - - - - --_- - - _-...,---1
Il. Descumprimenfo-:das-obrigãtõeS -do---TO-rriãdor_ deSC:c---ifré-rile .:--délátõ-à----igii:-1átos - de resPõriãá--==
-=
i'
Segurado; .. -- . -":"_-___-:".±-J,_
:" -- ..__.
- ---- "._-_-_-_-_-------- .-,-- -i
III.Alteração das obrigações côntrátuais garantidas pgf--esej.-- Tapt5-lice, que tenham sido 'adordadass-entre=
i
Segurado_e Tomador;sem-prévia anuência da Seguradora;7-5-=_-=,.- zz--_,-_= _ •:_-_,-=:--r._-: --_-. •
•---- .
IV.Atos ilícitos- dolosos praticados-pelõ-Segurádo-cu por safropp-sehtãritelegàl,
- - •• - - -- : 9.2:- EÁCIum-se,-_-:•e•RpreSsamente;7.-.c
. fa . retpbrigabilidodedãSS'egigãdt_irá :-Itodes e quaisquer..m-fflasA :-_-. -_tenham caffiter pilinitivo,TsáNodtsposioo_em contrário prevista nasTõiSTidiçõespeciais_.
-- --------- 10:Co n cOirrê n c i à dii--Ga-rãhtias-- ------ --tz-- -2---•--j----'
- _--- ----7::
-= -yl.--- --- --- —
No caso de existirem dua sauna istiO
nliamo-brindo.cadaiiiiià'ffilas_o_objetb deste seguro,-- Segur- -FaÁidu -responderá;proporcional(' eute4eirrims-demais.P-arttoioantes= -A:
1I)lij

\

..
1
I
'

=-_-=:_r__

11. Extinção da Garantia.
.-- A garantia dada por.et-e-ãégt.:~nguir-se.

—

„„

i

__
____
."., •
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CODEMIG
COM/W.11de Doenvommerta Económica de MIAU Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

411

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, a garantia
R$
da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169894 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

.apar.!.-'... senychimen Econõm1co
11C3
erais • C
de '
Lúcia Uondii da C.o,da

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
1. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

•

Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junho de 2003::.,

1. Objeto
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no_contrato-principolL
i
firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.
...
._ •
i
_
.
2. Definições
i
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das Obrigações assumidas peloTomador -no
contrato principal, conforme os termos da apólice.
, _
- - ------..
.
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, ._ _
_ . _ ..
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.
.
-- - :-....J.----•
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- - ---==.
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em vigor.
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__. _. _.
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IV.Apólice: documento, assinado pela SeguridOie,. 'que
ii1"men
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_.
_ repfe
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-dowqueintroduz.modifitaçõesnopolteedéiSequra,_
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,
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-- --., •,:• - -7..-__:
------_--_. ......_
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contrato de seguro e alteram as disposições
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VIII.Condições POrticurleSOS-iie particularizam a apólice; discriminando o Seguradoo-.TomadoEo33bleto-, .
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XIV..I ndenização..--.0-pOgam
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seguro==-- .,_—
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±.PO-ra--illeriçõe-s-=posteriores efetuadas-_noTecintratcprin-cipakTerrEvirludez
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7. Indenização
. :.
- - -- -- •
7.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, até o limite da garantia desta 1a-13:offe-,-:'' ),
segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos: --_,
- ----_ ___
_
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•
._
I.realizando, por meio de terdeiros, to objeto do contrato principal, deforma a lhe dar continuidade -e b-:.
.
concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
,
_
- - -II.pagando os prejuízos causadoS péla inadirnplência do Tomador.' - ,-,:-. ..•
--- -_ _- .
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo
máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados_P-eta
1
Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.
- -- ----•
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CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

ARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
OCESSO INTERNO: 265/07

NSTRUTORA BARBOSA MELLO SA
TES 1-2-3

CODEMIG - Companhia de DesenvolviMento Econômico de Minas Gerais

Rua Aimorês. 1697- Lotaues - Belo 11c4:7.ante - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060- www.codemig.com.br

io

CONSTRUTORA

BARBOSA
MELLO

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2007.

CODEMIG — CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
Rua Aimorés, 1697
Belo Horizonte - MG

At.

: Tesouraria

Ref. : Devolução de Cartas de Fiança

•

Prezados Senhores,
Solicitamos a devolução das Cartas de Fiança, da Construtora Barbosa Mello S/A, do
Banco Mercantil do Brasil S/A, abaixo relacionadas:
CF n° 07-0895 — de R$ 1.725.623,87;
CF n° 07-0896 — de R$ 3.509.839,93;
CF n° 07-0897 — de R$ 3.747.609,89,
Destinadas a garantia de manutenção das propostas para a Concorrência n° 05/2007 —
lotes 1, 2 e 3, respectivamente, que têm como objeto a execução das obras e serviços
de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas

•

Gerais.

Atenciosamente,
Go,
Orlando Cavalcanti Lobato
Diretor

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A.
Av. Portugal, 4851 - ltapoã - 31710-400 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3490 3600 - Fax: (31) 3490 3645 - cbm@cbmsa.com.br

Empresa Certilicada

ISO 9001

CONSTRUTORA
1

BARBOSA
MELLO

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2007.

CODEMIG — CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
Rua Aimorés, 1697
Belo Horizonte - MG

•

Ref.: CREDENCIAL

Prezados Senhores,
Pela presente, credenciamos o Eng° Fernando Teixeira Vianna, carteira de identidade
CREA/MG n° 93022/D, a retirar as cartas de fiança n°s 07-0895, 07-0896 e 07-0897 da
Construtora Barbosa Mello S/A.

Atenciosamente,

Orlando Cavalcanti Lobato
Diretor

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A.
Av. Portugal, 4851 - Itapoã - 31710-400 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3490 3600 - Fax: (31) 3490 3645 - cbm@cbmsa.com.br

Empresa Certificada

ISO 9001

o',

CODEMIG
Companhia de Duenvolvimento Econarnko de Em Gorais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0895 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

volvim
Companhia de D entxL
erais - C
de Mi

Económico
IG

GEFIC

Ana Lúcia Gondi da Costa
Geie:te de Finanças e C ,tabilidade •

Recebi J rta d Fiança, em epígrafe, em 06/12/2007
Fernando eixeira Vianna
CREA/MG 93022/11

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de DosenvoNimerdo Econeenieo de lAmat Geral.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0895 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de D envolvim
orais - C
de Mi,

Ecor-Orrnco

Ana LÚCIO Gondit ciu Cosl'a
de fr,snçao e C Anb:!:dade • GEF2

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

~CANTIL
'bRASIL
Do
À
CF N2 07-0895
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$1.725.623,87

•

•

Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e
principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da
empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A., estabelecida na Avenida Portugal, 4.851, Itapoã, em
Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 17.185.786/0001-61, da importância de R$1.725.623,87
(um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), destinada à
Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência n2 05/2007, Lote 1, que tem como objeto a execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 27/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n2 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A prese te fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.

31 de agosto d

CANTIL D' ASIL•S.A.
AND

o

F BRASIL
ETOR XECUTDIO

Superintendencia de Fianças-R. Rio de Janeiro. 654-2° andar-CEP 30.160-912-Belo Horizonte-MG-Tel.: (31)3057-6217 - Fax: (31)3057-6917 - e-mail: fianca@mereantil.com.br

•
CARTORIO ALVES DE OLIVIER& - ia meio Of NOTAS
vantes - tal (..)1) 3226-2514
Reconheço a(s) firma ( indicada (s) por Semelhança

A..

Ailcuutta, 491 1C93" 01 Id.

HILTON LOUREIRO RIMO

Belo Horizonte, 31/08
Em test

HDRE LUIZ FIGUEIREDO GRASIL

,15:38
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CODEMIG
Companhia de DetemoMmento Econômico de km Gerds

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0896 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Campanhã de
de M

senso1 cimento Econômico
MIG
erais - C

Ana Lucia Gonditr da Costa
Gerência de Finanças e Co abilidade GEFIC

Rec

ança, em epígrafe, em 06/12/2007

Teixeira Vianna
Ferna
CREA/MG 93022/D

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

o

DODEMIG
Companhia de Deterreavirrento Econteco de Ifina, Gme

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0896 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de
de Mi

senvolvimen o Econômico
,rais - C MIG

Arla Lúcia Gondur da Costa
GerencIo de FInanças e Co ,abIlidade .GEr

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

' MERCANTIL
RAS1L
s

Do

À

CF N2 07-0896

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$3.509.839,93

•

•

Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e
principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da
empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A., estabelecida na Avenida Portugal, 4.851, Itapoã, em
Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 17.185.786/0001-61, da importância de R$3.509.839,93
(três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), destinada à
Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência rig 05/2007, Lote 2, que tem como objeto a execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 27/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n2 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A prese te fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.

lo Horint; 31 de agosto de 007.

ik

á

4t OFO°
CANTIL DO ASIL S.A.

MILTON LOUREIRO JÚNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

AND

F BRASIL
ECUTIVO

Superintendência de Fianças-R. Rio de Janeiro. 654-2" andar-CEP 30.160-912-Belo Horizonte-MG-Te!.: (31)3057-6217 - Fax: (31)3057-6917 - e-mail: fianca@mercantil.com.br

CARTORIO ALVES DE OLIVEIRA - 4o OFICIO DE ROTAS
A. Amazonas, 491 1 - a 01 Ed. Dantes - tel (31) 3226-2514
indicada (a) por Semelhança
Reconheço a(s) fira
11111014 LOUREIRO JUIOR, WDRE LUIZ FIGUEIREDO BRASIL M*4
02 17418
Bele Norizente, 311
a verdade.
Em te
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CODEMIG
Competia de Memehlmento Etonteked Eus Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

411

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0897 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de lesenvolvimefltO Económico
DEMIG
de
in da Costa
Ana Lúcia Go
Gerência de Finanças Contabilidade • GEFIC

Recebi

lança, em epígrafe, em 06/12/2007

FernandoW 'mira Vianna
CREA/MG 93022/D

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de DMOVOlvint.0 Eccedneo S Minn Gemi,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0897 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvelvimento EconOmco
,rais - DEMIG
de '
Ana Lúcia Gor uri da Cosa
Gerência de Fnenças Contablidade • GEF!C

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

MERCANTIL

sr-g
o RASIL

À
CF N2 07-0897
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$3.747.609,89

•

ip

Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e
principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da
empresa CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A., estabelecida na Avenida Portugal, 4.851, Itapoã, em
Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 17.185.786/0001-61, da importância de R$3.747.609,89
(três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), destinada à
Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência n° 05/2007, Lote 3, que tem como objeto a execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data,
vencendo-se, portanto, em 27/02/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n° 05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
órgão federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.

e, 31 de agosto d 2007.
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA
LOTES 1-2

e

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemin.com
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CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA.

CREDENCIAL
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2008
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG

Ref. : CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2007.
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Prezados Senhores,
A signatária CONSTRUTORA-EMCCAMP LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.403.252/0001-90,
por seu representante legal, vem indicar o funcionário EDMAR FERNANDES DE MORAIS,
documento de identidade n° M-1.170.775 - SSP/MG, para, como seu representante, retirar as cauções de
garantia de propostas da concorrência referida, precisamente nos lotes 1 e 2, conforme recibos de
depósito em anexo, em virtude de sua homologação.

i

Atenciosa
CILULP
° RAMON

VA D
COORDENADOR DE OBRAS
CRENMG N° 18.3911D

5\d,0
na Ferreira Figueiredo
C 7rdenadora de Orçamenet
CREA/MG 82.831/D

RAMON SILVA DIAS EDNA FERREIRA FIGUEIREDO

CREA/MG N° 18.391/D

CREA/MG 82.831/D

CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 744
Bairro: Funcionários
CEP: 30.140-091
Fone: (031) 3526-7455
Fax: (031) 3261-5969/4246
Belo Horizonte
Minas Gerais
CNPJ- MF n° 19.403.252/0001-90

Rua Gonçalves Dias, 744 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-091
TEL.: (31) 3526-7455 - FAX: (31) 3261-5969
e-mail: emccamp©emccamp.com.br

CODEMIG
Companhia de Dmmolvimento Econ6mko de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

ilk

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum
milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice
03-0745-0164463 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia cie esenvcivime
Gerais - C
de
UZ,

Econômico
MIG

da Cosia
Ana Lúcia Gond ntabiklade GEFIC
Gerência de Fill2NaS e

Recebi o Seguro Garantia em e igrafe, em 17/01/2008
ás&

Edmar Fernandes de Morais
M 1170775 — SSP/NIG

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de DeS•n.luTM, Econômico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum
milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice
03-0745-0164463 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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Rua Antorês, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em Vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.

* * * * * * ********************* * * * * * * * *
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junhé• de 20:03:•_ .
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Anexo Apólice n° 03-0745-0164463

Tomador: CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Data de Emissão: 31/08/2007
Vigência Inicio: 13/09/2007
Final: 25/01/2008
Modalidade: Licitante

Importância Segurada

R$

1.725.623,87

Prêmio Líquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Apólice
1.0 F

R$
R$
R$
R$

9.573,67
0,00
60,00
674,36

Prémio Total

R$

10.308,02

Susep: 5021110458678 CAMPOS RIBEIRO CORRETORA E ADMR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parcela

Vencimento

N' Carnê

Valor (R$)

1

07/09/2007

1660846

10.308,02

Este documento faz parte integrante da(o) Apólice n° 03-0745-0164463.
Belo Horizonte - MG 31/08/2007

CODEMIG
Corrquntila ã Detenvolvbento Econômico 69 Nus Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

1110-

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de fiança n°
397166 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvi
a

to Económico
EMIG

Ana Lucia Gond n da Costa
Gerência de Finanças e ntabilidade - GEFIC

Recebi a Carta de Fiança em epígrafe, em 17/01/2008
e"-tEdmar Fernandes de Morais
M 1170775 — SSP/MG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de COMIVOMMIMP Econômico de Wriat Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de fiança n°
397166 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo so presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Econômico
Companhia de esenvoivim toEMiG
d

Ana Lúcia jo-nd n cia Cos:a
Gerência de Fr nças e ntabilidade GEF1C

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

BANCO

POHENC2AL.
Controle Interno: 00999D060F6E

4

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautentiddade.

Belo Horizonte, 31 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 397166 - R$3.509.839,93

4111

Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12° andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, CNPJ n°.
19.403.252/0001-90, com sede em BELO HORIZONTE/MG, à RUA GONÇALVES DIAS, N° 744, até o
limite de R83.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e
noventa e três centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n° 05/2007- Processo
Interno n° 265/07 - Lote 02, objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. Lote n°2.
A presente fiança é válida pelo prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados a partir de
13/09/2007, vencendo-se no dia 26/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias
após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
BANCO POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que,
se assim não ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL SÃ.

•

António Eugênio Cleto
Gerente
•onWelo pela %mau Carlilleaclar• DOAI

Cássio Dolabella França
Diretor

~Ne ~O ~Mb pe•5155Gree~

Documento assinado por melo digital, cordame MP 2200-2 de 240812001, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C.n• 32 de 11/0912001 -Ait. r.
Art 1° • FIca instibilda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICR Brasil, para garantir a autenticidade, Integridade e validade juddca de
documenbss em forma eletrônica, das aplkspbes de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digital; bem como a nsallzaçâo de
transações elebbnIcas seguras

BANCO POTTENCIAL S.A.
Av. AFONSO PENA. 4100. 120 ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: 1311 2121 7788 • vvww.pottencial.com.br

gCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO SA ,
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA E SENGEL
CONSTRUÇÕES LTDA 9
LOTES 1

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1.697- Louroea - Bolo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 32138

- Fax: (31) 3273-3060 - wom.coffenn.corn

E

Mello
Azevedo

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2007.
Á
CODEMIG
A/C. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
A/C. TESOURARIA
REF.: DEVOLUÇÃO SEGURO GARANTIA
Prezados Senhores,
A CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A., empresa sediada à Rua Bernardo Guimarães, n.
895, 3° andar, bairro Funcionários em Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o n°.
17.154.899/0001-08, vem pela presente credenciar o Sr. Marcelo Henrique Figueiredo,
documento de identidade n°. 14236870 SSPMG, para retirar o Seguro Garantia Apólice n°
069982007000307450011604 no Valor de R$ 574.632075 referente à prestação à Garantia de
Proposta da Concorrência 005/2007.

Atenciosamente,

r.

co`çisTimoRÁ MELLO-15E AZEVÈDO S/A

Rua Bernardo Guimarães, n° 895 - 3° andar - Funcionários - 30140-081 - Belo Horizonte / MG
Tel: (31) 3289-7900 - Fac:(31)3289-7902 - melloazevedo@melloazevedo.com.br
www.melloazevedo.com.br

ISO 9001
PBOP-H SiAC Nível A
BUREAU VERTAS
Cerlif ication

m--)J-z/2

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRUTORA MELLO DE
AZEVEDO S/A, MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S/A e SENGEL
CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação acima
referenciada, no valor de R$ 1.726.991,12 (hum milhão, setecentos vinte e seis mil,
novecentos e noventa e hum reais e doze centavos), referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 069982007000307450011617 (R$
576.358,37), 069982007000307450011604 (R$ 574.632,75) da Áurea Seguradora de
Créditos e Garantias e pela carta de fiança n° 396597 (R$ 576.000,00) do Banco Pottencial,
cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companha cl•Ilesenvolvimento conómico
arais - CO i, v1lG

O
Recebi o Seguro Garantia, e casX:i,t~ ,abtoo.mgrafe,

Marcelo Henrique Figueiredo
MG 142 368 70 SSP-MG

Rua Aimorés,
Aimorés, .697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

em 13/12/2007

DA)
MASCARENHAS BARBOSA - ROSCOE, S.A.. - CONSTRUÇÕES
DESDE 1934

Contagem, 26 de novembro de 2007

A
CODEMIG

REF.: AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE GARANTIA DE PROPOSTA EDITAL 005/2007
Prezados Senhores,

MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A-CONSTRUÇÕES, CNPJ . N°
17.193.590/0001-19, com endereço a Rua São Mateus, n° 200 — Tijuca - Contagem/MG,
autoriza o Sr. Edmar Jardim Bahia, carteira de identidade n° M. 5.696.300 — SSP/MG, a
retirar a garantia de Proposta de participação da Concorrência em referência.

Atenciosamente,

MASCARENHAS ARBOSA ROSCOE S.A-CONSTRUÇÕES

Rua São Mateus, 200- Tijuco - CEP 32180-190 -Contagem - MG
Telefones: 55(31) 2191-0000 - Fax: 55 (31) 3397-1300
Web-Site: www.mascarenhas.com.br - E-mail: mbr@mascarenhas.com.br

Ií

CODEMIG
Cava* de DeamtémInEwhiakede Gaais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRUTORA MELLO DE
AZEVEDO S/A, ItrASESiRENEIBARBOSAL_RDSCOE:_ SIAI e SENGEL
CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação acima
referenciada, no valor de R$ 1.726.991,12 (hum milhão, setecentos vinte e seis mil,
novecentos e noventa e hum reais e doze centavos), referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 069982007000307450011617 (R$
576.358,37), 069982007000307450011604 (R$ 574.632,75) da Áurea Seguradora de
Créditos e Garantias e pela carta de fiança n° 396597 (R$ 576.000,00) do Banco Pottencial,
cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia d esenvolvimetdo conómico
d- n s .ereEs - CO MEG

I
Recebi a apólice de seguro ga
em 26/11/200

Rua Aimor , 1.697 Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP

140-071 -

TA I •

(311 :171:1-RFIR0

e

•
s 0307450011604,em epígrafe,
V" 0007JO

Gerencla de Firmeas e Co, .aNi'd'ade • GEFIC

CODEMIG
Comparti•de User...n.2o Económico de Minas Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRUTORA MELLO DE
AZEVEDO S/A, MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S/A e SENGEL
CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação acima
referenciada, no valor de R$ 1.726.991,12 (hum milhão, setecentos vinte e seis mil,
novecentos e noventa e hum reais e doze centavos), referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 069982007000307450011617 (R$
576.358,37), 069982007000307450011604 (R$ 574.632,75) da Áurea Seguradora de
Créditos e Garantias e pela carta de fiança n° 396597 (R$ 576.000,00) do Banco Pottencial,
cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companc;iia d esenvolvimento conómico
-• usi -eras - CO vlIG
Ana Lucia Gondi da Costa
Geeenci3 de F:nançds e Co .abikiade • GUIO

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

BANCO

E" N
Controle Interno: 00999C060D35
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser venficados no endereco www.pottencial.com.br/autentiddade.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 396597 - R$576.000,00
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG. na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n°.
17.723.933/0001-00, com sede em BELO HORIZONTE/MG, à RUA GRÃO MOGOL, N° 505, até o limite
de R$576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), destinado à garantia de participação na
Concorrência n° 05/2007, objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais - Lote I.
A presente fiança é válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 04/09/2007,
vencendo-se no dia 02/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Antônio Eugénio Cleto
Gerente
ama,.

Le••• Carl J,a4.•• Oye.11

Cássio Dolabella França
Diretor

Ce .4o UI ~do pala Sompu Grfilw.ador• Copal

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 dei1/09/2001 — Art. 2°.

Art 1. • Fica instituída a Ma-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurictica de
doctrnentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem COMO a realização de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL S.A.
AV. AFONSO PENA. 4100. 12° ANDAR • E CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: ,3112121 7788 • www.pottencial.com.br

Apólice N° 069982007000307450011617
Endosso ti,.°.; 000000

Aurea

-

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751240

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas peló Tomador:
WNSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
I
IKSCRITO NO CNPJ/MF: 17.154.899/0001-08
COM SEDE RUA BERNARDO GUIMARAES, 895 3 ANDAR - SAVASSI
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
até o valor de:
R$ 576.358,37 - QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E
TRINTA E SETE CENTAVOS

•—
•
Fica ainda declarado que está APÓLICE é prestada
para o seguinte objeto:
•
Garantia de manuten0o de proposta na Concorrência 05/2
007 - Processo Interno 265/07 que ieritpor obj
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e inêtalação de e Lupa
e ,sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado dê 'Minai'

• ,d4,,
.
cio, de Vigência: 03/09/2007. Fim de Vigência:
j„. 01/020%,
As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins_ e ireito.
Esta apólice'égmifida em 2 (duas) Vias de igual teor, sendo 'urna via do(s) Segurado(s) e outra da-Segtgadora
Após sete dias úteis da emSUSEP - lyww.susep.gov. brissio deste documento, poderá ser verificado Se a apólice ou endosso foi corretamente re • istrado
SERVIÇO N

BELO HORIZONTE (hiG) Tibellão.: JOÃO MAURICIO VIUANO FERRAZ
187- Centro - Telefone: (31) 3222-058.4 -.Coe 30).9o-936._,-

Belo Horizonte, 30 DE 65(gRTO DE 2007.
.o

ÁU EA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/000107

7 - 15:30:33
09zZPKyOje

R. da Assembléia, 100 6° Andar - CEP 20111-000. Cen
Processo SUS

.124 2012l04
CM! °10,1 4 Teta! R13,31

Apólice N° 06 9982007000307450011617
',—
Endosso 14°_000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS =CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinár,o,cont
'rato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
4. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice. -

•

'

CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CONSÓRCIO -:
Esta apólice garante exclusivamente as obrigações assumidas pelo tomador no Consórcio Mello Azevedo - Mascarenhas
de cobertura as outras consorciadas.
•
4. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das coridições gerais que não tenham sido alteradas por estas condiçôes especiais.

e

Apólice N° 069982007000307450011617

Aurea

Ericioss6'14° opino()
4‘,,V
<4,
•

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS'reOVEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E.SOMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licieçõres e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço péistii>s, até o
valor da garantia fixado na apólice.

''''-,:#,
P,-;ftik44-eetWi

-

2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987,de 13 de
fevereiro de 1995.
.„
,
'''
.
1
-o,
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
„...1
..
"
•
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomadoc a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
Lpelo período de vigência da licitação;

_
.„
4.
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras; .
• ,,,

111.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço publico.,
. ,3,0k cwij.

- k-"!-,..
„ 5.As reno'Vaçõera que Sr;e\refere
'lincisP-til da ciêrs.use
44—
`presurnern:'serto"fO;rn
' afizad'as r:).4ela errrislcided
-ROSÁXSii.:141s .0:5
de Àotificação
r:
escrita da segUradórá ào iégurado e ao tomador;corn anteóegênciide até noventa dias da data do téritiiiidtitVigèriCada
--- apólice ern vigor, declarando seu explíCito interesse na manutenção da garantia.
- -.
,',
•, .'„ „. ,, .4".,--:=",r?'-:-,',,.
6.Alérn das hipóteses previstas na clatisiila 11 'das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro
tambérn ie :
recebimento do objeto do contrato nós termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
4,,,,:,-3„,..)
,.....5,m,„...,-.„,4".„,,,
:-.¡• ,, - ,-•-•.
,,ê-,,,,, ,,,,,,:z„, ..,..„' .,.,, ,,,..,. .5,." ,....VX::
,
"tr,,,,::3,S,' '‘;..TeN,
:?'¥
•,-,,44,,
,
, , ,,5k„-,;,," -,,,,,.?..
7.Para todos -os efeitos deste cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 rias condições gerais, tendo em vista cr
' .111 do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
-,:..-',
,','''' :- ,,,,,, ':.. . .,â-N ,....,,.;;',iiit..„„,;..3.4?•,-,Y0,,,,, „
-,,,,,:2.--0-9
P

atcani-se as demais condições gerais- desta apólice.
. ,4.:
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Apólice N° 0699820070003014,0011617

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

_Eãosso N°,60000
"

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS .v-460-6EillIG
TOMADOR: CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o seguradO;COMOrrne os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal, conf
termos da Apólice.
II,Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações edireitoa do segurado do
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de ,seguro=ga
solicitação e anuência expressa das partes.
,
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertugdo Cón
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, ó objeto do seguro,
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal. „
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
„Pk,,
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pel
contrato principal.
XII.Prémio: importância devida; à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII Sinistro o inadimplerrientO das obrigações cobertas peio seguro,:'
,
XIV.Indenização: o Pagarnérito do-é.prejuízda diretos resultantes do inadimpleMento daá obrigáçõás cobertas
...VALOR.'DA GARANTIA

4,

n'4.44N 44' 44 •

44.?

d,

-

3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal pôr ela garantido
3.2.Quando efetuadas alterações
valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da ga
tais modificações.. 3.3.Para alterações postériónast. efetuadas rio -contrato prinCipal, eTn , virtUde.
dás Ifilaia'se faça necessária: a.
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão diçe
ou restituição de Prémio relativo aoicréscimo ou ao decréscimo do valor da garantiáli praióá decorrer.,
REMI° DO SEGURO
tomador é o responsável pelo paga-Mento do prêmio seguradora:
4.2.Fica entendido e acordado gim O*seguro continuará em vigor Meámo,ouándO0 támaderiáó,hpuver pag
"-sconvancionadas.' ';.:4 trn.Ânt.,47 11M5x.
,,
6. VIGÊNCIA
4

-.1.jérT

vidárcia
cobertura do seguro-garantia será
pagamento do prêmio por todo está prazo':
•5".
41-8,
6. EXPECTATIVA t 'CARACTEFtIZAÇÃO Ou SINISTRO,

ao prazo estabelecido „nó contrato principal, -devándo

Comprovada pelo, segurado a inadimpláncia do Ornador em relação às obrigaçõescObeitaspala,kresentáa
infrutífera a notificação extrajudicial
ao tomador, d'isitriliadó-téra4.diraito de exigir, da sejurádOra,ijndeniúçã
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Ornador, O,sogurado deroitconaimitanterfientecOrnunicika segirrad
. sinistro, por meiorde érivíci.da'<qópitk'depotificáção"extrajudicial, bem sóifío d
riierifege':indioandó.:Olararneritfi,
do Contrato, com a riiipastii¥OlotítadOr,
houver.
4.
7. INDENIZAÇÃO
. „. 7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até 9, Unida
-.. - da garantia
desta apólice
,, , segundo um
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
. :.
,
,
.
.A'N
0'4:N — '
_„ ,—-

Apólice N° 069982007000307450011617
EOSSN000000
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Seguradora de Créditos e Garantias

,,, ,,,W

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
s'-&5D'éMIG
1 TOMADOR: CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
I.realizando , por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade
•. 4,2..,,-,
. -.r.. , ,' ,
ade e o concluir, sob sua integral
responsabilidade; ou;
.'
',,'w;.'"'"
k.
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
..04r•
..; ..P., W.,..,,,,,,. O, ,,_-.-.é,.
'
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta Oias,. contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterizaç4o'dà
sinistro.
,
:"regtilMó do
8. SUB-ROGAÇÃO

., ...'4.-1:k'L
'I' ra••.:
',"x'•:4'''' .
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á
nos
direitos do
segurado contra o tomador, „,...
ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
.
,
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
,
..--A
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou Mais das !edil
,.:
I.Casos fortuitos ou de
ses:
maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
.s.,- •,......,-,
,
..-,. •:,,,
1
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurad4
,,:
III Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre seguradd
r--, sem
prévia anuência da seguradora;
.
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
•-

•

-

,

9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham
caráter.itiVo tetvo
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
., .. .,_
.. •,,,- .
.. , - '' ,..• f-J,
k

-1o.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

, '`.:,v,-

,<„,-.:
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No. caso de éxiStiraM duas ou- m
‘ ' aiégrrantiaa,' 'cobrindo cara Pina 'delas 0::;;61'èi...0'
.a.Q.à!:e
l gii.o
:
—,:,zegt:rc,1?'"
a5',--;:e:.,;:.:;;nde;-p-ri
. com os demais participantes.
:
o
.
,, , ,.,., ..,;.- ,-. :=
-k -,:, .`,'•' -,. a' 1 ' . ' •' '
4,'
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'
'
„At' '

fi-•‘•

EXTINÇÃO DA GARANTIA

f... nalm

7"."';''''''''' -::":'-'
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4' ,,,, or
, -',,„
•''-' .,,,e,.,.., 8 e,, :::,-., .
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ct''. ....,,'
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À garantia dada por este seguro extinguir-se-á: '''',`"'.'",¡¡!
-; -§(;(70.-.:;
-4•:':
''';;
1-9 ,-:•'•2"'":.
,;''''4-'::, `l'ir..j4.- Wlf '-'..
,I.quando o objete do Contrato principal garantido {Sela apólice for definitivamente realizado mediante
•• . ,•••- segurado ou devolução da apólice; ,-.. .
.,
.
wv ,,
Ilmiando segurado e seguradora aaairn á acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
'„'"i'•-':,..;.-,. ,,,,r
4.'=4;'.- ,4-,.V:- -.C..Á Á-",,:_•*4-,¡, o•-;7 _,,14,-;,,...01.,et,'-f, ,,,,
.- IV.quando Ao3érmino„,driè.Vigilincia,p.
revistoÀna „apólice, - salvo: se 'estabelecido 'em: contráno'.„nas-oondi
-,- ,prorrogado por meto de ertdosso,:em caso
de alteração do prazo do contrato principal. - ', ;1,1;
,'"..r•- , ,,,,,..5.• & ,,- , 4,..,. "v,,,,- ,,,,•*74.4, ,,,, ,-", ,--,
CONTROVÉRSIAS

--m'.."4"'"''

:-CÍA'è.;;: ii:rne, k4.-J: L
1z-‘1.As controvertias surgidas na aplicação destas cond `_,_
uções poderão ser resolvidas:
•-...
••=.:•41" •.à.'",' V Wf.jior arbitragem;
Ou ''''''','.,--. 0'2, r -'::•:,' e.' - -" ",
.ii.por medida de caráter indiciai.
'
,..ii,''. , '''v'
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. •,. z',z .• -e.
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. " .0''''
4,
f
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---k.
1-2.2.No caso de arbitragem deverá constar, na apólice, a clausula corri' romissória.
,..-.. • ,.. ,-.: ., ,, .4.,:nk. Z,,r'N. 4».N
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.
paia lei. _
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',,‘As questões judiciais
entre seguradora e Segurado" serão processadas no foro do domiciliadeste:
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Apólice N° 069982007000307450011604
Endosso N° poma)

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N° 751227

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES

ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

e

ASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S. A. - CONSTRUÇÕES
NSCRITO NO CNPJ/MF: 17.193.590/000119
COM SEDE RUA SAO MATEUS, 200 - TIJUCO-CONTAGEM
CEP: 32180-1 90 - BELO HORIZONTE - MG

até o valor de:

R$ 574.632,75 - QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS
E
SETENTA E CINCO CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para &seguinte objeto

Garantia de manutenção -de-proposta na Concorrência 0
5/2007 - Processo Interno 265/07 que tetilpoub
tít..;
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação
'dá',equi&Inentiós:'
e sistemas necessários ,para implantação do Centro Administrativo dó Estado de Minas
—Ge is

•
Início de Vigência(0y09/2007. Fim de Vigência: 01/0112005.
-

As condições anexas conetituem parte integrante e inieparevel DESTA ApOl_iCE para todos os

Esta apólice é emitida em Z(duas) vies ^
dejgual teor, sendo umavia 'do(s),Segurado(s) e outra
js.
.

Após sete dias úteis da- emà'isa deste od
—'i;2inen to
' ',"'pod
t
SUSEP - www.susep.gov.br

=

,
Belo Horizonte, 29 DE Aefikr0 DE 2007.
o

•

e;ífi
:.Pa_aoie a _liditée
a , ii't_eddosso_fói do, treta.mepte_rp
op NOTARULL - BELO HORIZONTE (MO) - Tabelléo: JOAO MAU
- Ceetrn - Telefone: (31) 3222-0584 Cep

a firma indicada.por eemeibança
JESUS OU
SEGURO

Fk07.. 11341s33

ÁUR A SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07

PI3C-oupiNfifyl.

124 - 30P12/04
R. da Assembléia, 100 60 Andar. CEP 20111-000 Cer
Processo SUSEP n° 16414.002175/2003-18

g.C!-.0.!!?!;,',;4

Apólice N° 069982007000307450011604

F

Aurea

Endosso N° 000000
-

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CVDEMIG
TOMADOR: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S. A. - CONSTRUÇÕES
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE

'

1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinir,,wcontrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
•

CLÁUSULA ESPECIFICA PARA CONSÓRCIO
Esta apólice garante exclusivamente as obrigações assumidas pelo tomador no Consórcio Mello Azevedo - Mascarenhas
de cobertura as outras consorciadas.
4. RATIFICAÇÃO
Ratificamse integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

- - ,

là?

,
Apólice N° 069982007000307450011604

1'

Aurea

Endosso N.°.000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECíFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS cobgmic
TOMADOR: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S. A. - CONSTRUÇÕES
ok,

-

,

CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.

4.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço peilica, até o
valor da garantia fixado na apólice.
-•
",7".;,",.
2.Aplicam-se
a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei.n
fevereiro de 1995.
. °,8.987-„de 13 de
~4.r" nk.-9
•'
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
,
".

410

I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, conce
" ssionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;-

.'.',

- '. - -

.°

_.

' , '

,
• ';'-' '' • , ..:'. ''.4-- ,

- ---

,•".-- -,::-.:-,,,,i' " ".....,

..,
.
Ilpelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
, - „.
r
-,.
,
., ., III.por
„
. renováveis, no caso
, ,,períodos
,,, ,
, de Concessões e permissões do serviço público.
- -',..,-..‘„À„, ., ..-,4
,.....,
,..,
‘,...,?
-. r án'
?5,,,,,,
' ,,,
- .,,,
‘ -, -01'''''4 '‘..
'
",'
0''''':
,
,''''•;
''''''
'''S;,
7 ''''
" i ,' .4,-,
-,,,,,,,
.--,
...-..
...,,,x:
,.. -., ''''''',&'
.. „,
,-,',0,..
,1:::-.."
•
-.
5.As renovações, a que se refere o inciso
_ , III da cláusula 4; não se presumem: serão formalizadas pela ernissãdde noya
, .
,
às ''..'
,de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomidor, com antebedênCià de até noventa dias da data do teanirie cre'ekienciii da
' , apólice
,
em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia
,,,,,,,,„,,,,,
'4e4.
:,,á,....,,,,..-'
,
1.
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia
por
este
seguro
também
'
.
,
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 datei n°8.666/93.
Colo o
17,rt°4-',
,,,,;". •N,„:,./,,,j
,,.4,4:-,
ffl-`, ,,,.'t-).,-;.;;:,u,L4.Ny
9. ,,,,-:4= i.,7w...e,,I;q,.0; n;,,e'"',.p.::,*tn.'-,04,',, "If,-.,'9'-,- '''',7"f.'")'=-''''
•. .- -r,,,,
,,,,,,,,
-t:. , ''...',1.2.'4
7.tira todos. os efeitos desta cláusula, ;ião se observa o disposto no item 9.2 d'as condições gerais, tendo em vista o que
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
_„,' 7" e,-,. , .5, '' !i, ,,;,`,: '',N1'."..`
.t,
nt
.,,
,,_ ‘''---,r,..-rÁt. S'' ,.,j.'.W
.„,,. .'", 5.‘g0
40.';
8 Ratificam-se ás demais condições gerais desta apólice. „
_
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
1

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAff:
-8'66Éiiic
TOMADOR: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S. A. - CONSTRUÇÕES
1. OBJETO
Este seguro
garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o
termos
da apólice.
seguraao,„conforme os
2. DEFINIÇÕES

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento dai obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato
termos da APólice.
Principakoonforme os
.
• e .-.t;''..'.4,4"
II.Contrato
Principal:
o
documento
contratual,
seus
aditivos
e
anexos,
que
especificam
as
obrigações
uireitOS,do
Segurado
,,,, e-'
tomador.
e do
..
„
.
,,.,..,
..
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legisiação
.-etn:Vigar:
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa forrnalmente o seguro-garantia.
i
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice
solicitação e anuência expressa das partes.
de' segündijarantii».
tante
_.
.• - .:-. vg.,ttik
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.4.
VII.Condições
Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura
alteram
as disposições
dd'ileontrat
estabelecidas nas condições gerais.
e
VIII.Condições
Particulares:
as
que
particularizam
a
apólice,
discriminando
o
segurado,
o
tomador,
o
objeto
. e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
do
o
r., seguro,
,.
,., .. „
,,,,,-^ ,,,,,,, v,
•
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por eia assumidas no contrato principal.
.XI.Seguradora:
a sociedade
do cumprimento das obrigaçõesassurn
.. de seguros garantidora,
. nos termos da apólice,
'- contrato principal.
.
as OtóMàdoYnà
. .
..,
.
XII.Prémio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.•
,,.- XIII.Sinistro: o inadimplernento das obrigações cobertas pelo seguro.' •-• ...-Mj!'-'. '''''''',.'„....,.
'" '44,,,'""'
.,,,, .• • --'"'''
„4,,,,,,,
"Xlylndenização:
o pagamento dós prejuízos diretos resultantes do inadimplemento dá obrigações
cobertas
pelo
-' •ll'-,
...•'' ' ---- -1-'''''',
-''''
'•,,
4
•-•••.-- --• f.;','-•
-''s,
'
::)."
4,""
'°).1,•;.1.."
- ',z. é••:Pn:,
-,,,,
,
,,d'i:
",,,
..
.-•
s
,,....,:i••••,
;
••,,,
.7:- ..„• -,,....y, .,....,'• ,),-,..-f„,,,5,0„.g.,,,.,0,-,-,,, ,g,,,, ,,-,..,- -,..w.,
N,,.i',• ,.-. =.. • -,;.-A,143'4n,- ,"•"' '"'
3. VALOR DA 'GARANTIA
4•*i,:,1•V -- .-:::'l•''• nki,,.,4' `'','- '-'^j,"ÁI, ., _. --,,, , : '4,,,,-N r..,,,
•,• ".,
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..:..,,,,
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, ''.

' „4 , - ,e•---,->

,'".'::- 1:.

, ','?',-:, _.' ' -": ,, :

. '" por
-,' ,.,,
,,,,,"
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo ,Gj
nominal
ela 'garantido.
'32.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contratoprincipal,
tais modificações.
- o valor da detenha
••,„ •.-,‘„,,,,,l,' °, ,M",‘,,;C., ,
,,,,„,„-,,,,,),,,,,,,,,,,y=i0,?,. -- ,..,•e , •-4.1.N,..
.,.,.„,"3.3.Para alteraes
alteraçõesposteriores '..efetuadas
no ,, --,.., ",-,.-,,
contrato :•principal, em 'virtude "das quais se faça necessária xmOd
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado; mediante solicitação 0 seguradora de•emidaãodeI)
ou,•restituição
relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia iii ao praia á decorrer."
•—--,,,
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PRÉMIO DO SEGURO
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,4.1.atómadot
—.
..
é o responsável pelo pagei,inentoO'p' ettimiO'ã seguradora.
, •
-- f 4,2.Fidir entendido e acordado que
o"'ailurd .contiráára"en vigor mesmo quando
- convenciona:MS
o tomadornão"houver pagad
'
r

' • .-1,,

..

"'.:

.

•
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5. VIGÊNCIA
..,„"A
vigência da , cobertura do seguro-garantia será igua
,)
-, , ....i, 1„,,
,,,..
ao, prazo eStabalecislo no cantrató princip,al,' devem O orna Or,
pagamento do prêmio por todo este prazo.
.. • ii, ,..-•
.
9-'' ", '',à 4,f' . ,•.e.-4
. .6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
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..4s.1.Comprovada
•A,cobertas
,f,
,
„,.
pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações
pela
. ente,.....apoliCa"
.. , , infrutífera ã -notificação extrajudicial feita ao to-madOi,o,segurado terá o direito de exigir, da seõyradora,e);inder,:a o
,_
:
,
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial
ao tomador,
o segurado deverá,..dontornitantemente,:comunidarksegU
rac
sinistro, per, :Meio dikenvio.,"popia da notificação,extíaludidlal,,̀
tiem corno documentação indicando claramente os
d6 contrato, Corri a resposta do tomador, se houver.- ,•:,,
,
`
--,....
- :0 '`'•4
"4,
7. INDENIZAÇÃO
•

,

7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice)", sedei
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
,

ato

s,••

Aurea

Apólice

IV 069982007000307450011604
Endouo N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
S.EGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINASGEáAW'''reÔÕEMIG
TOMADOR: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S. A. - CONSTRUÇÕES
....
I.realizando, por meio
sua integral
responsabilidade;
ou; de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir,.soó'a
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
..- . •
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo, de tanta dia&:tontados a
sinistro.
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à carectedza09 iáérregulação do
8. SUB-ROGAÇÃO
i.
'.
..
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento,
.
_ . ....•
das atos
obrigações
pelo
tomador,
a seguradora sUb-rege
1I. segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos
ou fatosinadimplidas
tenham dado
causa
ao sinistro.
.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
í

40

' 9.1.A seguradora
ficará isenta
fortuitos
ou de de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das
força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
in
---'-'
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade ..'''sagu
do segurado,
III.Alteração
dasdaobrigações
contratuais
garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurai„;
prévia
anuência
seguradora;
•
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal..

:-,--

inSitos do

oteseá• —
gdor,'Sem

'9.2.Excluem-se,
expressaMénte,
da condições
responsabilidade
da seguradora, todas e quaisquer multas que.tenham-Caráte
, disposição em contrário
prevista nas
especiais.
...
.„.
oíiahm
,,,.„.,...,,,,
„ •
10. '"'''
CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS — ,''''-,
- - - ,..--,
g-,5-- 0.
.,...,,,
,0,.
';','''cobrindo
•
• - cada Uma
No -caso de 'existirem duas' ou Mais garantias,
delas o.,
..:-,com os demais participantes
.,.
Rbj,to deste seguro, a seguradora responde
-,'
'. • .. f..., ,,,\.' ' -. .,7‘," •,,, ..,.,',',.:ro orcionalmente
' '''
..
11;
•• EXTINÇÃO DA GARANTIA
4' . ''',,N • -'.r
- N .n-i.„. ...".1", .
••;';,,,'"
A garantia dada por este seguro extinguir-á
....,.
devoluçãci
•.....•apólice.
,.I.quando
oou
objeto
do contrato
principal garantido Pela apólice for definitivamente realizado Mediante termo oti
segurado
, .
da
,de01
meIo
.q an o segurado e seguradora assim o acordarem;
111.com o pagamento
indenização;
.
•
,'" .
,,,,..EV.quando do termino,
I
,
. ii,....'4
„-•-N-, .,
. da vigência previsto na- apAliCe.'"salyoSe.
,'4,J.:.,..:
estabelecido
,prorrogado por meio dieendoss9;„ern cato de alteração do prazo d,b,contretp,prinCiPal. contrário
as cond
ndo
- 12. '-. 'ÓONTROVERSIAS. 1„,,,,,..
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' 4:,:.•-

',k."--,•"''. 4

III

,
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.-:• 12.1.As contrevõrsieseurgidene-epliCação destas Condições poderão ser resolvidas
Ou . --,,p'. '-. - - -..-•Poi
.. arbitragem;
.
.. .....,:;:, ,-,..
-.4' .
. 41, t.por medida de, caráter
judicial .,...z..A13.
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12.2.No
de „-;
arbitragem, devera constar, na apólice, a cláusula
,- .4'e,,.a. caso
.37,' Ir.f.
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GARANTIA DE PROPOSTA — CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
LOTES 1,2 e 3.

ODEBRECHT

Engenharia e Construção

Construtora Norberto Odebrecht S/A

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2907.

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG
Rua: Aimorés, 1697 7: Lourdes
Belo Horizonte - MG
Att.: Dra. Suely Izabel Correa Lima
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência n° 05/2007- - Execução das obras e serviços de engenharia,
inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas
Gerais

Prezada Senhora,

•

A Construtora Norberto Odebrecht S/A, através do seu Representante Legal que
abaixo assina autoriza a Colaboradora Angela Denise Franco, portadora da carteira do •
CREA n° 65.173/D - MG a fazer a retirada da apólice de garantia de participação na
licitação em referência tendo em vista que o certame em questão já foi devidamente
homologado.

Atenci amente,

rberto Odebrecht S/A
rgio Luiz Neves
epresentante Legal

Construtor

Rio de Janeiro RJ
Praia de Botafogo, 300 110 and.
Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel. (021) 2559 3000
F. (021) 2559 4448

São Paulo SP
Av. Nações Unidas, 4777 - 7° and.
Alto de Pinheiros
05477-000 São Paulo SP Brasil
Tel. (011) 3.443 9000
Fax (011) 3443 9017

Brasília DF
SAS Cid. 5 Bloco N
Edifício OAB _9° and.
70070-000 Brasília DF Brasil
Tel. (081) 316 2525
Fax (061) 316 2555

Salvador BA
Av. Luiz Viana, 2841
Paralela
41827-900 Salvador BA Brasil
TeL (071) 206 1111
Fax (071) 230 0701

Belo Horizonte MG
R. Alvares Cabral. 1.77719°. and.
Santo Agostinho
30170-001 Belo Horizonte MG Brasil
Tel (031) 3516-1601
Fax (031) 3516-1675

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, o
endosso de prorrogação de vigência das garantias da proposta de 01/01/2008 para
n°
069982007000207450011603,
relativas
às
apólices
31/01/2008
069982007000207450011567 e 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de
Créditos e Garantias, cujos originais ficam em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvimeo o Eiii,on mao
-C
G
N
Lucta Gondi

da Gosta

Ce me Finenças e Co loe e—

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 05/12/2007
10. \\9-Ini, 'R
nã influe díncct
ea — 65.173D

jr‘

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

16, tODEMIG
Companhia de Duenvolvimento Econtmico de ktna, Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, o
endosso de prorrogação de vigência das garantias da proposta de 01/01/2008 para
31/01/2008
069982007000207450011603,
relativas
às
apólices
n°
069982007000207450011567 e 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de
Créditos e Garantias, cujos originais ficam em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de meai:diria, Ecenernioo
NnIs - C E.NIIG
de N
osta
Ada Lúcia Gondi dn
ir, noas e Co abnidade • GEFIC
Gerando de (r

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

Apólice IV 069982007000207450011565
Endoss4° 000001

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro 0°751188

SEGURO-GARANTIA

CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A,

garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
lepONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
IgINSCRITO NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82
COM SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 300 110
ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040 - RIO DE JANEIRO

-RJ

até o valor de:
R$ 1.725.623,87 - UM MILHÃO E SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE 'E T
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada
para -o Seguinte,objeto:
-,
—
Este endosso destina-se a prorrogar a vigência da Apólice n° 0699820070002074500115
Comunicado de Alteração de Edital de 30/08/2
.
007, decorrente do Edital de ConCorrênCi05/200
06/20
-,Interno n° 265/07 (Lote 01) Ficam mantidas as demais condições constantes na referida A lice.
,-' - -

,ifnlcio de Vigência: 01701/20/
08. Fim de Viginc(la:1;
32°?i
-0,C21:128.

. ,. .

As condições anexas cons,tituerri Parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins
Esta apólice é emitida em 2 (chias) vias de igual teor, sendo unia via do(s) Segurádo(s) e outra çla
Após sete dias úteis daernis4o ciewedgctimetfgo, ,.„V*—
-"k
1ócierá ser verfficado'se a apãiideou
endosso foi,conetaménte
SUSEP = mie. w.susep.gov.tir
regis
,_
't

o

São Paulo, 31 DE AGO.

, . ,_
..
12SEAVIÇO NOTAlilittL. - BELO HORIZO NTE (MG) - Tabelião:
JOÃO LIAURI
Rne GoleA 187 - Centro - Telefone: (31)3222-0584 --ab 301

r

.SE 2007.

ROcOnheçda krrn
- aindicada por semelhança
..SORAYAIDJE DUA
•
JROS .A

—
ÁURE SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07
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R. da Assembléia, 1006° Andar - CEP 20111-000 - CentroProcesso SUSEP,
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Apólice N° 069982007,900207450011565
_Encipsso N.° 000001

vek Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GER
'AsieSt'C'&54,11G
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar p contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
.

13.
REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

ik RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições esponja

Apólice N° 069982007000207450011565

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Efidgeso N° 000001

CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
,:'•., • W' .:•;„n.0:-'.,7:
— - ,.

CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E cpmiimAs DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.

1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução
indiretafixado
de obras,
serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de seryLço.iiiib11co, até o
valor da garantia
na apólice.
2.Aplicam-se
a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n
fevereiro de 1995.
°.8.-987, 0,13 de
.?*)<
.
.
.,
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
,-,r."
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, conCessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:

,

' Lpelo período de vigência da licitação;

'

—

,

11.pelo período de vigência do contrato adrninistrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras; •
1111.Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público'.
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•

' ' .4";:: Precedidas
.
5.As renovações; a que se refere() inciso 111 da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novasagõttoes,
de notificação,éscrita,da seguradora ao segurado e ao tomador;cOM'ahtecedência de até noventa dias da data deitérrning.06: lgêncrida
apólice em viger, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

m das hipóteses previstas na Cláuitili11 das—condições"geraia riai
PÓ';
cer
':ága'ran'e,Zd'
recebimento do objeto do contrato
eP:reste'''
seguro
b
tam'I'
ém-termos do art. 73 da Lei n° 8:666/93.
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7.Para
todos
os- efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em viete„,.._
III do art.
80 dá
Lei n° 8.666/93. ..
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"8.Ratificim-se as demais condições gerais destaapólic
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Apólice Ni° 069982007000-207dí500 1565

Edose ó 0-00001
Seguradora de Créditos e Garantias

1

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIi
';60DEÁlliG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO

•
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal,
termos da apólice.
firmado com o segurado,conenne os
2. DEFINIÇÕES

•
,

I.Seguro
termos
daGarantia:
Apólice. seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, confofine os
...
.,,-.1.4V.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e ditados do
tomador.
"
.,
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legisiação ern
IV Apólice documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro4arantia.
solicitação e anuência expressa das partes.
--.
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes, modalidades de cobertura do
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
.
..... .,,,, _.,-,, - -,=.,..,
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, á
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
".. ,,...:*--;
'• - --'
'
, IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
,
XI.Seguradora:
a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, clo'cuMprirnento das obrigações assum
contrato
principal.
-- .- .j. ... , ,1
.
-XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplernento das obrigações cobertas pelo seguro.. "
...X1V.Indenização: o pagamento'doe,prejuizas diretos resultantes diinadimplemento dás obrigações cobertas pelo

3. VALOR DA GARANTIA
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como õ
Valor máximo nominal 001: ela garantido.
3.2.Quando efetuadas alterações de valores
,
previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garanti
tais modificações.
3.3.Para alterações
posteriores
,
, __.- efetuadas . no contrato principal, em 'Virtude dai 'quais
se faça neceseária
, contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de-en
;e
.I ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do
valor da garantiae ao prazo á deaorrer•,— ,e,
U •
4. PI~) DO ~RO
,ffi,.: t,',
'',
.."

jr.,4,....."

I

da

....

' ,' , , . .:, , '...k, „0" '7._ -gt''.‘0,„,:jN.,5
. ':,?..

lipsjÂ.1.0

;o,

_

Â',2'1,.

.'43át,
tomador é o reepOnSáVél pelo pagáineritódó prémio e seguradora.
:':
4.2.Fica entendido e acordado que , o seguro continuará em vigor me
-seno quando ,o tomador não houver paga
,Oonvencionglas:' "- k.' ''''
"4"' ',-',.-'.. .g, '. V,t-» ,,-...744.r
,
- ....
''''
,.
.5. VIGÊNCIA

'
vigência dafooberturaM seguro-garantia será i
ual áo prazo, eeabeiecido na,contrato,principal; déVe
'Pagamento do prêmio -156i toda este prazo.
'
"
W^. - .9`,•!"
EL EXPECTATIVA E CARA'
uTERIZAÇÃO DO SINISTRO
Vs
—
; tWEO i*Mr n~61.Comprovada pelo segurado a inadimplêncie do tomador em relação ei Obrigações,cobertae,pele presente
,. infrutífera a notificação extrajudicial feita ao Ornador, segurado tarai) direito de exigir, da seguradora,
6.2.Ao efetuar 'ánotificação extrajudicial ao tomidor, o segurado deverá, conçOmitardéi.nente,„Oornuniakà ene'
sinistro, por meio de envio:de.copia da notificação extrajudicial, bem comádocUiPeritá o indiceridoi
•do contrato, com a reePosta"dotórnador; se
-idniMelde^ houver. '7.1
•
7. INDENIZAÇÃO
— 7.1.Caracterizaao o sinistro, a'
seguradora
abaixo, conforme for acordado entre
ambos: indenizará o segurado, até o liniite da garantia desta apólice, seg

r

Aurea

Apólice N° 069982007665207450011565
N° 000001

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS—:CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I.realizando, por meio
responsabilidade;
ou; de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir,
sãs a'sba integral
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à
sinistro.
idiamontados a
ção e kregulação do
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ciu in"

io

•,ve.

pnmento das obrigações inadimplidas pelo tomado,', a
seguradora,sub,regar-se-&nos
segurado contra o tomado,', ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
:direitos do
44w.
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das segui,
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
leses:
II.Descumprimento das obrigações do tomador
"
decorrente
•
de
atos
ou
fatos
de
responsabilidade
do
segure0;.
III.Alteração
dasdaobrigações
contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre,éegurakePrévia
anuência
seguradora;
dor, sem
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2.Excluem-se, expressemente, da responsabilidade da seguradora, todas e ,quaisquer multas que tenham
-•;,"
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
•
iVó;Salvo
10. ,
CONCORRÊNCIA DE GAFtANTIAS
.
,,, . ..4,„, ar'4.-: ,..” ,.iiii"-",,,g,,,.
i, ...,r,;~.„ ,'J. -nt, " - '' ' .• ,..Z,,:..
Ndi caso de
'
„7-,---'". 'W.,. duas :ou mais garantias, cobrindo cada
uma delas-o objeto
, .,,,, ''''',,,,, - ' ,'.. 4.:V. .Alf
com os demaisexistirem
participantes.'
deste seguro, a seguradora respen
orá ProOdfc:iórialinente, ,
11'
EXTINÇÃO DA GARANTIA
t''''''
'''''''?
.'
„.„:
„,...
•-•"°,'N ",,,-,,,
?
:
-W'S
,:
•'
.,. :4. J.4
",,, J:',. --.. A
4:, -• ..f>t,,A ' '
4
garantia dada por este seguro
'• "
.
i extinguir-seá
- ,,,
I.ClUarld0
.,
,.p
objeto
do contrato
principal garantido pela apólice for definitivamente realizado Mediante
segurado oou
devolução
da apólice;
II.quando segurado e seguradora assim "o "'i. ---.. : , z.,..-"' - - •
dela
' ' -:-- ''''' ,...,..„.„..1,,z;
acordatem;
iii.com o
-,w-v
•
-_
pagamento
da
indenização;
,.
'.
,
.
.*it4s,''''
,.--.„
„4?r,
s..4
,.
..,k--:
., - 's..
-4,. da vigência , previsto na , apólice, salvo se estabelecido .em
iiik ;..."4„,
...,Z tv.quando do término
4..r
,
.4,
>prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo
-Contrário :' Mia cón
gi-ll - "-',,..
.,Áen-,'-'-2.4
__,
1-k,
'-',.°
.. ..s.,- .4.
,-.,, P1%. ..:25?-, ,r,)?.contrato principal.
12.. 1 - CONTROVERSIAs ‘,.
'D
,
—R,;,\,-;„' '„,.,.
-n" F .5.•'-,$.3'';..;41:--Dt2lf
16•zrtex,
.., ---,
%
n
---,
12.1
.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser
f::40;e:447.reçi-Por
arbitragem.ob
,„,..,
.res
.IVper medida de earáterjudicial. '--"-,,,,
--.
,-:",
sk-.,
-:
,40'
-, ,
4,: .
<•.• t.. ,, Ç•12.2.No caso
de 'arbitragem deverá constar, na ap̀
ÓfiCe, a 'clâtra
. ---,."--co
' rePromissória
.,,-ula"
,...
',..: Is. 4, ''' PRESCRIÇÃO

.... ,4',,
44,..- , ..," ---. /6"..1,''''''',14::#. : v's • ,,,,,...- ' ..
us
prazos
prescricionais
são aqueles determinados pela tei„,„,,,
„:,,,,,...;,,- 4,
,,„.,,,,-, --..v...„,
-4,.....?,,,
-......-, . .4„-, 14... , , ?ÉORO ..., „
r-t,-.,..- - .,,,
,e.....-- ..1.0,.., ' r.,,,,„.
"Z43-PW
'
'`,... As questões judiciais entre
segenadora e
ck.,.

_'..."„ ----,..

',25-

`

segurado serão processadas no foro do domicílio deste:

—

„,--,

.... .
"
.

.

'e+
•

,

Apólice N° 069982007000207450011603
Endosso N41300001

Aurea

Seguradora de Crédtos e Garantias

Código Ressegure N° 751226

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES

ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

NSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

ÇA CRITO NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82

COM SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 300 11 0 ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040 - RIO DE JANEIRO

-RJ

até o valor de:
R$ 3.609.839,93 - TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE- EAiS
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
f•P'

4. 4'4:ff

Fica ainda declarado que.esta APÓLICE é prestada para o seguinte objete:

Este endosso destina-se a prorrogar a;vigência da Apólice n° 0699820070002074500116,93; to

Comunicado de Alteração de Edital de'.39/08/2007, decorrente do Edital de Concorrência n° 05/2001
Interno n° 265/07 (Lote 92). Ficam .mantidas as demais condições constantes na -' referida Apólice.7''
"
n.21.4`

4'44. W'4,r

.,_."
éneia: 01/01/2008. Fim de Vigência: 31/01/2008.

,C. --' 44 . ,:4n-‘rtâ .
As condições anexas constituem parte integrante e,iniaparável DESTA APÓLICE para todos °à fina
Esta apólice é 'emitida em 2 (duas)
vias de iguàl teor, sendo unia via do(s) Segurado(s) e outra d
..,.=
Após sete dias úteis da emissão deste doOdliiiirido,
SUSEP - www susep.gov.br
:- .N.
.
'

rá ser verificado ;e a a-PÓlice ou "eiiiioáió'foi corretamente iegis

São PaUlo, 31 DE'AGO
I

ÁUREA SEGUROS S/A '•
CNPJ 29.959.459/0001-07"
R. da Assembléia, 100 6° Andar - DEP-20111-000 -

Y.'1) NOTARIAL 981.0516191Z0NTE (MG) Tabeliã
-o: J0110 MAURfC10
ua Goles. 187 Centro Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190

'Reconheço a ferria:indiceda tior semelhança
POR AUREASF OS 3

.,..3ORAYA DE JES DUARTE

-

-

frif

Apólice 1,1* 069982007000207450011603
Endosso 141°'600001

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS—= COISE4IG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
47:
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal; nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
,
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro -observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

likATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais4
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Apólice N° 069982007000207450011603

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Endosso N° 000001

CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS COMPRAS D:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
`.;,:'44-*•,,," À',5, ,,,:
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e-Centratos de '
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço públi4 até o
valor da garantia fixado na apólice.
.
,,
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987,fle1,3.de
,
»
fevereiro de 1995.
,
",'4^ 3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
-•
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

'

'

i
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
„, ,. z, ,../--,..
i
,
I:pelo período de vigência da licitação;

,,,,,
, .;,. . ,- :-..: ' .
"'''. •
.
''
"
..
.
',
,t, .5...
II.pelo período de vigência do Contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;

,

III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
, , . , -.., ..
"., '
tY,CN ,5' ',Q---....4,'" '''''.... .. 7
: T.4.1'
. W.;,`;P:.. ., •g,.".', ," --- A.,'
-1 ,7, r4:.R''
,„,,,,- :::,' ,..04
e...*:- :,;...5N,,
,Yh,':
iRtl. .',,: '' I”, ,t.': ', •41',
.
5,AS'renovações, e ue se refere o inciso III da cláusula 4, pão se presumem: Serão formalizadas pela emissão de novas 2 `
`de netificação escrita da seguradora ao Segurado -e -ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data dete'ritilt0e
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia
'' , ,,'
,...r.:
:-.4" :?: 1i, /..,..4."
-. - I
..• ,;,,..i.. , ,,, ,-°4`,..,..,tk,tr.,..T.'„'4,,s;/‘,4,s-, -,,,.;,.-,,, -,,, ,,...--,f _. ;
- —44,-,..,:29...V
-,--2.
.2, -,.„,..., 4-' -''"''.4r
6.Além das hipóteses previstas na cláueittal 1 das Condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se
recebimento do objeto do contrato nos termos do arCià da Lei n°8.666/93.. ....Y
. ‘
. "ff -.,, -,,fk.':CX:' '
':-.,,
7.Para todos o§ efeitos desta cláusula, não se Observa e disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em visTe-orqu
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
"..' .,'„,!' :,°"...' ,...
'-.i '' -.., .,,V " .:,
‘,4,45.1.' ..;...A;A'^i''' ..0',N à. '''"
'',rt.
'. ",,-.W:r7 5
k5" '''^'.--- '- f' ''',A,:'''' '
-,,''' '2-4„.g.k f.,2e ,
--a"
tid'Êtificam-se as demais condições gerais desta apoliCe.
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Apólice N° 069982007000207450011603
Endosso N.000001

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-- C'0'6EMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado', conforme os
dBN•
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES

-, v-

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal; conforrne os "
•„, •
termos da Apólice.
. -‘4. ,:„•fr,- „,,,,,,,,
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e ctsi.
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
'..;,.• ,:e' ',',:e)."W•
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de segurogarantiai adiante
, • „,.• ,-t-;
solicitação e anuência expressa das partes.
.,
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contratsesege,ro e,
, alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
•„ . , - I — • ; ':'‘ , V:„,,,
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro evator arantrdo
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
„.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguroá garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assuyoídas pe o
"
Contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimpleinento das obrigações cobertas pelo seguro. . ' ,,..,;,;;:•:. • ••;•-,...-L , •;•••,..,:, XIV.Indeniiaçâo:
o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das Obrigações cobertas pelo seg
.,
,

, 4,, ,1 ,

3. VALOR DA GARANTIA

t'

-..

- 3.1.0 valor da garantia deíta Apólice deve siar entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
.
3.2.QuandO efetuadas alterações ' de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor 'da garantia deverá
tait modifiCações.
4áf.'Mr '''':'--,:' ,,--(.,?-" :---Irir
, '%iin- 4.'"f-' 4.?
J- ..„''-tt-S"
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em•'-virtede -ciaá quais se faça ,necessária- a mc
Contrata, ' o valor da garantia poderá tal/item ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso
- ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer. ' '-, •
4à/2NÉMIO DO SEGURO,
. • .4.-1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio it,seguradóra.,„0„ •
•
'-'4.2.Fica entendido-e aColdado. que ,o,,,seguró,'-Cohtinuara 'ern VigoiMesmo•quando-o,tothado,r não houver paga
..
• convencionadas.

5.

VIGÊNCIA
,W .vigência da Cobertura do següro7garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo
pagamento dó prêmio Por todo este prazo.— ' =
•
- EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO ,
••4ais.v
,
• 6.1.Comprovada pelo segurado a inadimplência dó Ornador em relação tia obrigações cobertas pela presente
••infrutífera a notificação extrajúdiéial feita ao toMidor; ó segurado terá o'direito de exigir, da tegtirádo7a,'sii
efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, esegurado deverá, concomitantereente,domuniceeit seguradora
—
sinIstro por meio deienvio,c(e cópia'dá notíficaçãe,extyajudicial,bem como dótuinentaçãi:Pin4iCahdo ciárikeMé."'
cie contrato, car'n'a're4b-aiii tdmadOt':rieihoiftei.
'frr'ã--"
=

7. INDENIZAÇÃO
•
-•••:
4•

7.1 Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta ari
.abaixo, conforme for acordado entre ambos:
„

, •

1
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Seguradora de Crédftos e Garantas

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS = CODEMIG
.."-TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, so'b a sua Integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contidas a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterizaçãOà-reolà
do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora
saturado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9.

'

.,/
'1

"NÇÃO DE RESPONSABILIDADE '
,
9.1A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes-hi
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;:
111Alteraçâo das obrigaçõeS contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre seguradoe
prévia anuência da seguradora;
s'
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
9.2 Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter p
disposição em contrário prevista nas condições especiais.— •

t..C.IINCORRENCIA DE GARANTIAS

—No caso

existirem duas ou mais garantias cobrindo cada uma delas o' ohlatO'deate'seguro; a seguradora responde
com os demais
participantes.
r
2
•

'

„

EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia 'dada por este seguro extinguir-se-á:
Lquwlo o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente ra~in mediante termo ou decla
segurado ou devolução da apólice;
11.qUando segurado e seguradora assimo Icordarem;,.„
,111.com o pagamento da indenização;
,1V•quanda-do, térrnina::da.ViçPincia''-preliigterta ••apólice, salvo se estabelecido .ern'':-Contraria: , nas .-66ndi
prorrogado por meia de endosso, em caso 'de'eltertção-do prazo do contratoprincipal.
"

411
12: -;•

CONTROVÉRSIAS
12.1.AS controvérsias s20, asila aplicação des
.-.1.pór arbitragem.;
medida de caráter kpdialal.
"
12.2.No caso de arbitragem, deverá Censtar
con;romisee'ria•
, • na apólice.
„ , a cláusula
,

PRESCRIÇÃO

'

parias prescriCionats são aqueÍe deterreinadaS pe
sek.
14; ,,./t;FORQ
As questões judiciais entre seguradora e, segurada serão processadasno fora do domicilio deste.
,„
.•
r

Apólice N° 069982007000207450011567
Endosso N°000001
Código Resseguro N° 751190

Seguradora de Créditos e Garantias

SEGURO-GARANTIA

CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

WNSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82
COM SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 300 11 0 ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040 - RIO DE JANEIRO
IIoCRITO

- RJ

até o valer de:

R$ 374760989- TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NON/É:g
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS .
Fica ainda declarado que esta APÓLICEé prestada para o seguinte objeto:

Este endosso destina-se a prorrogar a vigência da Apólice n° 0699820070002074500116-67, ,confo
Comunicado de Alteração de Edital de30/08/2007, decorrente do Edital de Concorrência n° 05/2007,,, Interno n° 265/07 (Lote 03). Ficarrimantidasas demais condições constantes na referida Apólicê.

Inicio de Vigência: 01/01/2008. Fim de Vigência: 31/01/2008.

,VÂ,,f-vp,,,W," eànti.;'W;0-',;--.:X1 V .1'7a,gfe.'.W..S'Y'‘5W'''?" "
.
9
— ,
As condições anexa'' constituem
- APÓLICE pára todos OS fIrt,s,
À*4 . v5- e inseparável DESTA
-- - parte' integrante
Esta apólice é emitida em 2-(dOas)"Viáí deigual
: fe:6f,'"ie,
inli.) iia
ini,ViS.:dt(s)'Seku-rêld(s) e outra da - .1, •:.. •
I;.=
, ..-:-.
.,ç;•Ic
‘,-7''k, •: ,,sw-.
, „ ,.
Após sete dias úteis da emissão deste- documento.
SUSEP - www.susep.gov.br
.....„

rã ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente'regiã

iiiiikó fltWARIA1::BELt9'110:011210NTE (MOI. Thbellãot J(3110 MAURICIO VI

QC,

São Paulo, 31 DE AGOST

ÁUR A SEGUROS S/A •
CNPJ 29.959.459/0001-07
.
_
R. da Assembléia, 1006° Andar - CEP 20111-000
Proces
'

Rua Goiás, '9'. Centro - Telefone. (3.
1-) 3222-0584 - Cep 30190-030

:íR'eConhaço a fiiriia

cada poi sorriathança

•SORAVArJP S ARTE
POR POR

•

, • • .41'

•

"J4.-

•

•••••

••

•

•
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS:: CO134EWIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO

-

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
•
:44

12.REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
,

3.01,IFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições esPeciais.f;
•
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Seguradora de Crédrtos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS".:6D'EMIG'
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
•
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitaçõeee contraltos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço publico; até o
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 20 da Lei n° 8.987, de 1 Ale
fevereiro de 1995.
3.Definern-se também, para efeito deste seguro:
•

ISegurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
1.9elo período de vigência da licitação;
II:pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
-•
Ili.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5.As renovações, a que se referee inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novàs.e.

de 'notificação escrita da seguradora' ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data dó tittirn no
apólice em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia.
=
tr,Zir=
„
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também, se
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.,

,g-iy:2T

:

7.Para todos OS- efeitos desta cláusula, -não se observa õ disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista 9 que
III do art. 80 da Lei n*8.666/93.
>
atificam-se as demais condições gerais desta apólice.

ii
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

•

•

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS--Cb D
--EMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
,

.

..

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme os
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do Segurado e do
i
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em'Viger;
-,, :,- '4.2,5;.4.
-;
...z.
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
01) V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
.
, --- ,„„,
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
" . -,,.sz,
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura 'dó Contrato'desegaio i-f.'
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o vaiei: garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
,. -,,, ,,,,,,,,,,é,
4,
IXSegurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
.,... ,
A
_ ,.,.' .,..
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pe
o AO
contrato principal.
XIIPrêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a.cobertura do seguro.
- ',•'- .
. 5,'-)..‘,-XIII.Sinistro: o iradimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. `„' -.4.-4.:,i, l
, .....,...,..., - :,..,.: .--..*
ël =indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seg
di..4" 4%
44-444'
5,-.M-0•.v,..,, fr'-:-...,:
-N,Prr-------,,,-;v. R,.7,---""•,--,v .....-.,... _
, .'-'- ,..-:'•<-?4'"•,m.x. '„'v-,r„.
- ,-,:, - 'r
' 3. VALOR DA GARANTIA : '..
=
-i,
, -' =-• Ict-,-:r..,, :;.,, .. :::
::"
4-4:• .,
, , 4:,,, ,-,,44. -:,-...
-,-4,-„4., -- • . . . .4-",
.
-.'-;
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido., ,,„-8
ç'
,,
. ,iiçhar
-.''''',, , 3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garafitia- .-.
tais modificações ,. -.Y.1., 1.'" ,0'''.1, „„.
...-?"--, :e", .4.,.,
';'
.
:>,,,,
,rV4,,,,.' ,,;'' R,'Vt,. _2.0' "r --„,,, t
- .3.3.Para alterações 'posteriores efetuadas no contrato principal, em ,,virtude'das quais se faça neciiiiiárie,á-mod
o do
,
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso
brança
ou restituição de prémio relativo ao acréscimoou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer. ;,.. -'"" .,„,
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4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prémio à seguradora. ,w-4.2.Fica entendidid'.e acOrdado. qtie o Seguro oontinuareem_yigeineairib quando Ptornácior não liotiVe
-r paga.. :',.:;"' ,
-,,,44;
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A :vigência da cobertura do, seg
uro-g
, arantia será igual ao preza estabelecido no- contrato principal, de
pagamento doPrêmio. por Urdo<este prazo.
_
13. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
,fo,c,.
,,.82,,,--y;4&;-.
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6.1.Complovada pelo segurado a inadimplência
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do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apklipe;',LciCránditi resultar
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao toniádor,P iégurado terá Pdiieito-de SZigit,'"da'segiiradora; ii iii'dênitgg'Ulevik,'?„, ny..,,,- ••'4.;',,e ,
6.2.Ao efetuar ‘a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente,,cOmunicár à segirrác
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do 'contrato, com a resposta do tomador, se houver.,
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7. INDENIZAÇÃO
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Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS'- e0trEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua int ral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterizaçãoe-átregbfação do
sinistro.
•

8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar7se4 nos d leitos do
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
901ENÇ'ÂO DE RESPONSABILIDADE 9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes:hl
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurádd,e:lomador,sem
prévia anuência da seguradora;
-IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
,
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter un vo, salvo
disposição em contrário prevista nas condições especiais. .
10. ":-

-

'1--

CONCORRÊNCIA
_—. r•
.,..DE GARANTIAS
.

'No caso , de existirem 'duas 'otiMaie garantias, Cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá
com os demais participantes.

11.,

,-—'

,.

,,,,•0,

',EXTINÇÃO DA GARANTIA

garantia dada por este seguro extinguir-selquando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termozd,eda
segurado ou devolução da apólice;
;
II.quando segurado e seguradora aesTri!o acordarem;
III.com o pagamento dá indentiaçãoj
_
111 ‘1,V.quando do término 'de ;Vígéncié -;previsto „Má,: apólice, -salvo se estabelecido em contrário
prorrogado por meio de endosso, em ceio de alteração do prazo do contrato principal.
12.

--; CONTROVÉRSIAS
,12.1.As coritrovérslas.,,surgidas na apIícçâo:destas -oondiçõeS poderão ser resolvidas:

'1.por arbitragem; ou
• II por medide de cErtitterju dal•

,.. •

12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice; a cláusula corrip_romissõda.

_

-PRESCRIÇÃO'
OS prazos prescricionais são aqueles determinados pele lei
•

.t.'ec)R0 °
Yitf
As questões judiciais enfie seguradora e seguradoserãoP;ocessadas no foro dó domicílio deste.
-_
'

a Mente,

ICCODEMIG
Companhia de Desenvolvinento Econômico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

111

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de Di seriOvime • Econômico
NIG
sk9
d e 14i)a...,
Ana Lúcia Gondim na Costa

Gerência de Finanças e Cont-' Alidade - GEF1C

7
Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 05/12/200
e
r
ng (benne r rangi"
Crea — 65.173D

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

3

- CODEMIG 1
Gore panela de Desenvoemento E eandnIKO de Mnas Geras

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT $IA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor dá R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo O presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de Cétern.iolvin:i
de

Económico
1G

Ana LLICI8

Geiencia de Finanças e Uni ilidpide • GER,

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 • Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Áurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N° 71188

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
1 INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
' COM SEDE RUA DOS AMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
- MG
CEP: - BELO HORIZONTE
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
likONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INSCRITO NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82
COM SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 300 110 ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040 - RIO DE JANEIRO

„.::•AJ,.
, •

•

- RJ

até o valor de:
'er
,h

R$1.725.623,87 - UM MILHÃO E SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E ,
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
Fica 'ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

,
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, ProceáoXitern n°
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimentó,',montagem e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais, referente ao Lote 1.

•

;•,••,••

•

••

'

,
In(ció de Viênéia: 03/09/2007. Fim de Vigência: 01/01/2008.
„
As condições anexas constituem Parte integrante e'iriSeP-ár:àvel DESTA APÓLICE para todos OS firisi0e-direitof.)110M
Esta apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da
Após
dias úteis da emissão deste frumento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no álirclá.
SUSEP - www.susep.gov.br
cf)

__

São Paulo, 27 DE A4 TO
5\ DE 2007.

$

4•-

ÁUREA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07
R. da Assembléia, 1006° Andar - CEP 20111-000 - Cen

lã SERVIÇO NOTARIAL BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURICIO
187 ,Centro Jelefooe: (31) 3222-0584 - Cep_ZO1 _
,
,

-
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
1 TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
IIRATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais:'

Apólice N° 069982007000207450011565

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
• SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.

1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e Contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8666 de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8987 de 13de
,
fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
•

I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder ,Concedente;
• II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
, Ilpelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
I III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
-

5.As 'renovações, a que.se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólices,, precedidas

de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do tármino,c.10igênCiásla
„
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
,
8.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se exti
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n°8.666193.
•
•

7.Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista 6que-esta
III do art. 80 da Lei n°8.666/93.

4ri

atificam-se as demais condições gerais desta apólice.

Apólice N° 069982007000207450011565
Endosso 14 °O00030

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
•
2. DEFINIÇÕES

•

•

•

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principat,'cOnforrne os
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação.em vigor.
IV.Apálice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garanfia,:,•Tedianto
solicitação e anuência expressa das partes.
VI .Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro garantia
.
VII .Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de anuro e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
. VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, p valer.garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
-• ir ''''',-,:, °'1"-IFt".9, ',:'
IX Segurado credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
, X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
, XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomadono
contrato principal.
O:*
XII Prêmio importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII Sinistro o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
,2„
•
XIV Indenização o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo segu_ró. ,
•

3. VALOR DA GARANTIA

, .47 447e:4

i 3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
;X:, ,..'".
' 3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato princi9al, o valor da garantia-dever acompanhar
itais modificações.
, ' ":-7,
" "•,-,,' •.'
.' ' ` '".-"-,j4:.,'"'•` ''''''.;,," ''' "•'':,,,, '': f -' '''' ' "-- '1.'''^ "'--""'''''' ''''';`".4"-.
8.I.
:;i.4..::
l 3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária,épõdifi0., o dõ'"alor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de,,,eritt
o • - «o .rani
ioss
:'
!9,0,,,,,,,
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer. ' ",,Y.A.I'''f'1` -,.,.
•.•• .
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4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à segúradora.
, -,,,,, ..j:- .,,,,,:,
,4.2.Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver 99d4do'b
pré
as datas
- _-„„
convencionadas.
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5. VIGÊNCIA
''"
• ''--,¡
il.N. ,...1',''','

(i)PRÊMIO DO SEGURO

•,-N-,'

,A vigência da cobertura do seguro-garantia será .,,
igual ao 'prazo estabelecido no contrato principal, 'de'Vend -1"o tomador e ttaro
pagamento do prêmio por todo este prazo.
„
í
•,
",,,1 é
, ` , --,V7,' , -1' '. 0-1-4, ,,,-,:',-,,?•- ,,--„e" 6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
',.'" -'"'" -''' - ''':
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•
pótlâe; e' quando resultar
i.6.1.Comprovada pelo segurado a inadimplêndia do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente
,-infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, 9 in_deni9.9
,.. çã:liea.,- -,-g--:-,--,--",,,,
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá,.concomitantemertte, comunicar à SégurégiaT::
expectativa d0.: sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando clárãrnente'ês itens MI '.cum ridos
do contrato, com a resposta do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
,

, .

",.,-..

„

„.

.

7.1Qaracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantiadesta apóliCe, segundo umfi das fôrmas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
,
'''%- 47,14V'4''.-”
Lrealizando, por meio de terCeiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir
sob a,910:integra!
responsabilidade; ou;
•
.
,
,
.
I,.
,Á,
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=

_

Apólice N° 069982007000207450011565

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CÔDEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização 9 à regulação do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO'
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

lo

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
„
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das4seg
, 4áintestipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem
prévia anuência da seguradora;
.
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

I

9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitiVo, salvo
disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
4,0k
=.1•41,, •
:`Y.,
No caso de existirem duas ou mais garantias, Cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora resporiderá, proporcionalmente,
com os demais participantes. '

11.

EXTINÇÃO DA GARANTIA „,
• A garantia dada por este seguro extinguir-se-a: ,
I.quando o objeto do contrato principal garantido 'Pela apólice for definitivamente realizado mediante termoou dec racãõ assliàda pelo
!segurado ou devolução da apólice;
1 II quando segurado e seguradora assim o acordarem;
,111.com o pagamento da indenização',
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas . condi
,especiáis u uando
prorrogado por meio de endosso em caso do alteração do prazó dó contrato principal.

12.

CONTROVÉRSIAS4:44:
•
12.1.As controvérsias surgidas na.apliCaçào.clestas condições poderão ser resolvidas: .
1 por arbitragem; ob
.1.
II.por medida de caráter judicial.
12.2.No caso de arbitragem, deverá constai,- na apólice a cláusula áompromiss6na...

13.

PRESCRIÇÃO

..
',.Os. prazos
são aqueles determinadospelilei..,
..
.., prescricionaiS
•
... •,,,,,,
.-,,,,, „..,..„,..r.
.„ ,,,?..,,,- 1,,,,,sr -,,,,--4.p.m.,0
14.

FORO

,
As questões judiciais entre seguradora a segurado serãoprocessadas no foro do domicílio deste.
.
r.

a.

ICCODEMIG
Companhia de Desensnknento El:anêmico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DF ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011603 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de
de

conómico
G

Ana Lúcia Gondh da Costa
Gerência de Finanças e C tabilidade • GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe em 05/1//2007

A gelÂ enis ranco
ea — 65.173D

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codering.com.br

1

CODEMIG
eDn-Danhia de Desennurnento Económco de Kfinas Ger.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011603 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de
de

contimico
is

Ana Lúcia Goncii da Costa

Genándia de Finanças e C tabiidade • GEFIC

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

•
Apólice N° 069982007000207450011603
Endosso N°000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

'
Código Resseguro N° 751226

SEGURO-GARANTIA

---\'-',L ç".,.. •-•.

CONCORRENTE

1

CONDIÇÕES PARTICULARES
Álk

ÁUREA SEGUROS SIA, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

”

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas peio Tomador:
iCONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
WSCRITO NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82
COM SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 300 11° ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040- RIO DE JANEIRO

- RJ

'

até o valor de:

"
ko,•.;
R$ 3.509.839,93 - TRÊS MILHÕES E DUINHENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA ENOVE'REA
S
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS ,
Fica ainda declarado que esta APÓLICE

é prestada para o seguinte objeto:
Garantia de Manutenção di proposta na ;Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Procei
265/07 que tem por objeto, a,execução das obras e serviços de engenharia, inclusive forneciMente.
instalação de equipamentos e "éiitemae necessários para a im lantação do Centro Administrativo
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As condições anexas Constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE
para todos 0s, -;.- e e . reit'o^ ;? '
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ÁURE SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-67
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Apólice N° 069982007000207450011603

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Endosso N° 000000
g,

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS feÔD'
ÉMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
L SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar
,
:
a assinarp contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
21.REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

.ATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

Apólice N° 069982007000207450011603
Endosso ér000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - '&15D'
Éitiffé
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E:COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1 ,Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de
licitaceie‘e cOrgratini de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8;987,de 13 de
fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
, I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
,
II.pelo período de vigência dá contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
_
III por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

5.As renovações; a que se refere.° inciso III da cláusula 4, não se presuraern:'serão formalizadas pela emissão de novas
de notificação escrita da seguradora ao 'segurado e aO"tomador, corri antecedência de até noventa dias da data do término
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, ígarantia dada por este seguro também
recebimento do objeto do contrato nós termos do art. 73 da Lei ri° 8.666/93.
"
7.Para todos os efeitos desta Cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista o que;
III do art. 80 da Lei n°8.666/93.
8.Ratificam-se as demais condições gerais desta apólice.

;.tr,0,.M.fr.'-' •

Apólice N° 06 9982007000207450011603
Endosso 900000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CÔDEiliG
TOMADOR: CONSTIRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com
termos da apólice.
o segurado, conforme os
2. DEFINIÇÕES
, ...:
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal,
termos da Apólice.
os
.-...,,„,.,A
,
-'.,.'‘'
.,
.
.
i
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos doaegurado e do ,
tomador.

110

III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. ' ,
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguroiarantiamediante
solicitação e anuência expressa das partes.
1
,t,';' ,,, 5.'4,,.?g'V
s: ..Á.,VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
''.,;'',Y%.• ,V.à,X1r. WI,.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos
.
termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelatoMádor no
'Contrato principal.
-,,,' .
XII.Prémio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
• XIII• Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo segura
, „ ••
..,. :`,.
, •,:- ..
,..,
o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seg
:., XIV.Indenização:
i ,....':,
•42.N.,
-. ,,.--z:.•
4.,,, ,, - ..,-,-,,.,... ,,,Zv,-,2, ,,..,',;"-,':' s=,, „„
,.
,
,
,,,
..,;,,,
,
„
,^,_,.
,,,,,,
.i
'''''."
.
.4;> ''''UA,' ,I, .,.• •.-,. ..vAl..-OFt
, . ...k: ,.- ,..---'4;,.
DA GARANTIA —...-„,..:-....
...
,,,,,.-..1
-,-.,.-- , "%'.ni.r
,,,t„-,, , ,.:. ,,,,,
-,."; r. : .,-,,,
—-j,',,4? •,¡.7.,:.
.
••
-.,
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo.
nominal por ela garantido..
3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, à
valor da garantia d
\ tais modificações.
.44 , -,4''''k ''...,‘ • i.,7
:'
-',7,,,, dr .„',,s„,-7 *4i-̀to„,
3.3.Para alterações posteriores efetuadas rui contrato principal,
em
virtude das quais se faça , necessária à toodifica
' contratual,
,
O valor da garantia Poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
-1
, --- - -:,.. — :":„;....47.1':',W,.'
4. PRÉMIO DO SEGURO
,,,
,, ,,, ...-,. -,41,-..
,•-' ., .-..., ,,.'-, • .,.:.,Q -k,::,
•

..

,,t; -..,'N ,z.:;.,,,,*,tt,'4.(Zi,":--Z-t ,.....,,..,m o ,
'Ati :o tomador
é o responsável pelo pagamento do prémio &seguradora.

.
..
. ,4.2.Fica entendido e acordado . (Ne o .seguro continuará em vigor mesmo quando à
tomador não houver pagado,*
donvencionadas,
,.
, .....,, -''''Y --'-',-,'40 ',,'
"
,g
.-,;--::"'..;'
nn'á.l'-` ",',-:
'''",,,-.' -'.' ''"
.
• l'
.
,.\
5. VIGÊNCIA
,.,
—g5N.
4W: ,.. "ÀN.
. A vigência da cobertura do seguro-garantia será ' igual' ao
prazo -estabelecido no - contrato principal, 'devendo
, '1, "pagamento
do
prémio
por
.
togo
este
prazo._
:,,
,
y.,,,,Áv f...i..-,
1-','.v:
.. '---....
''''''
, V:-'
°:â-'''-'''9'',' '-''''"f

6. EXPECTATIVA E •CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
"45'.:'"'W:J.'"':',§,e,
:W.
V. '14.5:"W'À, ,
W-,
.47''.6,•.
--tk„ • .'41,k
, ,„ ,
61:Comprovada pelo segurado átnédimpiência do'torn
'ado7"em relação às obrigações cobertas pelapreáente,aaolice,
..,, infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, asegurado terá p direito de exigir, da
seguradora, á iiiiieniZaiga_ 6í2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomado
r, asegurado deverá, concomitantemente, comunicir'à,segUrad0
-.:',... sinistro, por Meio de envio de cópia
da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando dere- rtte" sll
dotontrato, cáril";e , :do tai:nifoor, se hoUver. ;''' . ÉP''.
2'- '',4, ;
';''' -''''',
.3 /4'''' ''''"'.%
7. INDENIZAÇÃO
i

-7 1.Caracterizado

...•

o sinistra a ,seguradora indenizará o segurado, até O limite da garantia desta' apólice, á
abaixa conforme for acordado entre ambos:
.."5,
•—
.\
—

Apólice N° 069982007000207450011603
Endosso-N° 000000

Áurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 05DBMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
.
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir,
i sob a sua integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta' dias, cintados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à SuteCilo do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se4ft nos direttosilo
"
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
IIIISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

I

9.1A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das segnintea,h"
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tornadoksem
prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
f

9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter
' disposição em contrário prevista nas condições especiais.
-10. 4 ;; CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou MaWderantias, cobrindo cada uma delas o (Meio deste seguro, a Seguradora'
-resPonderá
com os demais participantes.
,
,
11.
¡EXTINÇÃO DA GARANTIA
'A garantia dada por este aeguro extinguir-seá.5.-*
:I.quando o objeto do contrato principal garantido Pela apólice for definitivamente realizado mediantetermo ou declaração
segurado ou devolução da apólice;
•
11.quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização
'
.IV quando do término da vigência previsto na apólice, -salvo" -se estabelecido etri-CCntrário
prorrogado por meio de endosso, em osso de alteração do prazo do contrato principal.

ii)

12.

CONTROVÉRSIAS
12.1.As controvéralás surgidas na aplca
Etior arbitregeM; 'ou
..11.por medida de daráter judicial,

.-

122 No caso de arbitragem deverá constar na apólice a cláusula compromissória.
,

nPRéSCRIÇACS
,
prazos prescricionais são aqueles determinados
14.

FORO,

As questões judiciais entre seguradora e

o serão processadas no foro do domicilio deste.
_

ICCODEMIG
COMpl5L3 de DesenvoNinIONO Económico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SIA, ,a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove re~ e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo
seguro garantia apólice 069982007000207450011567 da Áurea Seguradora de Créditos e
Garantias, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia e D lenvolvime Económico
MG
de r as e is C
Ana Lúcia Gondt ida Costa
Gerência de Finanças e Co latilidade • GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 05/12/2007

iig D-Lr‘1,MCOla Denise4o
Fra c
Crea — 65.173D

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CODEMIG
,;:xpanne de ü.,seraGNmen,, ..ccr.Orreo de Mras

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais- e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo
seguro garantia apólice 069982007000207450011567 da Áurea Seguradora de Créditos e
Garantias, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Cempw',j,
de
Ano Lúcia G:
Gefen:,-, Ge finanças

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751190

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
- MG
CEP: - BELO HORIZONTE
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

110ONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INSCRITO NO CNPJ/MF: 15.102.288/0001-82
COivi, SEDE PRAIA DE BOTAFOGO, 309 11° ANDAR - BOTAFOGO
CEP: 22250-040 - RIO DE JANEIRO

- RJ

até o valor de:
I R$ 3.747.609,89 - TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOV
1 REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Processoltil9
265/07 que tem por objeto, a execução Ciãs obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, Montagem-e
I instalação de equipamentos e Sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado da
Minas Gerais, referente ao Lóte

•

•,,_.,_ ,-rgéitiiiiiVigênCia:"03/09/2007. FIM da Vigenéia 01/01/2008.

, ,4,,%. 4Z,
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.„...,,v.- -,, ,,,..-, -;e, ..,--- _ ---2,
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As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos OS fins de'direito:

Esta apólice é emitida em 2 (duas) Vias de igual teor, sendo uma via do(s) I"Segyrado(s) e outra da Segúrad0
f ,4 '-: -.:.`M:::, y,,-1:- t_Çe- ,, ,, r4t,..,-t.,,,,,,,j,.,:;,,;„•,..;,„
g~-r*.à`,.',.,VI'4MT-i
II • '. ,,-.,.I
Após sete dias úteis da emissão deste docurgento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no sire dà
SUSEP - www.susep.gov.br
...,.
iPAG - Tabelião: JOÃO MAURÍCIO VILLANO FEPRÁZ
IQ Scr§fiÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE.

NP

.l'‘.1,9 G°°à°,1P._-_çeqtrd:.:1"ilefonq:P1) 3.42-084.-.09P 30190-,

-- ' • "
Recon o a rma indicada por emelhança
'' SoR A OE JESuS OSJARTE

São Paulo, 27 DEWSSOIDE 2007. „
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ÁU EA SEGUROS S/A
CIOI.1 29.959.459/0001-07
R. da Assembléia, 1006° Andar - CEP 20111-000
pr,;,k

AURF.A. SPOU

ferfeged,,fir,,i'.
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de Nota.
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daSentifilEENZJOIV2CifiiiM)
CF AninoAn FFRRA2CPF:415.0G 4.396-00
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. . LÉggnStord392Mlir,as Gerais
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO

-• ..
', •

..,

Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice:

,...- , - ,,,' '
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-. -4,1„, •

ItATIFICAÇÃO

,

,,,,,,,,,,,:

•

.
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.4,-N--, ,$:,--t.
•

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições. esipeci:is.
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CLÁUSULA ESPECÍFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODBMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
,
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de lic,itatc:se tc,:notraw
to,sde
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço. público, até o
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
'

3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
'II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

fr_,V
4.A garantia desta Apólice tem efeito:

il.pelo período de vigência da licitação;

,
•
l
II .pelo período de vigência do contrato administrativo Pertinente à execução de obras, serviços e compras,
III .por períodos renováveis,
e permissões do serviço público...
,.. no caso de concessões
,
,
.„.
.!..-',-',À.,„

- ',.

t,

---,,4,-•,

5.As renovações, a que se refere o inciso III da cláusúla'4, não se presumem:sérão formalizadas pela emissão de niivas apOliices; p • - didas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do t‘irnin0 ctA/i êncía da
.,, ,..,e,"„.k •..,' '
apólicer em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia... •
„,-„:-) , ••
•

•

.•

6.Alérn das _hipóteses previstas. na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia-dada por este seguro tarribt5M,se,•e)diri eá,,com o • . ,
recebimento do objeto do contrato- nos termos do art. .73 daLej:ri? 8.666/93. •
%<.t.00 . 4%.„
..,„
7.Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa O disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em viita.o4tie'eS
,,, ., „,..,....4 1,-,i, .,,.„...,5 ,,,,,, ,. .„,. .20,-,,
.•/ "., •,„,,,,,, ,- .. ,,, ..,.. •,,,,,,' --,-,-4
, s,g,:„•;4,:tg.-4
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93. • „ -,• •-••"5 7...• •
..,
.
_-,...-,-.
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:-,;,•--i4
...,..•,,,,,
.
:„t•
•,,,y,
,,,,,,,,,N
•- •
atificam-se as demais condições gerais desta apólice. •
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o seguradO:conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
1.8eguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, obbforme os
•
•
termos da Apólice.
II.9ontrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do s'eguradO'e.do
tomador.
111:Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vido!.
,
IV:Apálice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro garantia
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de 'segurrnarantiaMediante
solicitação e anuência expressa das partes.
• '-::i:VOtr, g'.1.k..,P:'*4..--.
„
VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
Vli.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do.contrata:' eSeguro e
s..,,,•4': ..~4. `'Alài'g '''.
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
"
..''.=-.,, . ,,--• ,Aik,0?-, ,,,/k,
VIU .Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do segUro, o valor garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.8egurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas.pelo
.,,
contrato principal.
XII:Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter à cobertura do seguro.
XIII:Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
..
:-4;
....,._
XIV Indenização o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplement
o
das obrigações cobertas pelo seguro:
,
3. VALOR DA GARANTIA
.
,
. •
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido 'corno o-vel6r friáXit110. nominal por ela garantido.
3.2:Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia,,,
tais modificações.
'-'
,-,-'‘,•'" '-::.: ,'-, -•,-,P: -.-' •,•;',7':e,,;',
-7 7 kxN„:',- .--.'' -•,-;- ,ii"-` w, •.:-:.?-' ,, -,„ 'iS"::-. '
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária sniodifidçãci pvalor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissãojeWdaálnaíMiráaça
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréScimo'do 'Valor da garantia e ao prazo a decorrer:
,,t,-, _-;
.,.
..;,;,,e..._ ..t .,
,.,.. •-•
: ,.
.:.,:,
,
lirREMIO DO SEGURO.„,,,,„ ,,,,,,;:sw,;•?,',.."7,4-,,,, ..„, • ç..,,,,,t",.:.,>,-,--;-,,,,;.,,~,w
1 , ,.
Éi7.-:.
,04,'. , ,d95: ‘ ;".5,ç ,;'.X.'t..
..j
..*
4.1.0 tomador e ó responsável pelo pagamento do prámiõ'à segurador?.
4.2.Éica entendido e acordado que o segura continuará em Vigor rnearno quando à ti:Senador não houver pagado
conVencionadas. •
•
,,. • T.• '''Y''''.nr.''5. VIG=NCtA
,
•A vigência da cobertura do- seguro-garantia será igual 'ão -prazo estabelecido no contrato principal,
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
6.1.Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólics,:é;quando.!esultar
infrutifera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indénização devifta.
6.2Ao ;efetuar a notificação extrajudicial ao tómador, o segurado daverá, ConComitantemente, comunicar ?Akáslalrit,
sinistro, por meio'de-eavici'de Cópia da notificação extrajudicial bem como documentação indicando darainerriS'oiitéris
—
do contrato, com a resposta do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
I
7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia
desta apólice, snu. cIp upa da_stiernas
.,
,.,---,
t.
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
,,,,
I I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de 'forma 5 lhe dar Continuidade e 6 ooncluir,Sob sua in. égral
.
, , ,- •,7.,..s.:,:r.# .,-.,.:..
! responsabilidade; ou;
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados.pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimpfidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-SeLe nos direitos do
.
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.

9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das següifites
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento daí obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem
prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
,9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo salvo
,
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
.„..
1,
CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

i

No caso de existirem• duas ou mais garantias, cobrindo Cada uma delas o objeto deste seguro, á seguradora responder&propoç,cionimente,
• ícom os demais participantes:- =
'
‘ —
11.
EXTINÇÃO DA GARANTIA ,,,

•

12. ,

A garantia dada por este seguro extinguir-Se-a: . ,,, ,,
í ,
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente -, realizado mediante termo ou „declara
segurado ou devolução da apólice;
II.quando segurado e seguradora assimo acordarem;
III.com o pagamento da indenizaçãO;'
,:',.:-....
.,..,
IV.quando do término da Vigência- previsto na apólice, -salvo se estabelecido em contrário
prorrogado por meio de endosso, 'em caso de alteraçãodo prazo do contrato,principal.,,
,
_

CONTROVÉRSIAS

la.

12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:
I.por arbitragem: 'ou
•t
II por medida de caráter judicial

12.2.No caso de arbitragem, deverá Constar, na apólice, a cláusula compromistóna.
13. 'í PRESCRIÇÃO
Os prazos Prescricionais são.aqUelestieterminados pela lei.
14.

- , FORO

,

As questões judiciais entfe seguradora e segurado Serão processadas no foro do domióilio deste.
fín

apsinacia.Pélo

quando

iCCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

CONSTRUTORA OAS LTDA
LOTES 1-2-3

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte- MG - CEP 30140-071 -Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemip.com_br

(ri)
oas

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2007.

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG
Rua: Aimorés, 1697 — Lourdes
Belo Horizonte - MG

Att.: Dra. Suely Izabel Correa Lima
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Ref.: Concorrência n° 05/2007 - Execução das obras e serviços de engenharia,
inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas
Gerais

Prezada Senhora,

A Construtora OAS Ltcla, através do seu Representante Legal que abaixo assina
autoriza a Colaboradora Neusa Analuce Miranda Alves, portadora da carteira de
identidade RG n° 19960052-SSP-SP a fazer a retirada da apólice de garantia de
participação na licitação em referência tendo em vista que o certame em questão já foi
devidamente homologado.

tenciosamente,

dióim
onstrutora OAS Ltda
Ric rdo José de Lira Esteves
Representante Legal

CONSTRUTORA OAS LTD.
AVENIDA ANGÉLICA, 2.029- CEP 01227-200
TEL.: (011) 236-1122 - FAX: (011) 236-1378
SÃO PAULO-SP

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico ele Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011601 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica
em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de D senvolvimen •Econuiiii„
de IV
rdb,CO iMIG
Ana Lúcia Gondi da Costa

Gerência de Finanças e Con biiidade • GEFIC

bi o Seguro Garantia, em epígrafe, em 14/12/2007
uce • anda AlkL-9-j)
MG 19960052 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

•

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

1111

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão,
setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1%
do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011602 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica
em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia Desenvolvimen Económico
êrt C MIG
Ana Lúcia Gondim da Costa
Gerei-ida de Finanças e Con• bilidade - GEFIC

cebi o Seguro Garantia, em epígrafe,/em 14/12/2007

anda
Ne sa naluce
MG 19960052 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de DesenvoMmento Económico de Minas Gerai.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
R$ 3.747.609,89 (três
participação da licitação acima referenciada, no valor de
milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta nove centavos
, referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011600 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias , cujo original
fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia e Desenvo enf.° Económico
neo Gerai j ODEMIG
- n im da Costa
Ana Lucia Go
Gerência de Finanças ontabilidade • GEFIC

cebi o Seguro Garantia, em epígrafe, em 14/12/2007

e sa i uce Miran a
G 19960052 SSP-MG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

>

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão,
setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1%
do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011602 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica
em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia

Desenvotmen Económico
s
C
AIG

Ana Lúcia tionriiin da Costa
Gerend de Finanças e Coe 'deidade -GEFIC

Rua Aimorês, 1.697- Lurdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

. :Apólice N° 069982007000207450011602
Endosso N° 000000
_Seguradora de Créditos e Garantias

EGURO:GARANTIA
,CONCORREtsfrE
'CONESICÕES PARTIáULARES

4

ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 7 CODEMIG '
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001:55_
COM SEDE RUA DOS AIMORÈS, 1697 'BAIRRO LOURDES
M
CEP: - BELO HORIZONTE'
.

,

o fiel cumprimento das ot;rigações assumidas pelo Tomador:
CONSTRUTORA OAS
INSCRITO NO CNPJ/MF: 14.310.577/0001=04',.
COM SEDE AV. ANGÉLICA, 2346 7° ANDAR'-v
CEP: 01228-200 - SAO pAl4,L0
•

até o valor de:
E TRÊS
R$ 1.725.623,87 - UM MILHÃO E SETECÊNT.P6. Êl:VINTE:E CINCO MIL E SEISCENTOS É VINTE
' •
•
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS,
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
Garantia de manutenção da proposta 'na . Libitação 'cld- Edital de Concorrência n°- 05/2007, Processo Interno n°
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de equipamentos e sistemas nedessáridá para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais, referente ao Lote 1. 4 ,

.
,
.,
. ,, é...
,
Início de .Vigência”: 03/09/2007! Fim de Vigência: 03/01/2008,,
•
, ,..
„, :.
'"
,," 4:..,
:',.''',..-1';"":': , ---,,,','
,
As condições anexas c onstituem parte integrarité einseparavel DESTA APOLICEpará.todoS os fins de direito:
Esta apdlice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seg
_
Após sete dias úteis da emissão deste documerito, poderá ser verificado Se a anóticepa endosso foLcomptamente_reoistradn
SEBVIO—NOTZRIAL'. BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO M
'• '
SUSEP - www.susep.gov.br
Rua boiá, 187.- Centro -TeTefone: (31)3222-0584 - C

São Paulo, 29 DE AGOSTO DE

° OFíCIO

onheç a
RAVAO.
L. RE

ÁU EA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07

dicada por semelhança
DuÁR
ROS

a

VIÈR,O

15'.4t.4 D1j1

,
•-cr

ég CM! R401 41 'T.MarR43;31/"

R. da Assembleia 100 6*Abdar';'El?,20111=000 z Centro -Rio de
Píd.'desse $USEP n9. "'15414:0021 /5/2088218
.,'S :
"
' , •

-Apólice N° 069982007000207
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Seguradora de Créditos e Garantias

450011602

Endosso N° 000000

CONDIÇÕES ESPECIAIS . .

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
.
`
.
. .,
da garantia Nado. na Apólice, se o tomador
adjudicatário
se
recusar
a
assinar
o
contrato
-,
.......,
.
Este seguro garante a indenização, até -o valor principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital
de
licitação.
.-

1. OBJETO

2. REGULAÇÃO DE SINISTRO

.
_
Para todos os fins e efeitos de direito, à regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

•
3. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições gerais que não tanhaM sido alteradas Por estas condições especiais.

Apólice N° 069982007000207450011602
Endosso N° 000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECÍFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução' indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o
valor da garantia fixado na apólice.
1
2.Aplicam-se a este 'seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
3.Definern-se também, para efeito deste seguro:
•

^ I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
11.i-ornador: a empresa licitante, contratada, concetsionária ou permissionária.

•
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
Illpor períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
,
---,,-'
, ,,,,.. , _
•-•
-, .
.
-- •-:',"•,' '' -:-.,:-k,","." 0.-.M ''''..-- ..-4.`: '5,n,-Y-'t --' "-:, -..
" .- ., • ç :
5.As renovações, a que se refere o inciso fil da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas applicess,p[Oeõides
de notificação escrita da seguradora ao. segurado e -ao torriedor, com antecêdência de até noventa dias da data dó.fieffr-leesle Vigênptda .
Nrs-4vo,,*.J.
apólice em
vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garentia.
.. ..f.V._
..• .
.
, .,W ,SÀ"
.,
..
,
.., ,.., .
....
6.Além 'das hipóteses previstas na cláusula 11 dás condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também:se,eXtinguirátóill o
,
'
4'
4
recebimento do objeto do contrato nós termos do iii.^ 73 gá Lei n°8.666/93.
-",,,;-.. ."-- 7„.'
----,,,,r -'"i
'''
' -..--•;-•
'

7.Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista .i3 quire`átábéléte o
... _
III do art. 80 da Lei n°8.666/93.
' á .4-A: ,
ilitifiCam-se as demais condições gerais
apõfice.
''...-:

Apólice N° 069982007000207450011602
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
1. OBJETO
í
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
.
,
kr
I.Seguro Garantia: seguro que garante afiei cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme os
termos da Apólide.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segqrado elo
.
ii. i-i••• • ,:íikiri. ,gini.,,,,N
.
tomador.
,
.
.
•,..4,,i -., -, i.i.ii7-•,•
III.Prõposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
.„.à?
irApólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro garantia
.
Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garáritie, mediante
--. '
solicitação e anuência expressa das partes.
VI .Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro garantia
VII.COndições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do coir.át,àc
leur:fo ,
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido
-...
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal. ,
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
.,,,,
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidaspelo tomador no•
contrato principal.
i,ii-ii.:•-,i i,,i ,-- i.'-ii •, •.iii,---i, . .. •.,
.
. '' '
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII Sinistro o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. -'„.. ,,,4-.t•, - . , '.;,--,,,,
XIV Indenização o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadiMplernento dás obngações cobertas belo seginp.
_.
i
-"'
3. VALOR DA GARANTIA .
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ter entendido como-o valor Máximo nominal por ela garantido. 3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas n-crçontrato priricip-al, à valor da garantiadevera COtTI artfiar
tais modificações.
"-.
•
•
• • ,.;.%:•.• • • 3.3.Para alterações posteriores efetuadas no Contraio príncipe,m Aiirtú
s quais:sefaça --necessánaapda
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado mediante solicitação á seguradora de emissão de aVddia¥:'
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e aQprazo a decorrer..
----..-.•,- •: ''-Q,-,: - " —
4. GM10 DO SEGURO
1
4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prérn-iãtégúrado,a,..
4.2.Fica entendido e acordado" que o seguro continuarà'em vigor -Mesmo quan o o tomador não houve.pagacio o pré o nas
......
-3,.k,:- :
: -4.4
convenCionadas.
.
5. VIGÊNCIA
A vigência dá cobertura do seguro-garantia será
pagamento do prêmio por todo este prazo.

mador' :tur

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
••'"
•
6.1 Comprovada pelo segurado a inadiniplência do tomador ern-raiação as obrigações Cobertas pela presente apólq andores
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador,,o segurado tará.o direito de exigir da seguradora, a thderiizaWjeti;à:
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomadoi:
, aag
' greto deçiírá",Éorídii:retanteMehte,cormínioart:rksegutOdia' xpeota
sinistro, por meio de envio de cópia da notificaçãextrajudiciál;bem moocumentaçâo indicando claramente 4.45 ns
do contrato, com a resposta do tomador, Se houver.
25t10-i."`
K
- • ,"
7. INDENIZAÇÃO
7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até „-à limite -da garantia desta apólice, segundo uma d sã)
abaixo, conforme for acordado entre ambos:

•

Apólice N° 069982007000207450011602

Aurea

Endosso N° 000000

Séguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
.
.,
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do
sinistro.
I
8. SUB-ROGAÇÃO
.
i
i
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimpridas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do
segUrado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos oulatos tenham dado causa ao sinistro.

e

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
......
.
•.
' ..
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
í II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
! III.Alteração das obrigações contratuais.garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e torriador
. .
.„.
.
.
.
; prévia anuência da seguradora;
.,
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelotegurado ou por seu representante legal.
,
,
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas equaisquer
multas que tenham caráter
punitivri
. ......
.., . „.„,..-..,.,
.y.. .:-,
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
I

.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
• ;
..
.. ,
, - .~,,. • .
,:,:,-:-.:.
, - ffC, '
4.:-.;`,.. .
,4.,
=
á
; a seguradora responder
No caso de existirem duas ou Mais garantias, cobrindo cada opa delas o objeti:i-deste.sagoro
com os demais participantes.
. ,
,
EXTINÇÃO DA GARANTIA
11.
Ai.., .
" .--'i
„ ,,„,, ,, ..„-,,. ,. :.4... ...
A garantia dada por este seguro axtingUir-Ce-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela áliófice ícir definitivamente realizado mediante termo ou declaração àss
.4,..,-,1.„: „...",,. •
segurado ou devolução da apólice; ,
II quando segurado e seguradora assim o acordarem;.:
..
.. , . .
III.com o pagamento da indenizaçãO;
IV.quando do término 'da vigéhola prayisto:ite,,.apóliceaahKee,estabectdo„arry:Sontrário nas
prorrogado por meio de endoesq,•enve:asOle:alteraçãOoigazti'do:apntrato_prirftipaIN
• „, ..
CONTROVÉRSIAS
12.

10.

W

12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destás'condições poderão' ser resohridàs:
I.por arbitragem; ou
;8
II.por medida de caráter
12.2.No caso de arbitragem, deverá Constar, na apólice, a cláusula compromissóna.
13.

• PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles detarininadoi pela
14.

FORO

As questões judiciais entre seguradora e sedurado serã&P.rocessadaCrio folo'do domiCliio diste.

-

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011602
SUC: 2

RAMO 45 APÓLICE: 069982007000207450011602

SubRamo: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS
Dt. Emissão: 29/08/2007

Vigência: de 03/09/2007 a 03/01/2008
Moeda:

ENDOSSO 0

R$

Tipo de Documento APÓLICE

Tomador: CONSTRUTOR.A DAS LTDA
CNPJ:
14.310.577/0001-04
Endereço: AV. ANGÉLICA, 2346 7° ANDAR CEP: 01228-200 - SAO PAULO
Segurado:
CNPJ:
Endereço:

- SP

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
19.791.581/0001-55
RUA DOS AIMORES, 1697 - BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE
R$

Importância Segurada:
Prêmio Tarifa:
Adicional de Fracionamento:
Custo de Apólice:
10F:
Acréscimo:
Desconto:
Prêmio Total:

OM
1.725.623,87

- MG
Quantidade de Parcelas:

0,00

2.595,53

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

182,25

0,00

0,00

0,00

51,91

0,00

2.785,87

0,00

Parcela Valor
Dt. Venciment
1
2.785,87 10/09/2007

Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Processo Interno n° 265/07
que temnecessários
por objeto, para
a a
execução dasdoobras
e serviços
de engenharia,
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
implantação
Centro
Administrativo
do Estadoinclusive
de Minas Gerais, referente ao Lote 1.

CODEMIG
Companhia de Desembrida.. EconOmMo de kilo Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011601 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica
em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de O semelimac,
cen..,„
de
CO
Ana Lúcia Gondi da Cosa

Gerência de Finanças e Con biedade • GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Apólice N° 069982007000207450011601
Endosso N° 000000

Áurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751224

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

It

STRUTORA OAS LTDA
RITO NO CNPJ/MF: 14.310.577/0001-04
COM SEDE AV. ANGÉLICA, 2346 7° ANDAR
CEP: 01228-200 - SAO PAULO

- SP

até o valor de:
R$ 3.509.839,93 - TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital àe Concorrência n° 05/2007, Procé-áso trilemo n°
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montageih e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estadode
Minas Gerais, referente ao Lote 2.

1

—
Início de Vigência: 03/09/2007. Fim de Vigência: 03/01/2008.
,04;11. ar
As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins -de.direito.
Esta apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Segtir
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a a ófice.ou_endosso fpi corretamente regLstrado
St. ISEP - www.susep.gov.br
IQ SERViÇO
RIAL 881.0 jiORIZONTE RACR
•

Goiás, 187- Centro - Telefone: (31j-822-)

São Paulo, 29 DE AGOSTO DE 2007.

4,
810

of\C‘o 4

ÁUREI SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07

e

7 -130508UnilbhCbUHJ "

t5t2
R. da Assembléia, 1006° Andar - CEP 20111-000 - Centro - Rio de Jan
Processo SUSEP n°15414.002175/2003-18

eg cm! R.19,1 4 Total RS3,31

Apólice N° 069982007000207450011601

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, rias condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

31ILIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

Apólice N° 069982007000207450011601
Endosso N° 000000
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Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEM1G
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PUBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:

00.Segi1rado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.peio período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III.pdr períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólices, prêceili as ,
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das Condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se eirtjriáuirá
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7.Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 92 dai condições gerais, 'tendo em vista o que estabelete
o.
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
8.eaM-se as demais condições gerais desta apólice.
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Apólice N° 069982007000207450011601

à

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
•,....•-• 74,'"-Y,..- .Z... '

..

2. DEFINIÇÕES

•

.

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme OS
.
.
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado é do
tomador.
,, _, ,,,,,,
,...",:•-!...,-., „..,
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
• .,...,,,,,,„ - ,4(..W...:;0 .
-1V.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
. . .:,,,,,,,,%
':7,É
;C:,,-„"4
solicitação e anuência expressa das partes.
VICondições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
SegUro'e
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato'de .,,ri,S.4.,,,
'W•i'.
~
--,,i,,
,,,',,,..
..,it..C , •
,
,...i,,„,,,•-i~i,
"
:.,
.
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
„.,,, ,,,,,
,
r ,24e!!
1. t
.ako
.»,
. k
VIII .Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro 9.
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
—.YJ-'".. • .
. .. ,st,"!:,;', i-,•0;:.
-.
IX:SeguradO: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
.
-,, -::_ : ::...'.:4",, •-t4•,;i - •••X.Tomador :devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador ne,,,,
• ":'-'-a,-,:*-.., '-'.:--P ,,
contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
„ ..
.._.
_
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
resultantes
do
inadimplemento
das
obrigações cobertas pelseg
..,„;(7
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos
•.:,•••..
,..
..
"f2",
...-,
"
.--,.
•,,,À,...
-,
‘
",..•
f
-..,--:
-,,4_,..
-",- - -..,-,--„,
' - .•
'!",,,z,--.< _
. .
.<,<,
---'-.:-::,
" .-.'''''%:.-- :";-k.4 . •-,--'
..•'..
3. VALOR DA GARANTIA

110

3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser enterCd'ido como o 'valor máximo nominal por ela garantido.
,,o valor da garantia de
3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal
. •.

tais modificações.
•
,04;, ,MórfifiCa o4p valor
3,3.Para alterações posteriores efetuadas no. c.oritrato principal em virtilde das quais se faça necessária a
•
cántratual, o valor da garantia poderá também Ser rii&Slificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de
•
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.
DO SEGURO

,

4.1.0 tomador é o responsável pelo Pagarnen 9 do prá,nio'à seguradora.
4.2.Fica entendido e acordado que o Seguró continuara em vigár rhesmo_suando o femador não houver paga'
5"-*
%:
,
'
donvencionadas.
5. VIGÊNCIA

atas --

.

A vigência da cobertura do seguro-garantia ser
pagamento do prêmio por todo está prazo."'-'.:-.,
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
'
'< 4''. ,` ''''-' "°''',' '
'" :..
-'," .,--e,P,'''_k-,:-r. --- • • -- ''''''''
do resultar
'
.'" '.' ;.'' • 4`, ..'7,:t>i.Vg0;`,,
". '
6.1.Com9rovada pelo segurado a inadimplência do tomador árin relação ae'obriga?Ses cobertas 'pela Pretente-apó idir,,e;gu -,
,da
seguradora,
a
indenliaç;ãóZilail
a"
terá
O
direito
de
exigir
infrutífera g notificação extrajudiciál feita ao tornadd;:o segurado
>
eatW
a saguradorka
6.2.Ao efetuar a notificação extrajuOipiat. ão'tomadbr,:o segurado dei;erá, oericomitanterhente,'OoMunicar
blàfaMente"Witorne::p110 timpndos
Sinistro, por meio de envio de cópia denotifidação'exiajUdiálal, bem"CeniordOCUínelitíCáo indicando
•,,
:
.;:.
•"
i
1,
440,t-5,
-.)j.f4,Jg
do contrato, com a resposta dõ-tomadOi;:ie liO0Ver...,,
,,,,•.'JPg:,..-.:;,,g,W ,N,,,-,!-'"S'e-,:i.e, ',
.. iiii-Niiiiii iiiiii,
1
,." 7--"3-2-..`e''-'33M-4'',...i",»:14,-:-;re-'..4.,YA:9,-4,',in,,-,',- :rg.'4.,. ,...-• '. ,. :r',,
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7. INDENIZAÇÃO

;' ,-P-
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7.1 Caracterizado o sinistro, a seguradora ihdentzará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, seguriddtani das
. formas
,,,•,-.
, ,,,,
.- -; ?
.''?- `,,`,Z-...,::,,,,,t, .,„'f-',-,;!1, , -- -.1.„-).2,. - -,„,5,
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
_

•
.

•

• :.-.,

Apólice N° 069982007000207450011601
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Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuizos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do
sinistro.
I
8. SUB-ROGAÇÃO
.
,
I
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do
Isegurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9NÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
í
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e torriedor,-Sem
prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelorsegurado ou por seu representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitiVo, salvo
disposição em contrario prevista nas condições especiais.
10.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
,

No caso de existirem duas ou mais garantias cobrindo cada uma delas o objeto deste áeguro, a Seguradora responderá,proporcionalmente,
com os demais participantes.
f
11.
EXTINÇÃO DA GARANTIA
1
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo chi declara
segurado ou devolução da apólice;
II.quando segurado e seguradora assim o acordarem;.'
Ill.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência ,previsto na apólice, salvo 'seestábelecislo em contrário nas
prorrogado por meio de endosso, em caso de álteraçãO-dójáraió
loContraiii-prinCipg'
c

40

12.

I CONTROVÉRSIAS
12.1.As controvérsias surgidas ha aplicação deitas condi es poderão
re s o IV ida s:
"1 por arbitragem; ou ."
II.Por Medida de caráter judicial.
í
12.2.No caso de arbitragem, deverá Constar, na apOlice, a cláUsula compromissória.

13.

PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei,
14

FORO
•

.•

,

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão'processadas no forodo domicilio deste:
•';5„í.

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011601
RAMO 45

SUC: 2

APÓLICE: 069982007000207450011601

ENDOSSO 0

SubRamo: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS

Vigência: de 03/09/2007 a 03/01/2008

Dt. Emissão: 29/08/2007

Moeda: R$

Tipo de Documento APÓLICE

Tomador: CONSTRUTORA OAS LTDA
CNPJ:

14.310.577/0001-04

Endereço: AV. ANGÉLICA, 2346 70 ANDAR CEP: 01228-200 - SAO PAULO

- SP

Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CNPJ:

19.791.581/0001-55
- MG

Endereço: RUA DOS AIMORÉS, 1697- BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE

Importância Segurada:
Amplio Tarifa:
icional de Fracionamento:
Custo de Apólice:
10F:
Acréscimo:
Desconto:
Prêmio Total:

Quantidade de Parcelas:

OM

R$
3.509.839,93

0,00

Parcela

5.279,18

0,00

1

0,00

0,00

60,00

0,00

366,35

0,00

0,00

0,00

105,58

0,00

5.599,95

0,00

Valor

Dt. Vencimento
5.599,95 10/09/2007

•
Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n°05/2007, Processo Interno n°265/07 que tem por objeto, a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, referente ao Lote 2.

—

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Etontanko de Venta Gemia

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA, a garantia da proposta para
R$ 3.747.609,89 (três
participação da licitação acima referenciada, no valor de
milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta nove centavos
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro garantia apólice
069982007000207450011600 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias , cujo original
fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia te Desenvai esto Económico
Gerai ODEMIG
Ana LláCda G011 M da Costa
ontabilidade • GEFIC

Gerência de Finanças

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Apólice N° 069982007000207450011600
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Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751223

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel ctimprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

dik NàTRUTORA OAS LTDA

linCi2ITO NO CNPJ/MF: 14.310.577/0001-04
COM SEDE AV. ANGÉLICA, 23467° ANDAR CEP: 01228-200 - SAO PAULO

- SP

até o valor de:
R$ 3.47.609,89 - TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS,F,N9V,1
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, ¡Dm
-Cesso rk0i;no'n°
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimentojnaht4er'n, e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do dentro AdministratiVo aó'Étâd'O'de
Minas Gerais, referente ao Lote 3.

•
.,
. Início de Vigência: 03/09/2007. Fim de Vigência: 03/01/2008.
..
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As condições anexas constitue parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE
todos Oe fi-ri;. e direito.
. ,..4A-..,,
Esta apblice &emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sèndo. uma via 'do(s)Segurado(s) Q outra cie' Seguradora
.-, ,..,t..T- .-- .,,,, w - •› ,--• ,N.4,... ,..•,. :Tsw ,,,- ...,.....- -. .-,,,1. ,..: -•.•
1

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado'se a Ólióe
s'-'-.,..M,:.
iíiiviço
SUSEP - ivww.susep.gov.br
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São Paulo, 29 DE AGOSTO DE 2007.
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AU EA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07
R. da Assembléia, 100 6° Andar - CEP 20111-000 - Centro - Rio de Jan..
Processo SUSEP n° 15414 002175/2003-18

B Taxa 0
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eg Clvil MJ 4 Total RS3,31/

Apólice N° 069982007000207450011600
Endosso N° 000000

guradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal; nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
1
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.

O

ATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

Apólice N° 069982007000207450011600

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e ~ratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço
.. público, até o
valor da garantia fixado na apólice.
,,i.¡-,kj, , •;.,...riNr.
. ,

•

2.Aplicam-se á este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8.987, de 1: de
fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
.
Il.pelo período de vigência do contrató administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novaseCófices; precedidas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, corri,entecedência de até noventa dias da data-41Orniirrôde géncia da
apólice em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia.

•

1

6Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este sedtiró' anábém 'se à
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
•
•
7.Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item- 9.2 das condições gerais, tendo erri vista:osgiie-es
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93. .
8.Ratificam-se as demais condições gerais desta apólice..

Urrá'com o
•

Apólice N° 069982007000207450011600

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
1. OBJETO
I
Este séguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.

1

2. DEFINIÇÕES

1

010

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme os
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do
tomador. •
.
.
.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em viqdr. '''' ' ."' -.
. ,,,,,.
,,, w.:
IV Apólice documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro garantia
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
à.,
-•
•
'
solicitação e anuência expressa das partes.
VI .Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de S.9durO e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
;,.. ',-•-• --w -•-•-• ,' "VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
,
X.Tomador: devedor das obrigações por ele ,assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomaddr no
, ..
contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seigurd:

3. VALOR DA GARANTIA
i
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deva ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
..
acompanhar
3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal o valor da garantia
,-.
--- - ,,,e.y.,:,-5f,k.y.t_.-: .4.;•:,,, .. .,_..._,
tais modificações.
••
<rf,
-., -"..---w-ek-~,.„,•02.," •
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contratoPrincipal, em virtude das quais se - faça necessária a rhodificação.;d0fattiç. ,
;Oabifnffli
Contratual, o valor da garantia Poderá também Sei modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de eridtiSSOle• _..
Ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia a ao prazo a decorrer.
•-, f...•
•-•.,, ,sl'.. 4,1,
1:•-•,,.,...
0... '',-.• '
ÊMIO DO SEGURO

tr

4.1.0 tomador é o responsável pelo pagarheiíto do Pit
raiali seguradora.
4.2.Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vidor mesmo quando o tomador não houver pagado o p lo nasAatas
- convencionadas.

6. VIGÊNCIA
Á vigência da cobertura do seguro-garantia ser ,igual ao' prazo estabelecido no confato principal, aevendo oelemadoçe
pagamento do prêmio por todo este prazo.
-_
'

ear o

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6. 1 . Comprovada pelo segurade'a inadirnplênCia•-dritor'n'ider" em relação-ai obrigações cobertas pela presente ePóltee;,e quando resultar
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tornadaro, segurado terá ofiireito de exigir, da seguradora, a indenizaçã6devidal_ja7R,
6.2.Ao efetuar a notificação extraNdiciaLaó.tornaddr,-Osegiifado deverá, concO7nitanteniepte, comunicará seguridoraYeer08.va doi;
sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem cOírici documentação indicando claraMentelrit
• itents MO'curnPridos
do contrato, com a resposta dOtomadól,' se hciiiiar.'
7. INDENIZAÇÃO
—a;
i7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o. segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo'CiMa daá f&rit
'
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
„.

Ta.

Apólice N° 06998200700020745001 1600
Endosso N* 000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

L

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA OAS LTDA
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
, . .. ..
,
. .
I a a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos'do
..
.
Pag
..
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou.fatos tenham dado causa ao sinistro.
[
9.9ENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
.
- '.
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
1
•,
II.Descumprimento
das
obrigações
do
tomador
decorrente
de
atos
ou
fatos
de
responsabilidade
do
segurado;
1
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador
prévia anuência da seguradora;
j
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo:segurado ou por seu representante legal.
:
.
I
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham
carâteipunitivo sallo
.
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
•

10.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

11.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

,
No caso de existirem duas ou mais garantias, Cobrindo cada uma delas 'O objete deste seguro, .a seguradora responderá pra
'
com os demais participantes.

•

12.

.. if,., . ,,„.
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
decIaraçáOaSSiflaa pelo
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou
:•
,,.Z.
•, •;'
.-.5
segurado ou devolução da apólice;
II quando segurado e seguradora assim o acordarem; ' „,..
.
''
.,
III.com o pagamento da indenização; - - ''-'' ' '-''' • ' -e
10ndO
.,
IV quando do término da vigência piiivisto na apólice salvo, se, estabelecido em Ciófitt'ário ..nas
prorrogado por meio de endosso, ençoásd"de'álteração'doP:faio'dèrcorifato
. ..... principal..,-,-'4P'
• ,„4.,,
.

r CONTROVÉRSIAS
i
,.,,..
.
,
,.
, 12.1 As controvérsias surgidas na apli,cação destas condições poderão se'resolvidàs'.
•'-k.;,f',1-.,:..,i*,\ „
I:por arbitragem; ou
i
.:
II.por medida de caráter judicial.
'
12.2 No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromiíSória.

13.

!

PRESCRIÇÃO

,. 4.ki:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei:
14.

FORO ‘.

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processailai-no fofo do dbrniCilio deste.

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011600
RAMO 45

SUC:.2

APÓLICE: 069982007000207450011600

ENDOSSO O

SubRarno: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS

Vigência: de 03/09/2007 a 03/01/2008

Dt. Emissão: 29/08/2007

Moeda: R$

Tipo de Documento APÓLICE

Tomador: CONSTRUTORA OAS LTDA
14.310.577/0001-04

CNPJ:

- SP

Endereço: AV. ANGÉLICA, 23467° ANDAR CEP: 01228-200 - SAO PAULO
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CNPJ: 1

19.791.581/0001-55
- MG

Endereço: RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE
I

Importância Segurada:
pAi
—lio Tarifa:
Wional de Fracionamento:
Custo de Apólice:
10F:

,

Acréscimo:
Desconto:
Prêmio' Total:

Quantidade de Parcelas:

OM

R$
3.747.609,89

0,00

5.636,82

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

390,89

0,00

0,00

0,00

112,73

0,00

5.974,98

0,00

Parcela
1

Valor

Dt. Vencimento
5.974,98 10/09/2007

Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n°05/2007, Processo Interno n° 265/07 que tem por objeto, a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, referente ao Lote 3.

1

/CCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minai Gerais

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gefa

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880-

ICCODEMIG
Companhia de DesenvoNinenlo Económico de Meus Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

o
•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA PAVISAN LTDA, a garantia da proposta
para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três
milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta nove centavos
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de fiança n°
395803 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

a Costa,
álid3de-GEFiC

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

B A IN C O

Controle Interno: 00999A060A1B
A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.00ttencial.com.br/autenticidade.

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 395803 - R$3.747.609,89
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa CONSTRUTORA PAVISAN LTDA, CNPJ n°.
17.241.563/0001-74, com sede em BELO HORIZONTE/MG, à RIJA TOMAZ GONZAGA, N° 802, até o
limite de R$3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta e nove centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência -Edital n° 05/2007,
objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação
de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais - Lote 3.
A presente fiança é válida pelo prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados a partir de 04/09/2007,
vencendo-se no dia 01/02/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

/".
1-7/7

Antônio Eugenio Cleto
Gerente
Opotag

p•la 1.•••••

Cássio Dolabella França
0-1.1

Diretor

Gra%

0,11.1 wa.147 pie Ia 1.~..•

010481

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n° 32 de 11/09/2001—kt 2°.
Art 1* • Fica instituiria a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integndade e validade jundica de

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem corno a realizaçâo de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL S.A.
Av. AFONSO PENA, 4100. 12° ANDAR • 8. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: t31) 2121 7788 • www.pottencial.com.br

ÁCCODEMIG
Minas Gerais
Companhia de Desenvoimimmbicarrancoile
—

GRANTIA PROPOSTA CONCORRENCIA : 05/07
PROCESSO INTERNO : 265/07

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO SÃ

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizorae - MG - CEP 30140-071 -Tel.: (31) 3213-8880- Fax: (31) 3273-3060 - wxwcodemrg.com.br

que/foz gaivão
CONSTRUÇÃO

Belo Horizonte/MG, 26 de Novembro de 2007

DMES-ST-016/2007

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico de minas Gerais - CODEMIG
Comissão Especial de Licitação
Divisão de Finanças
Rua Aimorés no 1.697 — Lourdes
30.140-071 - Belo Horizonte — MG

Ah

•Ass.: CREDENCIAMENTO
Ref.: Concorrência no 05/2007 — Processo Interno n° 265/07
Lotes — 1, 2 e 3

Prezados Senhores,
Em atendimento ao disposto no E-mail de 23/11/2007 11:51, Vimos
pela presente, CREDENCIAR o Sr. Lázaro dos Reis Martins, Identidade n° M
192.411 — SSP/MG, Funcionário desta Empresa, a RETIRAR na Tesouraria da
CODEMIG, as Apólices de SEGURO GARANTIA, de Nos. 069982007000207450011539,
069982007000207450011540 e 069982007000207450011541, da ÁUREA SEGUROS
4110' S/A, depositadas na Tesouraria da CODEMIG, na Rua Aimorés, no 1.697 - Bairro
Lourdes, em Belo Horizonte / MG, em 28/08/2007, como Garantia da manutenção de
Proposta dos Lotes 1, 2 e 3, de acordo com o Item 1.6, do Edital Acima referenciado.

Construtora Queiroz Gaivão S/A
Antônio de Oliveira Alvim
Diretor Regional
CREA/RJ — 22.700/D

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
0
•Rua Paraíba, n° 1000, 3 andar Funcionários - Belo Horizonte / MG 30.130.141 - tel 55 31 3269 5800 / fax 55 31 3269 5833

CODEMIG
Companhia de Desemolsimento Económico de anal Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011539 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia cô Desenvolvieinnta Económico
enis
DEMIG
Ana Lúcia Gond'm da Cosia
Gerência de Finançaa e ntabilidade • GEFIC

Recebi as apóli es de seguro garantia em epígrafe, em 26/11/2007

eis Martins
CI — 192411 SSP-MG
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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DEMIG
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011539 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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que/foz gaivão
CONSTRUÇÃO

Belo Horizonte/MG, 28 de Agosto de 2007

DM ES-ST-011/2007

IA
Companhia de Desenvolvimento Econômico de minas Gerais - CODEMIG
Comissão Especial de Licitação
Divisão de Finanças
Rua Aimorés n° 1.697 — Lourdes
30.140-071 - Belo Horizonte — MG

4111

'Ass.: Garantia de Proposta : Valor =R$ 1.725.623,87
;Ref.: Concorrência n° 05/2007 — Processo Interno n° 265/07
Lote - 1

Prezados Senhores,
Vimos através desta, apresentar na modalidade de SEGURO
GARANTIA, Apólice No 069982007000207450011539, da ÁUREA SEGUROS S/A, com
período de vigência entre 04/09/2007 e 02/03/2008, a ser depositada na Tesouraria
da CODEMIG, na Rua Aimorés, no 1.697 - Bairro Lourdes, em Belo Horizonte / MG,
como Garantia da manutenção de Proposta para o objeto da presente licitação, que é
a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
•

instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do 'Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Item 1.6, do Edital Acima
referenciado.

Construtora Queiroz Gaivão S/A
Antônio de Oliveira Alvim
Diretor Regional
CREA/R3 — 22.700/D

CONSTRUTORA QUEIROZ GAL VÃO S/A
'Rua Paraiba, n° 1000, 3° andar Funcionários - Beto Horizonte / MG 30.130.141 - tet 55 31 3269 5800 / fax 55 31 3269 5833
•

Apólice N° 069982007000207450011539
Endosso N°:000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751162

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
I INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
I COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
- MG
CEP: - BELO HORIZONTE
jdkel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
I•FONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
I INSCRITO NO CNPJ/MF: 33.412.792/0001:60
I COM SEDE AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO
CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO

- RJ

até o valor de:

„
R$ 1.725.623,87 - UM MILHÃO E SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE't TRÊS
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
Fica áinda declarado que etta APÓLICE é prestada para o seguinte,objeto:

"rpov.

Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Proceság
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento:WO7agêrtfe
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo'rjo EStadpde
Minas Gerais, referente ao Lote 1.

•

nício de Vigência: 04/09/2007. Fim de Vigência 02I03!2008
As condições anexas constituern parte intagrarite-e inseparável DESTA APOLICE ara fodos os ins e _i_r,eito
u via do(s) Sew.gado(s) e outra da Ségür*Iõrã:
Esta apólice é emitida em 2 (duas) vias gua
de ilteoT, sendg ma
Após sete dias úteis da emissão deste cjimenfo, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foicorretamente registrado no
SUSEP - www.susep.gov.br
M SERVIÇO NOTARIAL BELO HORIZONTE (MG) -1beHáo JOÃO MAURICIO VI

São Paulo, 24 DE A

O DE 2007.
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Apólice N° 069982007000207450011539

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
„..
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
21.REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para to.clos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

F

Apólice N° 069982007000207450011539

Aurea

Endosso NP' 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECÍFICA
; SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
I TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.

1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, aé o
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
.Definem-se também, para efeito deste seguro:
ii I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Doncedente;
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
Illpor periodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5.As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólicee, precedidas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigénda da
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
6Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se extinguitá com o
.
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7,Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista o que estabeteéée-Inciso
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
-:,-,
etatificam-se as demais condiçõesgerais
desta apólice.
_
°

Apólice N° 069982007000207450011539
Endosso N° 000000
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Aurea

Seguradora de Credos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme os
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado é do
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante
solicitação e anuência expressa das partes.
VI .Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro garantia
v• •
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato'de Seguro e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o Valor garantido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no
Contrato principal.
•
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
'
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplernento das obrigações cobertas pelo seguro.'
•
3. VALOR DA GARANTIA

110

3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
•
3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar'
tais modificações.
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação ;6 valor
contratual, o valor da garantia poderátambém ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de értdosaddria:606rança
.‘?" - •
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer:

.• •

•

--- •

,- •

I
ORÊMIO DO SEGURO
4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prémio à seguradora'.
42 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagadrio-p4mkinas datas
•
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ad prazo' estabelecido n.o contrato principal, deNiendp
pagamento do prêmio por todo este prazo.
6. EXPECTATIVAE CARACTERIUÇÃO DO SINISTRO
6.1.Comprovada 'pelo segurado a inadimplência do tomador' em relação às obrigações cobertas pela presente ap liuctojecitar
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomado!, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indeniza0ódayida,
6.2.Ao ,efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, segurado dever", concomitantemente, comunicar à aratkadPi-a'k-eMctaydasio
sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudidial, tiefri "Coino dik-ument4ão indicando claramente os itens não dijmjiiidos
.do contrato, com a resposta do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1 Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo u, a—dakforinas
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
ua integral
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, soí) a s—
responsabilidade; ou;

Apólice N" 069982007000207450011539
Endosso No 900000

Aurea
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CObEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
'partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regúlação do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
*ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintâlliPóteSes:
...
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segUrado;:, -,..,
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e ornador, sem
,
,„,
,-,
prévia anuência da seguradora;
„
IV. Atos ilícitos dolosos praticados peio
segurado
ou
por
seu
representante
legal.
,
•
,4,
.
.
„
9 2 Excluem se expressamente da responsabilidade da seguradora todas e quaisquer multas que tenham carái pun1tiv salvo
•disposição em contrário prevista nas condições especiais.
10.

.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

, porcionalmeríte,
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá;'pro
_
com os demais participantes. '
IEXTINÇÃO DA GARANTIA
11.
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
.
.. '
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo.ou deçlaraçâO
- . . .
segurado ou devolução da apólice;
'
Ilquando segurado e seguradora assim o acordarem;
,
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais
.'
prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.
•
-.'--,
..._.
—,
CONTROVÉRSIAS
12.
,
—
12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser
, ,..
_ resolvidas:
.,.. „
' I.por arbitragem; ou
Z.rk--.:-, - il.por medida de caráter judicial.
.
. ... ., .
,
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláu-sula comprómisSória.
13.

.PRESCRIÇÃO ,

Os prazos prescriciónais são aqueles determinados pela lei..
14.

FORO
,

As questões judiciais entre seguradora e segurado serio processadas no foro do do—micílio deste.

„

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011539

RAMO 45

SUC: 2

APÓLICE: 069982007000207450011539

ENDOSSO O

SubRamo: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS

Vigência: de 04/09/2007 a 02/03/2008.

Dt. Emissão: 24/08/2007

Moeda:

Tipo de Documento APÓLICE

R$

Tomadór: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
CNPJ:

33.412.792/0001-60

- RJ

Endereo: AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CNPJ:

19.791.581/0001-55
- MG

Endereço: RUA DOS AIMORÉS, 1697- BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE
i
Importância Segurada:
Prêmio Tarifa:
feional de Fracionamento:

R$

Quantidade de Parcelas:

OM
1.725.623,87

0,00

3.829,47

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

272,26

0,00

Acréscimo:

0,00

0,00

Desconto:

0,00

0,00

4.161,73

0,00

Custo de Apólice:
10F:

'

Prêmio Total:

Parcela
1

Valor

Dt. Vencimento
4.161,73 10/09/2007

Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Processo Interno n°265/07 que tem por objeto, a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, referente ao Lote 1.

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011540 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.

•

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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Recebi as apólices de seguro garantia em epígrafe, em 26/11/2007

Lázaro
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Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
, CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

CODEMIG
Com pann ao, Desenvolvimento Econômico de Minas Gerei,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011540 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

queiroz gaivão
CONSTRUÇÃO

Belo Horizonte/MG, 28 de Agosto de 2007

DMES-ST-012/2007

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico de minas Gerais - CODEMIG
Comissão Especial de Licitação
Divisão de Finanças
Rua Aimorés n° 1.697 — Lourdes
30.140-071 - Belo Horizonte — MG

•

Ass.: Garantia de Proposta : Valor =R$ 3.509.839,93
Ref.: Concorrência n° 05/2007 — Processo Interno n° 265/07
Lote - 2

,Prezados Senhores,
Vimos através desta, apresentar na modalidade de SEGURO
GARANTIA, Apólice No 069982007000207450011540, da ÁUREA SEGUROS S/A, com
período de vigência entre 04/09/2007 e 02/03/2008, a ser depositada na Tesouraria
da CODEMIG, na Rua Aimorés, no 1.697 - Bairro Lourdes, em Belo Horizonte / MG,
como Garantia da manutenção de Proposta para o objeto da presente licitação, que é
ía execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
, Administrativo do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Item 1.6, do Edital Acima
referenciado.

Construtora Queiroz Gaivão 5/A
Antônio de Oliveira Alvim
Diretor Regional
cREA/Fii - 22.700/D

i CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S/A
Rua Paraiba, n' 1000, 3' andar Funcionários - Belo Horizonte / MG 30.130.141 - tel 55 31 3269 5800 / fax 55 31 3269 5833

•
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Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751163

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
' INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 BAIRRO LOURDES
- MG
CEP: - BELO HORIZONTE
afiei cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
Il!ONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 S/A
; INSCRITO NO CNPJ/MF: 33.412.792/0001-60
COM'SEDE AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO
CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO

- RJ

até o valor de:
j R$ 3:509.839,93 - TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS
j E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Proceps6fiiitefrig:no
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,.,MoÉtágérrí
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo dost9de
Minas Gerais, referente ao Lote 2.

Inicio de Vigência: 04/09/2007. Fim de Vigência: 02/03/2008.
As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito
Esta apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Segure:67R
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no siteda
SUSEP - www.susep.gov.br
.. . ,.... .,_.
..
flsEv ÇONOTAj
.„-..,,,
i

São Paulo, 24 DE AGCàSfift Nit 2007.

ÁUREA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07
R. da Assembléia, 100 6° Andar - CEP 2011 t

-. ':. -''' . Rija Goiás,

HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURICIO VILLANOFER
IbT - Centão -.Telefone': (Z-1).-Z222-.
0584 - CeP ZOI9Ó-03 T.T-'71-'

Reconhece a
SORAYA
POR AU sEESX
•

.ório

dO

OfiCtO

de Ne,

Dou N.
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CELO
Ar) F,,•,~ionzeinte - MinLs
Esc/
Pon

'

8%*

poe

Apólice N° 069982007000207450011540

lak

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
•
3. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

Apólice N° 069982007000207450011540

Ta. Aurea
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Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o
,
valor da garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.

o

'

efinerh-se também, para efeito deste seguro:
1
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;

r"
. 4„rt—trW'
-

II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;

"

II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
Illpor períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4

•

5.As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas-apolitSs2, prece.-idas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término Cle'vigéncii da
•.;
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro tambérn.se xtinguirá corneo
.
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n°8.666/93.
7.Para 'todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista o queSstabelece
III do art. 80 da Lei n° 8 666/93.

,

Ilkatificam-se as demais condições gera'is de‘sta apólice.
: _..i.i.
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CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, confo,rme,...os .
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do seguredo e do
ternador.
.. ' â
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
'
,',-...
• V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia,,•rneediáte
Solicitação e anuência expressa das partes.
VI Condições Gerais: as cláusulas ,da apólice de
, aplicação geral a qualquer modalidade de seguro garantia
VII .Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do Ptrttóv
l
à
,.'92.'e'.
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
+
.'
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o Val
or gaçantiao
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
,
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI Seguradora a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no
...contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
.,.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
1,
.
••
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.'
•
3. VALOR DA GARANTIA
3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá aoor
,0
14
1
tais modificações.
-, • '
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação &ruim
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endossofiebSrançar,
ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

OPRÉMI0O0 SEGURO
4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.
42 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador
não houver pagado crprémio nas
_
convencionadas.
5. VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendb
i pagamento do prêmio por todo este prazo.
—
.
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAC:A0 DO SINISTRO
6.1.Comprovada pelo segurado a inadirriplência do tomador em !ilação às obrigações cobertas peia presente apolice,+e'quándo resulter _
+ infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização-deyideZ"'
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à segi.iIi;adOrarf,e5;ipectative,,do_.,,
sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como dOcUmentat.ão indicando claramente Ositens :Mo cViii.OdOe
•
do contrato, com a resposta do tomador, se houver.
7. INDENIZAÇÃO
7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o 'limite da garantia desta apólice,. segundo uma das formas
,
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
r. -1,,•'‘ I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob'a sua integral
responsabilidade; ou;
-
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CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários á caracterização e à regulação do
sinistro.
1
8. SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-siánó
-nos*
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

011

SENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteies:,;
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
111 .Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado é tomador sem
í.
prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da resdonsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter pundivo,'sallo
'
disposição em contrário prevista nas condiçôes especiais.

10.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS _

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá;proporcionalme,nte,
com os demais participantes. *
—
11.

•
12.

1

EXTINÇÃO DA GARANTIA ..„

A garantia dada por este seguro eitinguir-se:á:
•
I l.quando o objeto do contrato principal garantido pela ap'élice for definitivamente realizado mediante termo ou declaraçãO'assifiada'pelo
segurado ou devolução da apólice; ,
Ilquando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário
prorrogado por meio de endosso, em caid de alteração do prazo do contrato principal.
CONTROVÉRSIAS
12.1.As controvérsias surgidés?é,
,:iplw
ióáçãO:de,ost.,
es;co
irtefi,d
,
es poderão ser resolvidas:
I.por arbitragem; ou
• , .5'; •
II
medida de caráter judicial
• •
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13.

PRESCRIÇÃO

Os prazos preácricionais são aqueles determinados pila lei.
• . •
•
14. .
FORO
,

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio deite.
.-„

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011540

RAMO 45

SUC: 2

APÓLICE: 069982007000207450011540

ENDOSSO O

SubRamo: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS

Vigência: de 04/09/2007 a 02/03/2008.

Dt. Emissão: 24/08/2007

Moeda:

Tipo de Documento APÓLICE

R$

Tomador: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 S/A
CNPJ:,

33.412.792/0001-60
- RJ

Endereço: AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO
Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CNPJ:r

19.791.581/0001-55
- MG

Endereço: RUA DOS AIMORÉS, 1697- BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE
R$
Importância Segurada:
fanio Tarifa:

Quantidade de Parcelas:

OM
3.509.839,93

0,00

7.788,96

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

549,43

0,00

Acréscimo:

0,00

0,00

Desconto:

0,00

0,00

8.398,39

0,00

AMional de Fracionamento:
Custo de Apólice:
10F:

I

Prêmio Total:

Parcela
1

Valor

Dt. Vencimento
8.398,39 10/09/2007

Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n°05/2007, Processo Interno n° 265/07 que tem por objeto, a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, referente ao Lote 2.

CODEMIG
Companhia de DesertoMmento Económico de Eus Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011541 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Com.paninia de D
de as

conômico
IIG

Ana Lucia Gondim a Costa

Gerência de Finanças e Conta iiidade • GEFIC

Recebi as apólices de seguro garantia em ep- rafe, em 26/11/2007

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

2

ODEMIG

uompanhis de Desenvolvimento Esonárno de denas Gerir,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000207450011541 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Cernpanhà de
de

,ne

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
: Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

p.nvelvime,V.
- C0

ccrbrico

Goncur, 3

Cosa
e. Conte .:de -GEFIC

2

gueiroz galvão
CONSTRUÇÃO

Belo Horizonte/MG, 28 de Agosto de 2007

DMES-ST-013/2007

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico de minas Gerais - CODEMIG
Comissão Especial de Licitação
Divisão de Finanças
Rua Aimorés n° 1.697 — Lourdes
30.140-071 - Belo Horizonte — MG

Ass.: Garantia de Proposta : Valor =R$ 3.747.609,89
Ref.: Concorrência n° 05/2007 — Processo Interno n° 265/07
Lote -3

Prezados Senhores,
Vimos através desta, apresentar na modalidade de SEGURO
'GARANTIA, Apólice No 069982007000207450011541, da ÁUREA SEGUROS S/A, com
período de vigência entre 04/09/2007 e 02/03/2008, a ser depositada na Tesouraria
da CODEMIG, na Rua Aimorés, no 1.697 - Bairro Lourdes, em Belo Horizonte / MG,
como Garantia da manutenção de Proposta para o objeto da presente licitação, que é
a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
•

iinstalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Item 1.6, do Edital Acima
referenciado.

Construtora Queiroz Gaivão S/A
Antônio de Oliveira Alvim
Diretor Regional
CREA/11.1 — 22.700/D

CONSTRUTORA QUEIROZ GAL VÃO S/A
Rua Paraíba, n° 1000, 3° andar Funcionários - Beto Horizonte / MG 30.130.141 - tet 55 31 3269 5800 / fax 55 31 3269 5833

Apólice N° 069982007000207450011541
Endosso Ne 000000
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Código Resseguro N°751164

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

CÔMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
1 INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
1 COM SEDE RUA DOS AMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP - BELO HORIZONTE
1
'
- MG
'

1
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
INSCRITO NO CNPJ/MF: 33.412.792/0001-60
COM SEDE AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO
CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO

- RJ

até 'o valor de:
R$ 3.747.609,89 - TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVE
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
Gerantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, ProceíSSIrtteInO
265/07 que tem por objeto, a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive forneciméhíti,.
e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro AdministratiVo-ido.tItado de
Minas Gerais, referente ao Lote 3.

ii.44:aeál

'Inicio de Vigência: 0410912007.. Fim de Vigencia: 02/03/2008.
As condições anexas coristituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins 2de_dire1itp.
Esta apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.
:
•
Após sete dias úteis da emissão deste dowento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado n9 stte da
rir
SUSEP - www.susep.gov.br
O
SERVIÇO

\CJ\

NOTARIAL BEM HORIZONTE (MO) - Tabelião: JOÃO MAURICIO

9oi4;:lef-- C:entrá.- Telefone: (31) 3222-0584

São Paulo,
Paulo, 24 D _. e5)TO DE 2007
Reconheço a
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A REA SEGUROS S/A
CNPJ 29.959.459/0001-07
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
• SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Pará todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
410
3. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.•

Apólice N° 069982007000207450011541

Aurea

1

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
I
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o
valor da garantia fixado
na apólice.
,
,
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:

410

I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
' II.Tomador a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;

ill.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
I III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem serão formalizadas pela emissão de novas apóliães,precedidas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término dê viõénciõ da
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
- ,
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se éxtin
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7.Para' todos os efeitos desta cláusula, não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista o que,estabétecreo móiso
III do art. 80 da Lei n°8.666/93.

r

4

atificam-se as demais condições gerais desta apólice./
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CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEÍVIIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, -conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, 'conforme os
termos da Apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e'dn
tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor:
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora', que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia?nediante
solicitação e anuência expressa das partes.
:
VI .Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro garantia
,
vii.Condiodes Especiais: as .cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do oOnitefo de seguro e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII .Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o.V.a or;garentido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo
contrato principal.
XII.Prémio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII Sinistro o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
,
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplernento das obrigações cobertas pelo seguro.

•

3. VAIÁR DA GARANTIA

• •
•

e

•

•

•

•-

•

3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o Valor inázirno nominal Por ela garantido.
32.Quando efetuadas alterações de valorai- previamente estabelecidas no Contrato principal, o valor da garantia dever ei:oipoaphar•
• •,
tais modificações.
3.3.Para alterações posteriores' efetuadas no.- 'Contrato principal,' em virtude das quais se faça necessária a rodiflcaÇão do Io,
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão díáridOaeit'
Ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou á decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

RÊMIO DO SEGURO
.
. ,
.
4.1.0 tomador é o responsável pelo pagamento doprêmio à seguradora.
,
4.2.Fica entendido e acordado que o' -seguro continuará em vigor mesmo quando Ctomador não houver pagado
convencionadas. •

5. VIGÊNCIA
;
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igiial -ai)" prazo- eitabelecido
pagamento do prêmio por todo este prazo.
••
6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
; •
„6.1 Comprovada pelo segerado a madimplênCia do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente ap6liCie;4k.guartp‘re,su.
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir., da seguradora, a indenização devirik
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ad(OMadOr, o segurado deverá, concóMitantemente, comunicar à ,áegunadura a.e
sinistro, por meio 'de envio de cópia da
extrajudicial, behi-dditio-dciCtirrientiçãO indicando ciaraMentêMen¥W
cum
3 '; •
•
do contrato, com a resposta do tomador, se houver,
`"' •
•
,
7. INDENIZAÇÃO
7.1.Caracterizado o sinistro a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, seurffYo uas1s
abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o Concluir, sobrtatia integ
- ral
•
responsabilidade; ou;

.

4

F
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - C6DEMIG
TOMADOR: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulaçU do
sinistro.
8. SUB-ROGAÇÃO
paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos diféltOs do
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
111,SENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hitióteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
•
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; ;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e71omadór, sem
prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punithid-saIvo
,•
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
10.

CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste segufo, a seguradora responderá,,Proporcionalinente,
„
'
com os demais participantes.
f/
11.

40
12.

. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente
segurado ou devolução da apólice;
II.quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
..,
.
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em. contrário
.prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.
.
--' :
CONTROVÉRSIAS
..• • ,'•. ,.•1• • • ••',

.

12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:
p.k.,..1.p.
''.I .por arbitragem; tiú
"ke,
..-Nr .,,,
II por medida de caráter judicial.
' '
-7--4,
:;..-..,,t.„
.-..
,;'xw. ' ,•1!,`
12-.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a Cláusula Oompromistória. -

•
.13..

PRESCRIÇÃO'

—

Os prazos preicricionaia são aqueles determinados pela lei.
4....
FORO
.
•
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio-deste.
,

14.
.

nas condições es

Anexo 2
Este anexo faz parte integrante da apólice: 069982007000207450011541
SUC: 2

RAMO 45

APÓLICE: 069982007000207450011541

ENDOSSO O

SubRamo: CONCORRENTE

Risco: GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS

Vigência: de 04/09/2007 a 02/03/2008.

Dt. Emissão: 24/08/2007

Moeda:

Tipo de Documento APÓLICE

R$

Tomador: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
CNPJ:

33.412,792/0001-60

Endereço: AV. RIO BRANCO, 156 SALA 3037- CENTRO CEP: 20040-901 - RIO DE JANEIRO

- RJ

Segurado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CNPJ:
19.791.581/0001-55
Endereço: RUA DOS AIMORÉS, 1697- BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE
R$
Importância Segurada:
Prêmio Tarifa:

*Adicional de Fracionamento:
Custo de Apólice:
i

10F:
Aci•éscimo:
Deéconto:
Prêmio Total:

OM

- MG
Quantidade de Parcelas:

3.747.609,89

0,00

Parcela

8.316,61

0,00

1

0,00

0,00

60,00

0,00

586,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.962,97

0,00

Valor

Dt. Vencimento
8.962,97 10/09/2007

Objeto do Seguro:
Garantia de manutenção da proposta na Licitação do Edital de Concorrência n° 05/2007, Processo Interno n°265/07 que tem por objeto, a
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, referente ao Lote 3.

•

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA — CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07
010
- CR ALMEIDA S.A — ENGENHARIA DE OBRAS ii
LOTE 1
- EIT EMPRESA INDÚSTRIAL TÉCNICA S.A.
LOTES 1,2 e 3.

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

/47

CODEMIG
Connenhla de DemoMmento Econômico de Knas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CR ALMEIDA S/A, a garantia da proposta para participação
da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos
vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice 01-0745-0173042 da a J.
Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvoivim,
Gf.rais - C

Econômico
!G

Ana Lucia Gondlm da Cos:a

GercsdsLoç,rse Coro:dsde-CEFiC

Recebi a apólice em

CR ALMEIDA

Rua Aimorês, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.hr

19/10/2007

ria de obras.

1

www.cralmeida.com.br

Av. Vicente Machado, 1789
80440-020 Batei Curitiba PR,
t,e141 3112 9200 fax 41.3244 0214

engenharia de obra

Curitiba, 15 de butubrO de 2.007
A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG

ATT. Gerência de Finanças e Contabilidade
REF. Devolução de apólice de seguro

, Prezados Senhores,
CR Almeida ,SA Engenharia de Obras, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
31059.908/0001-20, verri_Pior meio desta solicitar a devolução da apólice de seguro,n°
01=0745-0173042, no valor de R$1.725:623,87, emitida pela 3. Malucelli Seguradora
` cia n? 05/2007
referente a garantia de manutenção da proposta cl.a Concorren
- Prqcesso

Interno 265/07 Lote 01.
•

nardo de França
rocuradbra

- REPÚBLICA FEDERATIVA DO-BRASIL
Comarca de Curitiba - EstadO do Paraná

•
R5LHA
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TABELIÃO DE NOTAS
RUA CRUZ MACI-iADO, 217: FONE: (41) 3223-6366
• ,

Alfredo'Braz •

TABELIÃO - CPF 000.116.909-25

'PROCURACÀO BASTANTE OUE FAZ: CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS. NA
FORMA ABAIXO:'

,

f

SAIBAM os que este publico instrumento de procuração, bastante virem que ao primeiro
dia .do Mês de, março do ano de dois mil e sete (01/03/2007), nesta Cidade de
Curitiba, Capital clO Estado do Paianá, perante mim, Escrevente Juramentada, nesta
Serventia Notarial, coMpareceu como outorgante: CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE
OBRAS', pessoa juridiea de direitoprivado, com `sede à Av Vicente Machado 1789 - Parte,
. Curitiba/PR, inscrita hp CNPJ/
- MF sob O n° 33.059.908/0001-20; neste ato representada
por seu Presidente Sr PEDRO BEtTRAO FRALETTI, brasileira, casado, engenheiro civil,
portador da CI-RG ri° 1.185.579-2.-SSP/PR., inscrito no ,CPF/MF n° 316.696.549-15,
residente e domiciliado rià à Rua Roberto Dias Lopes, n° 220, "ajo. 2001, Bairro Leme; Rio
de Janeiro/RJ, a presente identificada pelos documentos acima,; do que dou fé.' Pela
outorgante, na forma • Cm' que se acha representada, me foi dito que- por este publico
instrumento nomeia e constitui seus bastante produradores: RAUL CLEI SIQUEIRA,'
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA n.° 3.265-D/PR e CPF/MF
064.570.459-87; residente e domiciliado em Curitiba/PR; WILSON SEITI OKADA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA O 107.830-5/SP e CPF/MF n.°
032.573.908-07, residente e domiciliado em Curitiba/PR; IZABELLA GICLIANA
ZANARDO DE FRANCA,' brasileira:, solteira, engenheira civil, inscrita no CREA n.°
33.1397 D/PR e_CPF/MF h.° 020.426.049-33, residente e domiciliado em Curitiba./PR;
LAERTES SIDNEI RAMOS, brasileiro, divorciado, economista, portador da C.I. n°
1:224:869-5-SSP/PR e CPF/MF n.°, 255.197.609/00, residente e domiciliado em•-Curitiba/PR; PAULO 'SÉRGIO DE CASTRO brasileiro, Viúvo,' inditstriárip, portador da
C.I. n.° 4:278.534-2 SSP/PR e -ÇPF/MF .n.° 731.953.759/15, residente e domiciliado em
Curitiba/PR; 'LUIZ DÁRIO MILLANI, brasileiro, Separado, engenheiro civil, inscrito no
CREA n.° 7:1'34-:D/PR e CPF/MF n.° 253.308.889-72, residente e domiciliado em
Curitiba/PR; EVALDO DA :SILVA SILVESTRE:, brasileiro, casado, engenheiro civil'
inscrito 'no} CREA n.°; '13.813-D/MG e CPF/MF n.° 171.277.186-87, residente e
•domiciliado em- , Curitiba/PR; MAURO LUIZ SILVA MATTOS, ,brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito nó CREA n:° 85-1-05663-7-D/RJ, residente e domiciliado no Rio'
, de Janeiro/RJ.Poclereá: "aMplos, gerais e ilimiiados, para o fini:e(Special de em nome çla
outorgante, em Conjunto ou isoladamente, independente da ordem de colocação de seus
nomes, assinar documentos de habilitação, pré-qualificação;-proposto de preços; proposta
técnica, proposta des metodologia de execução, - programas de 'trabalho, cronográmas;
cadastros e documentos correlatos; Podendo ainda rubricar e assinar todos Os demais
documentos das respectivas Propostas, inclusive rubricar documentos de coricorientes.
relativos a iodos os processos de licitação, tomada de preços, inclusive pré-qualificação;
nos . quais a outorgante participe ou venha á participar; 'podendo também ditos
procuradores, representarein:- a outorgante, nas respectivas sessões de entrega, abertura e
julgamento das referidas /licitações e pré-qualificações, assinar atas de presença,
impugnar, recorrer administrativamente, desistir de interposição ide recursos, credenciar •
:representantes, assinar -, as respectivas credenciais; enfim, praticar - todos os' atos
- necessários •.aci Cabal 'crimprirriento deste - Mandato. Os . poderes ora ,outorgados
destinam-se .à representação da outorgante perante qiiaisquer órgãos- públicos Federais; ,
Estaduais .,Distritais e Municipais, Autarquias, Empresas • de Economia Mista, Estatais,
paraesátais' ,, e Empresas Privadas, inclusive perante o - MINISTÉRIO ' DOS
TRANSPORTES,
SEUS DEPARTAMENTOS E AdÊNCIAS. Ficarh ainda outorgados aos ;/
procuradores WILSON SEITI OKADA e EVALDO DA SILVA SILVESTRE, poderes para
assinar requerimentos junto ao Conselho Regional de Engenharia,' Arquitetura e
Agronomia - CREA, podendo, enfim, praticar todos os demais atos necessários
'l•
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CR ALMEIDA S/A, a garantia da proposta para participação
da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos
vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice 01-0745-0173042 da a J.
Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de
derif

senvOVimeQ Econômico
EM1G
eras -

Ano Lucia Gond! da Costa
e C ,ntablidhde • CEM

Gerência de Finanças

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAISCODEMIG

•

EIT-EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A, estabelecida à Rua Gerardo Pereira
de Melo, 1020— sala 02 — Juazeiro — Jaguaruana — CE. inscrita no CNPJ sob o n°
08402620/0001-69 , vem, pelo presente, solicitar a devolução de Garantia de Proposta
da Concorrência 05/07 - Processo Interno n° 265/07, referente aos LOTES 01 , 02 e 03
visto não ter participado da referida Concorrência e ainda em acordo com o Item 6 subitem letra ( i )-

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2007

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA SIA, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0151580 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de Dese Jolimento Ec
de Mina# i‘s - CODEM

tQ

sta
Ana Lúcia Gondirn da
Gerérlei3 de Finanças e Contabili e-GEFIC

Recebi a a @ice em epígrafe, 22/10/2007
He

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Companhia de DesenvotalmentoEcandmko d!finas Gerá

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA
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CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 10-0745-0151582 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolÁ
Gerais de

o Econômico
cMIG

Ana Lúcia Gond m da Costa
Gerência de Finanças e ntabilidade • GEFIC

Recebi a i ór Ie\em epígrafe, 22/10/2007
riiGij

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: • (31) 3273-3060 - www.codemig.com.hr

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 10-0745-0151581 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de De envolvimento conómico
de Mis
- COD
G

serais

Ana Lúcia Gondun Costa
Geáncia de Finanças e Col'ila idade- GEFIC

Recebi a póli em epígrafe, 22/10/2007

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0151580 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA 'A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 10-0745-0151581 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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RECIBf0 DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa EIT — EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA SIA, a garantia da
R$
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 10-0745-0151582 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

EN_GEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
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São Paulo, 30 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 005/2007 — Processo Interno n°265/07
Apólice de Seguro no 02-0745-0169863 - R$ 1.725.623,87 — Lote: 01

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que o Sr. Flávio Hudson dos Santos, portador da Carteira de identidade RG
MG 9.032.989 e CPF no 011.912.466-12, está autorizado a retirar a Apólice de Seguro em referência.
Atenciosamente,
oldp.
Lis an Pupo egueira Casa
Engo Civil— CREA no 0601165889
Responsável Técnica / Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

São Paulo, 01 de outubro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 01

Prezados Senhores,
Solicitamos a V.Sas, a devolução da Apólice de Seguro no 02-0745-0169863 - R$ 1.725.623,87 da 3.
Malucelli Seguradora S/A, oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe,
uma vez que não apresentamos Proposta para a licitação acima.
Atenciosamente,

rà
LC.o
Lis aria upo Notjueirjea"-Eng° Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica // Procuradora

•

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

PROTOCOLO

São Paulo, 01 de outubro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 01

Prezados Senhores,
Solicitamos a V.Sas, a devolução da Apólice de Seguro no 02-0745-0169863 - R$ 1.725.623,87 da 3.
Malucelli Seguradora S/A, oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe,
uma vez que não apresentamos Proposta para a licitação acima.
Atenciosamente,

Lis
ria Pu o Noguei a Casale
Eng° Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica // Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169863 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Oampanhia d Desenvolvi fio Econômico
Lts DEMIG
de
Ana Lúcia Gond n da Costa
:lerêncla de Finanças e P ntabilkJade - GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 06/12/2007
Flavio Hudson dos Santos
MG 9.032.989 e CPF 011.912.466-12
ovv\t)37
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA •

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169863 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em Poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia d Desenvolv ento Econômico
Mi as Gera.
ODEMIG
Ana Lúcia Go Jim da Costa
Gerência de Finanças Contabilidade GEFIC
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar, o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉC
NICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apóltce em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula; observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
* * * * * * * * * * * *
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São Paulo, 30'de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 005/2007 — Processo Interno no 265/07
Apólice de Seguro no 02-0745-0169864 - R$ 3.509.839,93— Lote: 02

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que o Sr. Flávio Hudson dos Santos, portador da Carteira de identidade RG
MG 9.032.989 e CPF no 011.912.466-12, está autorizado a retirar a Apólice de Seguro em referência.
Atenciosamente,
I
Lis Maria Pupo ogueira Casa e
Eng° Civil — CREA no 0601165889
Responsável Técnica / Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 685.0
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

PROTOCOLO

São Paulo, 21 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência n°05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 02

Prezados Senhores,
Solicitamos a V.Sas, a devolução da Apólice de Seguro no 02-0745-0169864 - R$ 3.509.839,93 da 3.
Malucelli Seguradora S/A, oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe,
uma vez que não apresentamos Proposta para a licitação acima.
Atenciosamente,

Lis Maria PupoISlog eira Casa e
Engo Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica /1 Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1 andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax(11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

São Paulo, 21 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 02

Prezados Senhores,

Solicitamos a V.Sas, a devolução da Apólice de Seguro no 02-0745-0169864 - R$ 3.509.839,93 da J.
Malucelli Seguradora S/A, oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe,
uma vez que não apresentamos Proposta para a licitação acima.

Atenciosamente,

Lis Maná Pupo
Eng° Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica // Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeformeengeform.com.br
www.engeform.com.br

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Afina Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
C -DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
NEQES_SÁRIOS PARA A IMPLANTAA
RESeirebaiM CARgebEeeni.grate' em ifb/12/2m"
Flavio Hudson dos Santos

%249302 :içPgrigi5U12-É#GliFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169864 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenvolvim
GerPis de

Econômico
G

Ana Lucia Gondi da Costa

Gerência de Finanças e C tabilidade • GEF!C

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 06/12/2007

Flavio Hudson dos Santos
MG 9.032.989 e CPF 011.912.466-12
d—xj> 2> o.,/-N9—&—u--.
--5C),TV.N0' 14
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 02-0745-0169864 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder
da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de esenv.olv
de

o Econômico
EMIG

Ana Lúcia Gondi da Costa
Gerência de Finanças e ntabilidade -GEFIC

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 60 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito desteseguro:
1
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
1. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia..
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n°-8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas
condições especiais.
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Anexo Condições Gerais Circular Süsep n.° 232, de 03 de junho deT.2011
1. Objeto
Este seguro garante o fiel cumprimento das ob-rigações assurnidaS-Palo Tomador no--contrato=principal,
firmado com o Segurado, Conforme os termos da_apólice.

514

2. Definições
I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas,pelo-lbrnador no
contrato principal, conforme os termos dá apólice.
II. Contrato Principal: o documento contratual; seusiaclitivos: e anexos,.-Ape espedificamobrIgaçoes e
direitos do Segurado e dó Tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de em isao dej5Iici dejbfirn3edõ noaterrno~isfação
em vigor.
_
IV.Apólice: documento, assinado pela Seguradora, querepresentaformalmente o SeguroSarantla
V.Endosso: instrumentoformal, assinado pela Seguratora7quelrititicluz modificaçoesna,apolice~eguro-Ga ranha ; mediante Solicitação-a anuência eressa:U
—
s-partes===
VI . Condições - Gerairclátisulas,--dá-:-Tapõli-Ce-I
I. dê -plióãjçã-CE--g-erã1L'a:qualquer_moctatscIacIe~
- uroGa ra ntia.
_ VII. Condições Especialastlausulasrde-a pOlic-iqes-12fflojfica nras-d ife rentes modaltdade&clelco~ura do-i cor-itrato:Cle_sig-urb:e:alterarnas_dispoS-10"es-_estabelecictasmaS COndições GeraK
- VIII_Condições Particularesas que particularizam la.apolim "disertrainandoosSegu ra-d~~eto- do seguro, o yátor -garantido edernainaracte-rtslicas-aplinVei-S-al- innetermiciadoicontrat
--- - IX._Sesurado:_credor das obrAgaçoes-assUrtridasp-alcacifffadorno£ontrato p rincipa-F-___
,---.I
--5-(;-Tõrnãd-or:--devedor dasobnaçoes-porrele-assumMs:no-contrato]fanctpal: ----Xl-S:eguradoraa sociedade de segulos garaFititfoi.d„-iios:termos daTarmlit-e-ãtõ-t umõfifnel Á_ J...... ...1...„.3
_
7-7.--assumidasiperõT-Tomadõffib
q.
- "ã
- to-pfirici_paf
T_:=__- XIt:_Préito3raportânDtaxtesarla-ia.5'-egumioraJoeicETomaltar-Parantries:a
í¡l '
.
-_--_-:-.,Ydif-S-inistrcadrractimplementratas-OtrtgaÇõe~rta-s--ipeldsettuts:e- -: iXIV:Indenizaçãoro-paga~closornIfzeis-diretos-lesultante-Edolnaclirnplem-ento dasisiariegnégs-ed~ -S
,.--2paloSe_guro.-------___
-
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São Paulo, 30 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 005/2007 — Processo Interno no 265/07
Carta Fiança no 393.597 - R$ 3.747.609,89 — Lote: 03

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que o Sr. Flávio Hudson dos Santos, portador da Carteira de identidade RG
MG 9.032.989 e CPF no 011.912.466-12, está autorizado a retirar a Carta Fiança em referência.
Atenciosamente,
Lis Maria Pupo Nogueira Ca a e
Eng° Civil — CREA no 0601165889
Responsável Técnica / Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1. andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11) 3816 1088 Fax (11) 3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

PROTOCOLO

São Paulo, 21 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 03

Prezados Senhores,

• Solicitamos a V.Sas, a devolução da Carta Fiança no 393.597 - R$ 3.747.609,89 do Banco Pottencial,
oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe, uma vez que não
apresentamos Proposta para a licitação acima.

Atenciosamente,

_
Lis Maria Pupo Nogueira Casale
Engo Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica /1 Procuradora

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 1° andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

São Paulo, 21 de novembro de 2007.

CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Belo Horizonte — MG
At.:

Comissão Especial de Licitação

Ref.:

Concorrência no 05/2007 — Processo Interno no 265/07 — Lote: 03

Prezados Senhores,
Solicitamos a V.Sas, a devolução da Carta Fiança no 393.597 - R$ 3.747.609,89 do Banco Pottencial,
oferecida para garantia da proposta correspondente à Concorrência em epígrafe, uma vez que não
apresentamos Proposta para a licitação acima.
Atenciosamente,

4.00

Lis an upo '..ueira asa
Eng° Civil - CREA No 0601165889
Responsável Técnica // Procuradora
•

Av. Brigadeiro Faria Lima 1931 V andar
CEP 01452-910 S Paulo SP Brasil
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850
engeform@engeform.com.br
www.engeform.com.br

CODEMIG
Companhh de Desetwolvirnento Econ6mko de Enaz Gerai,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela
carta de fiança n° 393597 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
onómco
Companhia de
dei Gfa O,ilG

n Lúcia Gondan d Costa

nnçaseConIab dade - GEFIC

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econtoko 6, Minas Geral,

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela
carta de fiança n° 393597 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Cornpanha de 1 senvoIvirjto Económico
EMIG
de
Ana Lúcia Gondir da Costa
Gerência de Finanças e Co abilidade - GEFIC

Recebi a Carta de Fiança, em epígrafe, em 06/12/2007
Flavio Hudson dos Santos
MG 9.032.989 e CPF 011.912.466-12
Ckid>
X).-}0
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

B A NCO

POrt E NC AL
Controle Interno: 00999406017D
A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.portencial.com.briautenticidade.

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2007

t

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANÇA N°.: 393597- R$3.747.609.89
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 120. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ n°. 48.246.920/0001-10, com sede em SÃO PAULO/SP, à AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, N° 1931
- 1° ANDAR, até o limite de R$3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), destinado à garantia de participação na
Concorrência n°. 005/2007 - Processo Interno n°. 265/2007, otjetivando execução das obras e serviços
de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários
para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais - LOTE 03.
A presente fiança é válida pelo prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados a partir de 04/09/2007,
vencendo-se no dia 01/02./2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Cássio Dolabella França
Diretor
OMINAM

effiNd• .1.• Gama Caffilleamou Dq

Coelc•IN D.NO

“i••••••• ONIONNIer• 0..11•1

Doeunento ensinado por Freio gftaI. conforme NIP 2200-2 de 241002001, q institti a Infra-Est:dure de Chaves ~lisas Brasileira - ICP Bradi, em
vigor consoante E.C. II' 32 de 11/09/2001 —Art. 2t.
Art to • Fica 'redimida a Infm-Estruhre de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integddade e vaidade jurkka de
documentos em fama eleannica, das aplicastes de suporte e das aprendes bateladas que utilizem certificadat digites, tem corroa reei:taça° de
transações eletrônicas seguras.

BANCO POTTENCIAL S.A.

AV. AFONSO PENA, 4103. 120 ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: [311 2121 7788 • www.pottencial.com.br

ZULEIKA // SOLANGE

FAVOR PEDIR PARA SEU REPRESENTANTE
DEPOSITAR

3

NA

C ODEMIG

CONCORRÊNCIA N° 005/2007, LOTE: 01- R$
1.725.623,87 - LOTE: 02 - R$ 3.509.839,93 E
LOTE: 03 - R$ 3.747.609,89 DO BANCO
POTTENCIAL E APÓLICE DE SEGURO DA
MALUCELLI
E DEPOSITAR NA TESOURARIA DA
CODEMIG NA RUA DOS AIMORÉS N° 1.697 -

SI

BAIRRO DE LOURDES/BH-MG
ATÉ DIA 30/08/2007 AS 16:00 HORAS
OBS: EVOLVER RECIBOS
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Aqui você preenche os
Aqui você coloca a Data, a cidade
dados da pessoa e da empresa
de origem e o destino da
mie vai receber a sua encomenda,
sua encomenda.

Aqui você preenche os
seus dados e os da sua empresa

•

o
k Control

o
o
o

Origem

Express

estin:

omiaçSes,dasua

Empresa:

Depto.:

Endereço:

o
o
o

1111111111111111111111111111111111111111
Volume

369171

N° de Volantes:

Cidade:

(Kg) Peso Cubado:

Cidade:
U.F.:CEP:

Descrição dc

Descrição do Cometido:

IMMO

Pereci sei

Obs.:

Aéreo 0 Rodoviário

Embalagem
Envelope (s)
Nota Fiscal

Obs.:

o
o

1H

Destino

Tel.:

Endereço:

Aqui você diz se a
sua encomenda é urgentíssima,
para utilizar o Express Service.

leulessa.

Destinatário
.e.

Nota Fiscal:

o

Este é o número exclusivo
do seu envio. Através
dele você tem todas as

11 Caixa (s)

111 Canudo (s)
Valor DeClarad0

Nome e Assinatura do Remetente

Rem
Nome:

t•

ri72

,er

Empresa:
Endereço:

Sua Encomenda com Qualidade e Segurança

Remetente

Nome e Assinatura do Coletador

Nome.

Empresa:
Depto.:

Endereço:

Recebi(emos) o(s) volume(s) deste conhecimento em perfeito estado pelo que
dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Cidade

Cidade:

U.F

Nome e Assinatura do Destinatário

CEP:

CNN / Cl'F:
Inscr. Estadual /j

CNPJ / C

Código do Cliente:

Atendimento ao Cliente: (21) 25
44-6840 - RJ / (11) 5
032-0239 - SP

411.

eerff~e~,.112.5Lia
r
i
;

•

Permitida a abertura

A Control não transporta cartas e cartões postais - objeto

52 VIA - Agente

A Control não entrega
remessas endereçadas

05/07
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gCODEMIG 1
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA SA
LOTES 1-2-3

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

o

,

023
MENDESJÚNIOR

TRADING E ENGENHARIA S.A.

São Paulo, 23 de novembro de 2007
GER-AEG-848/07 — ACE-165/07

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1697— Bairro de Lourdes
Belo Horizonte - Minas Gerais
Assunto: Solicitação devolução de garantia de proposta
Ref.

: Concorrência n° 05/2007 — Processo Interno: 265/07
Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para
a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Lotes: 1,2 e 3

Prezados Senhores,
A MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., com sede na Rua Pedroso
Alvarenga n°1.046, Conjuntos 113 a 116, bairro ltaim, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04531-004, inscrita no CNPJ sob o n° 19.394.808/0001-29, Telefone
(0xx31) 2121-9583, Fax (0xx31) 2121-9499, por seu representante abaixo
assinado,' vem pela presente solicitar a devolução das Garantias de Propostas
referentes ao Edital acima citado, representadas pelas seguintes Cartas de
Fianças emitidas pelo Banco Mercantil do Brasil:
- Lote 1 — Carta de Fiança n° CF 07-0864;
- Lote 2 — Carta de Fiança n° CF 07-0865:
- Lote 3 — Carta de Fiança n° CF 07-0866.
Na oportunidade, credenciamos o Sr. JOSÉ ANTÔNIO DE PÁDUA, identidade n°
M-1.283.938-SSP/MG, CPF n° 195.695.996-34, para retirar junto à CODEMIG as
referidas Cartas de Fianças, com poderes para praticar todos os atos necessários
para o fiel e perfeito comprimento deste mandato.

010

, Atenciosamente,

MENDES JÚNIOR TR
CNP

G E ENGENHARIA S.A.
80
08Xj29

Fe dinan
'gado Cyrne
En Civil
° 6.815/D/PR
Are de Engenharia

65/07

Página 1 de 1
Joãé Antônio de Pádua
De;

Therese Francoise Bouchardet

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:54
Para:

José Antônio de Pádua

Assunto:

ENC: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007

Prioridade: Alta

Thérèse .Françoise Bouchardet

Área de Engenharia
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
engenharia@mendesjunior..cpm.br
Tel.:: (31) 2121-9508 - Fax: (31) 2121-9499
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51
PI& rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br;
erWharia@consbem.com.br; 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.cm.br; antoniocarlos@constran.corn.br;
dalva@construcap.conn.br; Icfarias@construcap.corn.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br;
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br;
arodrigues@ferreiraguedes.com.br; mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com;
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com;
convap.bh@convap.com.br; engeforrn@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br;
mbr@mascarenhas.com.br; Engenharia; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br;
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br;
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007
Prioridade: Alta

Senhores Licitantes:
Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, comunicamos
que a .Gãi'ãhtia da Proposta prestada na forma da item 1.6 do Edital encontrase'à disposição para
devoluçãb, que será efetivada pessolmenteina Tesouraria.da CODEMIG; a pessoa credenciada pela-garantidora especificamente para tal ato.
CokÉssao Especial de Licitação.

Fseisr enviar resposta de confirmação de recebimento.

Comissão Especial de Licitação
E-mail: cpel©codemig.com.br
Tel.: (31) 3213-8930
Fax: (31) 3273-1331

23/11/2007

CODEMIG
Companhia de Delenvolvimento Econkko da Minas

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0864 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de senvolvimen Económico
de n. Gerais - CO AIG
Ana Lucia Gondim da Costa
Gerência de Finanças e Con bilidade - GEFIC

Recebi as cartas de fiança em epi fe, em 23/11/2007
de a ua
ose
CPF .695.996-34
M-1.283.938 SSPMG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

ERCANTIL
RASIL
À
CF N2 07-086‘
COMPANHIA
DE1.697,
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua
dos Aimorés,
Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
1

CARTA DE FIANÇA - R$1.725.623,87

i
I
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Pela presente, o
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 65
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
4/6
com sede em Belc
80, inscrito no CNPJ sob o número
17.184.037/0001-10,
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO
porDE
s
com
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador.
expressa
renúncia
ao benefício
estatuído no
artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa
MENDES
JÚNIOR
TRADING
E ENGENHARIA
S.A.,
andar,
número
na Rua Pedroso Alvarenga, 1.046, 11°
R$1
.7 Itaim, em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob oestabelecida
19.394
.808/0001-29,
daeimportância
de
25.623,87 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte
e três reais
oitenta e sete
centavos), destinada à Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência n° 0
5/2007, Lote
1, que tem
como objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem
e instalação
de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
data, vencendo-se, portanto,
em 3vigorará pelo prazo de 154 (cento e cinqüenta e quatro) dias, a contar desta
Esta fiança
1/01/2
05/2007.
008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n°
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG.
,

Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais,
assim por
honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO
ESTADO bem
DE MINAS
GERAIS
—
cumprimento da obrigação a que se refere
CODEMIG
a presente
se Fiança.
ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
' legislação
boa, firme bancária.
e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à

111

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03
Publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
-05-2005, cuja ata foi
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
órgão
federal.
expedir
cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele
.._
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.
Belo Horizonte, 30 de .4

LUIZ HENRIQUE A.
VICE-PRESIDENT

MILTON LOUREIRO JUIMOR
DIRETOS! EXECUTIVO

Superintendencia de Fianças-R. Rio de Janeiro, 654-2" andar-CEP 30.160-912-Belo Horizonte-MG-Tel.: (
31)3057-6217 - Fax (31

)3057-6917 - e-mail: fianca@rnereantil.com.br

CODEIVIIG
Companhia de DesemeMmerdo Econômico de Cm Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pela carta de
fiança n° CF 07-0865 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de De envolviment csnemice
- CO
de Mi e,4
Ana Lúcia Gondirn a Costa

Gerancia de Finanças e Cor eikdade • GEFIC

Recebi as cartas de fiança em epígrafe, em 23/11/2007
,-iisi ádua
CPF 1 5.695.996-34
M-1.283.938 SSPMG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

• ,rMERCANTIL
Do RASIL
À

CF N2 07-0865
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua dos Amorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$3.509.839,93

•

•

Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador,
com expressa renúncia ao beneficio estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., estabelecida na Rua Pedroso Alvarenga, 1.046, 112
andar, ltaim, em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o número 19.394.808/0001-29, da importância de
R$3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três
centavos), destinada à Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência n2 05/2007, Lote 2, que tem
como objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 154 (cento e cinqüenta e quatro) dias, a contar desta
data, vencendo-se, portanto, em 31/01/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n2
05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e
quatorze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo Banco Central
do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por
aquele órgão federal.
A presente fiança foi emitida m 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.
Belo Horizonte, 30 de

Aà j ERCAN
LUZ HENRIQUE A
VICE-PRESIDENT

4

000,

SIL S.A.
EIRO AMOR
EXECUTIVO

Superintendéncia de Fianças-R. Rio de Janeiro. 654-2° andar-CEP 30.160-912-Belo Horizoitte-MG-Tel.: (31)3057-6217 - Fax: (31)3057-6917 -e-mail: fianca@mercantil.com.br
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•

•
CARTORIO ALVES DE OLIVEIRA, 4p OFICIO DE NOTAS
P. Az:azonas, 491 loja 01 Ed.
Dantes - tel (31) 3226-2514
Recon*.eco sís) firia IS) indicada ],$) por Semelhança
LUIZ ENRIOUE ANDRADE DE ARAUJO, MILTON
LOUREIRO JUNIOR $1
Belo Horizonte, 31/0812007. 017 19993
,
,,,,,, •
Em *esto /XL
a verdade.
, ' =
11,

Dirceu Pinto de Oliveira

.'P

CODEMIG
Companhia de Deeeneeldennee Económico da gess Geriu

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa MENDES JÚNIOR TFtADING E ENGENHARIA S/A, a
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e
oitenta nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela
carta de fiança n° CF 07-0866 do Banco Mercantil do Brasil, cujo original fica em poder da
CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

• Companhia de D senvoMmento Económico
DEM1G
de Mípe -Tais
Ana Lúcia Gon rn cia Cosia
Gerência de Finanças z dontabjidade - CEFIC

Recebi as cartas de fiança em epígrafe, em 23/11/2007
adua
CPF 19 .695.996-34
M-1.283.938 SSPMG

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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rMARCANTIL
RASIL

À
CF N2 07-0866
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MIN
AS
GERAIS
CODEMIG
Rua dos Aimorés, 1.697, Lourdes
BELO HORIZONTE - MG
CARTA DE FIANÇA - R$3.747.609,89
Pela presente, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
com sede em Belo
Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, 654/680, inscrito no CNPJ sob o número 17.184.037/0001-10, por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS — CODEMIG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador,
com expressa renúncia ao beneficio estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.,
estabelecida na Rua Pedroso Alvarenga, 1.046, 11°
andar, Itaim, em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o número 19.394.808/0001-29, da importância de
R$3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove
centavos), destinada à Garantia de manutenção da Proposta para a Concorrência n° 05/2007, Lote 3, que tem
como objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24
(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto por esta caução, desde que exigidas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG sem qualquer
reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta fiança vigorará pelo prazo de 154 (cento e cinqüenta e quatro) dias, a contar desta
, data,
vencendo-se,
portanto,
em 31/01/2008, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência n°
05/2007.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante
à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.
Obriga-se este Banco, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
, extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios na hipótese da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS —CODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o
, cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança.
Atesta que a presente fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central, aplicáveis em especial à
legislação bancária.

lo

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza,
por força do disposto no artigo 22, inciso XI, combinado com o artigo 29, parágrafos primeiro e segundo e
artigo 31, inciso II do Estatuto deste Banco, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
14-01-1999 e sua alteração publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 24-08-2005, sendo os
Diretores eleitos em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 03-05-2005, cuja ata foi
publicada no mesmo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02-08-2005.
Declara que o capital social deste Banco é de R$214.374.600,00 (duzentos e
quatorze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), que está autorizado pelo BanCo Central
do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por
aquele órgão federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via original e 01 (uma) cópia.
Belo Horizonte, 30 de a
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gCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Geram

GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

\
PANTHEON ENGENHARIA LTDA E SECOL
ENGENHARIA LTDA
LOTES 1

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Rua Aimorés. 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codernig.com oi
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas PANTHEON ENGENHARIA LTDA
e SECOL ENGENHARIA LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.726.991,12 (hum milhão, setecentos vinte e seis mil,
novecentos e noventa e hum reais e doze centavos), referente a 1% do valor do orçamento do
LOTE 1, representada pelas cartas de fiança n° 397312 (R$ 862.811,94), e 397318 (R$
862.811,94) do Banco Pottencial, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo,o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
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A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo em forma eletrônica,

podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.briautenticidade.

Belo Horizonte, 31 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 397318- R$862.811,94
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa PANTHEON ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°.
17.158.858/0001-81, com sede em BELO HORIZONTE/MG, à RUA PAULO SIMONI, N°66, até o limite de
R$862.811,94 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro
centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007 - Processo Interno n°.
265/07, objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do
Estado de Minas Gerais, em regime de empreitada por preço global - LOTE 01.
A presente fiança é válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 17/09/2007,
vencendo-se no dia 15/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

brio
Gerente

pol• Urna Orlikbern DOM

Cássio Dolabella França
Diretor
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Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em
vigor consoante E.C. n°32 de 11/09/2001 — Art. r.
•

Art 1' • Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaçâo de
transações eletrônicas seguras,

BANCO POTTENC1AL S.A.
Av. AFONSO PENA. 4100. 120 ANDAR • El CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: (31: 2 1 21 7788 • www.pottencial.com.br
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A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
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Belo Horizonte, 31 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIAN A N°.: 397312 - R 862811 94
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A.,

inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.25
3.448/0001-17
com
sede
em Belo
Horizonte/MG, nacomo
Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes
legais,
declara
que
responsabiliza-se
FIADOR
da
empresa
25. 409
SECOL ENGENHARIA LTDA,
.731/0001-16, com sede em BELO HORIZONTE/MG, à RIJA PICO DO ROLA MOÇA, N° CNPJ
100, atén°.
o
limite de
R$862.811,94 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro
centavos),
destinado à garantia de participação na Concorrência n°. 0
5/2
- Processomontagem
Interno n°.
265/07, objetivando execução das obras e serviços de engenharia, inclusive 007
fornecimento,
e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do
Estado de Minas Gerais, em regime de empreitada por preço global - LOTE 01.
A presente fiança é válida pelo prazo de
120 (cento e vinte)
vencendo-se no dia 15/01/2008,
dias, contados a partir de 17/09/2007,
ficando certo que V. sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após
o
vencimento de S.A.,
qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do
POTTENCIAL
BANCO
por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações,
a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente
ocorrer ficará o FIADOR
FIANÇA, de modo que, se assim não
desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR
,recebendo
a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta
e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Antônio Eugênio GIM°
Gerente
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GARANTIA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA: 05/07
PROCESSO INTERNO: 265/07

SANTA BARBARA ENGENHARIA SÃ
LOTES 1-2-3

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Rua Aimorés. 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codernig.com.br

SANTABÃRBARA

AUTORIZAÇÃO

SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, empresa de construção civil, inscrita no
CNPJ sob o n° 17.290.057/0001-75, autoriza seu colaborador Sr. SÉRGIO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da CI n° MG-4.357.086 e CPF n° 844.426.62649, a resgatar os Seguros depositados na tesouraria e correspondência referente aos
Endossos das Garantias apresentados à Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais na documentação da concorrência n° 05/2007 - Lotes 2 e 3.

Belo Horizonte, 28 fevereiro de 2.008.

haria S/A
Santa Bárbara
Adodyl Luiz S lerno Penido
Gerente de Engenharie
CRENMG 33.488/D

À
ÁUREA Seguradora de Créditos e Garantias S.A
CNPJ 29.959.459/0001-07
Rio de Janeiro/RJ
Seguro Garantia:

- Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011623 — Código Resseguro n° 751246 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apófice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751246 —
Áurea Seguros S/A

Afiançada SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A. - CIMPJ 17.290.057001-75
Declaramos que os originais dos documentos relacionados, foram apresentados para habilitação
e integram o processo licitatório Concorrência Pública 05/2007 na forma do artigo 38, inciso IV da
Lei de Licitações, pelo que deverão ser mantidos nos autos do processo.
Declaramos, outrossim, que os aditamentos e endossos dizem respeito a garantias já devolvidas
aos segurados relativas a participação na licitação em referência que já se encontra encerrada.
Autorizamos o Banco Bradesco, fiador, a proceder a baixa dos Endossos e das Cartas de Fiança
em referência, diante do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela afiançada e
garantidas pelas fianças e endossos.
Declaramos que o Banco Bradesco está isento de toda e qualquer obrigação assumida,
decorrente das Cartas de Fiança e endossos em questão.
Belo Horizonte, 26
de fevereiro de 2008.

OSINALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG

Recebi a ia via deste em 28/02/2008
Sergio CIOS Santos
MG 4.357.086 — SSP/MG CPF 844.426.626-49

LCCOIDIEMOG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

À
ÁUREA Seguradora de Créditos e Garantias S.A
CNPJ 29.959.459/0001-07
Rio de Janeiro/RJ
Seguro Garantia:
-

Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011623 — Código Resseguro n° 751246 —
Áurea Seguros S/A
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751246 —
Áurea Seguros S/A

Afiançada SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A. - CNPJ 17.290.057/0001-75
Declaramos que os originais dos documentos relacionados, foram apresentados para habilitação
e integram o processo licitatório Concorrência Pública 05/2007 na forma do artigo 38, inciso IV da
Lei de Licitações, pelo que deverão ser mantidos nos autos do processo.
Declaramos, outrossim, que os aditamentos e endossos dizem respeito a garantias já devolvidas
aos segurados relativas a participação na licitação em referência que já se encontra encerrada.
Autorizamos o Banco Bradesco, fiador, a proceder a baixa dos Endossos e das Cartas de Fiança
em referência, diante do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela afiançada e
garantidas pelas fianças e endossos.
Declaramos que o Banco B adesco está isento de toda e qualquer obrigação assumida,
decorrente das Cartas de Fia
sos em questão.
Belo Horizonte, 26 de fevere

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000307450011623 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia dk Desenvolvi i3nto Económico
MllasGerss S DEMG

Ana Lúcia Gonc m da Costa
Gerência de Finanças e °Mobilidade - GERC

Recebi o Seguro Garantia em epígrafe, em249/02/2008
,ergio dos Santos
MG 4.357.086 — SSP/MG CPF 844.426.626-49

mXXXX.

Apólice N° 069982007000307450011623
Endosso N0 000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751246

SEGURO-GARANTIA
CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES

ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG

„
• :•r•

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:
NTA BARBARA ENGENHARIA S/A
niNSCRITO NO CNPJ/MF: 17.290.057/0001-75
COM SEDE RUA PADRE MARINHO, 375 ANDAR
CEP: 30140-040 - BELO HORIZONTE - MG
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até O valor de:
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Fica ainda declarado que está APÓLICE é prestada para o seguinte objeto
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
•

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusa;
''a4iÁjssin'4,çOn
'ir'ato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
,

..

Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro. observará o disposto nas condições gerais desta apólice.';:"
,
.•

WATIFICAÇÃO

,•
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Ratificam-se
integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições e
i
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CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
—re0
. —
DãIG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
CLÁUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E' COMPRAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações etIv4
contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões
valor da garantia fixado na apólice.
de serviço jigbíiCb ate o
2.Aplicam-se
a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lein°
fevereiro de 1995.
-8.987;,del.3,de
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
01)

I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II.Tomador: a empresa licitante, c.ontratada, concessionária ou permissionária.

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
,
1.pelo período de vigência da licitação;

,II.pelo período de vigência do contrato adnenistrativo_pertinente à execução de obras, serviços e compras,

-, —, , -.•

.,,

III por períodos
renováveis, no
de concessões e permissões do serviço público.
, - ..,,,,-- -.3 ,./.~-.W-. „, , -,..... ,....,..,
. 7 . ,-",.-•
r.tv-,,' , '4,,, ..-'::
,,.0N..,„ ..-:..,-.,-,;4'
..4.1,.:;,1:
. v. '1,,i'Wi -,,?'
1,' '-:,A,..‘, '...":-.4;.n.:.:,-. • -,,,-,,',- ,,
.
, ,_,,,
'!,:',4 ' :,": '''''• A".
,N, '' ,,,et,,,• -- - :,.'r.rN,..t., .pz...v4. .,,,e;.-À ,, ,,-tN,. ,..
5.As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadaspela„ emissão de novas
de notificação escrita da seguradoraao segurado e ao tomador,`ConiarítéCedência de até noventadias da data do teNino
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
.,. , ' -Z , ..... g
- 't',- ,: ''' - '
6.Além das
previstas
' eedeórice'r-,g:;':
.eied:ri:1:tor 'e's'te seguro taim.
recebimento do objeto do contrato nós !ermos do art.' 73 da Lei nog8.666193.
VW- - Vt.7` •VW,...,
7.Para todos os efeitos desta cláusula, -não se observa o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em visté.o
III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
,7x,Y
,
8. Ratificam-se as demais condições gerais desta apólice.
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS readE
4iniG
1 TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o
termos da apólice.
segurado, conforme os
2. DEFINIÇÕES

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no

termos da Apólice.

Contrate-Principal conforme os

II.Contrato Principal: o documento
contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e
.

tomador.
direitos do segurado é do
.--„
.,.
•,:. em• 'rm de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos
ill.Proposta: instrumento foal
termos da legislação
1V.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
• hr,,,,,4, ...V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na- apólice de seguroie
solicitação e anuência expressa das partes.

lo

VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, dé aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia. ,•,_ .„_
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
7
.,
!VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro,
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
, '',
- •
'-'', g"^''IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
.
.', .., „.... ., .,••
,XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das 'obrigações aseurneas
'contrato principal.
XII Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimpleniento das obrigações cobertas pelo seguro.
,
'XIV.Indenização: o pagamento dos
diretos resultantes do inadimplentento das obrigações cobertas

. ••

,,4, -,„-,. , • •

-,..'''1
, 4y ,-.,

, .3., VALOR DA GARANTIA -: „.
l.4-0 ,

,

3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve-ser entendido como -

o valor Máximo nominal por ela garantido. •,'"'. ,
3.2.Quando efetuadas alterações de valores préviarnente estabelecidas no contrato principal, o valor da ge
tais modificações.
„tri,„. .".,.*,,
-k,,
.',":',-::NAV,,,„,
'-'4-e-„Z'
3.3.Para alterações posteriores . efetuadae' no ..contrato principal, eiri ,virtude dai' dileià ,'„se 'faça necessária ,
-'
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emisião:dee
ou restituição de
prémio relativo ao acréscimo Mi ao decréscimo do valor da garantia e ao prtgo'a'decOrrer.
•
--,,-'i
-....;,-q;r• ••ni,VV, ' .i.
-..,•:7 ”- ,...., -k., ,: ,-zw,-- ,,,,, ,-..,..
.,:.,,,..• , .,,.„:
,,..
- ,
;?,-,
4. PRÊMIO DO SEGURO •
,
,A
1
'
NA:
:--N ,,,
-,w - -- ,
,
,,,
-r-,`,1:, ,¡.,:`,g., “'..--'
,t,\ ,.'.:,'r",,,,
,,•;,.
,í.
INth.
110. - 4.1.0 tomador é o respOnsável pelo pagamento do
á seguradora.
* '' •." :41.Fica entendido ..e acordado que 6, seguro continuará
emvigor mesmo quándoe tornadornão
louyerp
convencionadas. ' -°' • -''-'
,,--....:À4
--,,:,.r.zrz-,-,.-.-i!fr- •,.,' ,,..r ,,z,:%5.,;t rn--.
,..,'''':.

.6. VIGÉNCIA
-CV :'.'à.
'&,Ir
' .:.
4

.1-Avigência da ,cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato pnnéipal,
/-. 'pagamento do 0n-à° Por todo este prazo
-de

.4.‘,-.: -' .4k'' :.:4":
e: EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO
DO SINISTRO
.

m. en.,%-:4moy.,,...,,,,,?,y,w7,,,,Nvms.",,,

,el.Comri,rovada'-pelo segurado a inadimplêncie do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente

ap
infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tcirrieclor,.'o segurado terá 6 direito de exigir";:der
Siginadõre,'S indenizei
6.2.Ao efetuar a notificação eidrajudícial ao tomador, çk,g.egurado deverá, concrintitantentente,„COMuniçare
i,sejK
sinistro, por 'meio de enviode cópia da notificação eXtrajudiciel,,bernço
.
indicando
In
M
--Ádo
cicktomadorise
houver., ,..":".,N?:, »,-7,'t' • Mo dOctiniente o ..
.. contrato,
_ . . com
.... .a resposta_.
.
''
'.
7. INDENIZAÇÃO
-7.1.Caracterizado

o sMistro, ia'—seguraclora indenizará o segurado, até o lirnite da garantia desta apólice, segundo
ababm, conforrne for acordado entre ambos:
•e
.•,,,.
_ .,.'4-4--,V-.- '
,.."---•,•.: - •'-: ,•,•''',-.'
-------------------
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Seguradora de Crédtos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS rCÔDEMIG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
•
l.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral
responsabilidade; ou;
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

-C-•;.••=i

7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias" contados a
partir
da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização Wà
sinistro.
retjulação do

8. SUB-ROGAÇÃO
4

• •

,-.:

•

•

— sub-rogar-se-Amos direitos do
'Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora
,segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos-ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
•

7.'7'

,

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
i

,:14 •

i

9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses
I.Casos fortuitos ou de força maior, noa termos do Código Civil Brasileiro;
iilf(Offt.i•"="'

II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III.Alteração
das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado é oma,ckii, sem
prévia anuência

anuência da seguradora;
f„:-- i',,f...:` ,,• ,
•
'
IV. Atos ilícitos dolosos praticadosii
pelo segurado ou por seu representante

_

..
9.2.EX'cluem-se, expressamente, dares onsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham Cer
disposição em contrário prevista nas condições especiais.
•

,, '' . . i'i' '''

,,, ',.:.''' ' 's ..,'-' ''' '4, ... .' ,J:Nlçnr,..,
'~‘,
4,-,k4.4,,.,. ,,,,- „, .,•, ,r,,„ ,p.,,,,, -,... „4 ,...„...„, ,-,,, -„..,:-.,,,, _
..,... s_
-!•CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

-,,,,I.

"

No:',. caso de iaidstirem duas "oe -mais garantias; co
brindo Ceda urna delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, -propo
com os demais participantes.
i
.
- Al.',
•;.'' 'EXTINÇÃO DA GARANTIATÀ
.
st4
4 7,-. ..,--->
14. ,,,,s-„TiN, ,,4"i-i.,
• -,
--,-, - 1 - ,-,,,- - Á.,,-,,
.-„,,u,, -, , ;,,. -,, „
, --'•-ti': '-- "'-lfk garantia dada por este seguro'extingyir-se-A:
•:rei
--• -4-,, ',,,-; v,„N.,n, ntr-e-o- -,..à.14;.i,,,,,,, ? :.
--..41.quando
,
—
objeto do cOAtrato principal garantido Peia apólice for definitivamente :realizado mediante termo oU:de
f,
-,-' seguradooou
devolução da apõliCeu:Onxi ZI. t.,---,2
2,-; ,..,P
- -n3ve4.5..'
li quando segurado e segtiradora'assim o acordarem;„ '''''''''„,_
,.'
•; „ ,,,, •:0, - ,,,,,i,. .-,. ,.
.i., iii.com o pagamento inderilzação , ......,,,4%).. -..,,i,,ZN.,, 4---.4,„ -r.."4
,,, ,',"-•,r'',4'4.. o:',;,./
. ' WN,
;,,,:' f-,',.
1V.quando do término. da/vigência ,,,prAyistc,„nA, ,
iipólicesalvo ,se estabelecido,..en1 contrário
- nas con
.
prorrogado por meio de endosso,.enr casdde alteração do
prazo do contrato principal

"

,
, -s.,.--.4. ,...,-, CONTROVÉRSIAS •7,-.:474. ,-:,.
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. -7,7"g^-7
_,
-- ,--','^-i-,',iii'i,,i~d4
,
•
12,',1?As controVéradkfergidasMaÁlifiaçáo destas
condiç ,-,

,

1.Por erbitregein; ou '--%?!'2°% ,n,,,,t,",,-,i".''''°17•°-"--"°°°°- ões poder
jtjkir medida de Cakáieírii,:ciáir-T, '• .,,, '

N
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t„,

,‘
.,..

.

12.2,N.o cango arbitragem, déverá constar, niipóliCe, A cláusula comproinisiória. ..
- • .i.,- - .
..‘, '-•-•..iz,.. - -.,,, ,,
..:,m41., p-,,
--- PRESCRIÇÃO ' -:
- S- t- prazos preiCric.ionaie são aqueles determidedos pela lei.
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As questões judiciais entre seguradora e-seguractoperãoprOce
- Ceadas no.fZó do doMicílio-ddSte.
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ACCODEMIG

Companhia de Desenvolvinente Econdmico de Minas Gerai .

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$
3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000307450011626 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

ent
Companhia de D snivolvimo
de

.,csonómico

Ana Lúcia Gonchni a Costa
Gerência de Finain.85 a Conto lidada

Recebi o Seguro Garantia em epígrafe, emZe /02/2008
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Sergio dos Santos
MG 4.357.086 — SSP/MG CPF 844.426.626-49

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Código Resseguro N° 751249
SEGURO-GARANTIA
=,7 -°¡!;•').

CONCORRENTE
CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
,

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

,

ANTA BARBARA ENGENHARIA S/A

IlfNSCRITO NO CNPJ/MF: 17.290.057/0001-75
COM SEDE RUA PADRE MARINHO, 37 5 ANDAR CEP: 30140-040 - BELO HORIZONTE - MG
até o valor de:

R$ 3.509.839,93- TRÊS MILH ES E QUINHENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINT.A'a
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS ,,„;
..„
-

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:-

=

f,"'

)
-

Garantia de manutenção de proposta na Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 que tw1,1„p9r,.: 21je,10,-.a4.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS'.:6:sisãiG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistrb observará o disposto nas condições gerais desta apólice.
.,„ .

ei

RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais
f

- -,

Apólice N° 069982007000307450011626
Enciosso N"." 000000
• Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECIFICA
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
,4"
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
CLAUSULA ESPECIFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS pa
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica ' entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço públido, até o
valor da garantia fixado na apólice.
'

,

2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n°
fevereiro de 1995.
•
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou _o Poder Concedente;

1.

II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou perinissionária.
,--,- •
1
4.A garantia desta Apólice tem efeito:
•
I pelo período de vigência da licitação;
„...„
/..•••••
•
-f•ft.II.pelo período de vigência do contrate administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras; ,
•

111.por períodos renováveis, no caso de concessões e perrnisseiei do serviço público.
.•
jm".

•
renovações, a que Se refere iiindisollt da cláusida•4,:não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apóhces,
de notificação escrita da ieguridó"te. eó • segurado' e '‘e'tbniador, com ' rantecedência de até' noventa dias da data d6:4rinie
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na Manutenção da garantia.. •Y'
•
• 6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 dás condições gerais da apólice, a.garantia dada poi:este seguro tambémt se éxUnguiú coMÁ,
,recebimento do objeto do contrato rieá termos do art. 73 da Lei n°8.666/93.

•"

7.Para „todos 'os efeitos desta dláusula-,- não se observa o disposto no fiem. 9.2 dás condições gerais, tendo, .m.vista o q esta
III do art. 80- da Lei n°8.666/93.
'
- • -,é;."•
, 4
-̀'4'5V-•
atificám-se as demais condições gerais desta apólice.
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CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-:é6.DEUG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
1. OBJETO

'

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os
termos da apólice.
• ''''''
. ••[.:,na
' *•§`,4Á.

2. DEFINIÇÕES

.,-

.-.›.

• 4.,„ ,,i-

.
... ..„
- , •r,
4,

I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Príncipe!, conforme os
termos da Apólice.
-,
jf,'-'
,„.,,èt-•.,;-'"-7' ''''''
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do seguracip e,go
tomador.
,
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia. r
,-",:',"; =•'' 11~,V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de ;eeguro?gara
ediaete
.
_
solicitação e anuência expressa das partes.
,
- -;',•''fr-f." '
,VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do
uro e
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
,
iVIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro ,O, : . Obtido
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
.:- • .
' "--- .' ' ' , rr,'''''''"St,-`0'
..•
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
r."'"'
.-..
X.Tomador: devedor das obrigações por ele,essumidas no contrato principal.
;.:,',;','“'),,,
•••'r
..
.• XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas -. . z . z dor no
•Contrato principal.
- -,.' .
, • -,,..,4,...
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
.
,,,.•
,,,, .,..i.r."•
... '" .. . XIII.Sinistro: o inadimpleroento das obrigações cobertas pelo seguro.
-,....•., ,,.. ,,,,,.., --.
. ,_. •_, ,,,r..-t ,,,
--•-•:: 'XIV.Indenitaçâo: o pagarbentó dos Prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas paio
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CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAISO6EMIG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
I.realizando, por meio
responsabilidade;
ou; de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, Sob a sua integral
Itpagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.0 pagamento da indenização, ou o inicio do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trintíFiips, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização
sinistro.
_e)ÉregOleção do
"-

8. SUB-ROGAÇÃO

4r

, Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se.
segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE '
; 9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência
de uma ou mais daíseguintêítup
I.Casos fortuitos ou de força maior, noítermos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de
"
atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segdra
prévia anuência da seguradora;
omader:sem
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

- „

9.2:Excluem-sí expreasamente,

daresponsabiiidade da seguradora, todas e quaisquer--multas que tenham caráter p
disposição em contrário prevista nas
coneições especiais.
'f-- CONCORRENCIA DE GARANTIAS

Ár%

vo, salvo

-

.No caso de:, exiatirem •iiitisia ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deite seguro, á seguradora respon
com os eemais participantes.
_
11.,

'

''Z`EXTINÇÂO DA GARANTIA

,..ffi,

.

A garantia dada por este seguro extinguir-se-ai '
.,
J:quando`o_cbjeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou:de
,..14 segurado ou devolução da Jipólide;,;,`„4, ,';f4a,,
7-„„tit
`
' f;"' — ' ''''''" ''''
ll.quando segurado e seguradora assim oaCtirdareM;
III.com o pagamento da indenilação•:.,
- -,fintl,„ pg'•
...41V.quaridó do termino;',:da , vigêncià ,- previ.s rta
- apólice, salvo se,..,estabelecidp:'em:contrário nas 'Con içõe
.„
-, prorrogado
meio de endosso em caso alteração do,J:irazo,do contrate pencip`al. '--,14 ,,,,,50 444 .por
_
:tàCONTR9VÉRSIÀ
pentroatia aalurg,dae na OpliCação desta
''.1:per arbitragem; ou "
II4ser medida de Weteg: udicial.

POptão ser

,

122 No casiide arbitragem, dayer&constar,aa apólice, a cláusula colppromisseaa.
1

PRESCRIÇÃO

Os prazos prescriciónais aãti aque es determinados pela lei.
',TORO
-„,, As questões judiciais entrá seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio deste. ,

a

!lande --

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, a garantia da
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$
3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta
nove centavos) referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelo seguro
garantia apólice 069982007000307450011627 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias,
cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de es nvolvimento E nómico
de MM G taiUOD
Ana Lúcia Gondim a Costa
Gerência de Finança e Cont- iridade GEFIC

Recebi o Seguro Garantia em epígrafe, em /02/2008

SergiO dos Santos
MG 4.357.086 — SSP/MG CPF 844.426.626-49

Apólice N° 069982007000307450011627
Endosso N-1,000000

Aurea

Seguradora de Créditos e Garantias

Código Resseguro N°751250

SEGURO-GARANTIA

CONDIÇÕES PARTICULARES
ÁUREA SEGUROS S/A, garante pelo presente instrumento ao Segurado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.791.581/0001-55
COM SEDE RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO LOURDES
CEP: - BELO HORIZONTE
- MG
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelbTomador:
ANNTA BARBARA ENGENHARikS/A'
WSCRITO NO CNPJ/MF: 17.290.057/0001-75
COM SEDE RUA PADRE MARINHO, 375 ANDAR CEP: 30140-040- BELO HORIZONTE - MG
até o valor de:
R$ 374760989- TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS EN
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Fica ainda declarado que esta A-12,5LICE é Foi:estada para o eeguiWis objeto:
Garantia de manutenção de proposta ná ConcOrrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 que teài por o
execução das obras e serviços de engenheria,
„ - inclusive fornecimento, montagem e instalação de
e sistemas necessários para upIantaçáo do Centro, Administrativo do Estado de Minas:Gerafi.,:=
r^-

, .s.
ônála:,03/09/2967. Fim de Vigência: 01/01/2008.,_
-'-'43.ti),.40‘U4V.
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As condições anexas constituem parte. integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos Os,finsvd.s, irei
Esta apólice é emitida em 2-.(duas) '.,,'..tás-de igiiáliebr,"Sehdo-urni Vía-do(s)'Segiiiadb(S) e obli.é-daSégt,itairOVa
•Após sete dias ú. : • a emissfi deste documento, poderá ser verificado séá apólice ou endosso for corretamente registrado np,
SUSEP usep.gov.br
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

•.,C•si•,.

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A

•

•

I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1. OBJETO

,
—
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar á assinar o contrato
principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
,

2. REGULAÇÃO DE SINISTRO
Para todos os fins e efeitos de direito, a regulação de sinistro observará o disposto nas condições gerais desta apólice,. s•,_

"

• ••

• •

*RATIFICAÇÃO
—.
Ratificam-se integralmente
integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.-
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Apólice N° 069982007000307450011627

Endosso:ff° 00000 o
Seguradora de Créditos e Garantias

CLÁUSULA ESPECÍFICA

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS ---CObãlIG
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS, SERVIÇOS E COIIIIPW DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de
execução indireta de obras, serviços e compras da Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço públiiio, até o
valor da garantia fixado na apólice.
,
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° daiein° 8.5813
de
fevereiro de 1995.
;"4;
3.Definern-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
•
II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionãria.
„

4.A garantia desta Apólice tem efeito:
Lpelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
,
• '•
'
III.por períodos renováveis, no caso de cOncessões e permissões do serviço público.
-

r

•

-

,•"

5.As renovações, a que Se refere o inciso Ilida cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas.,ap
de notificação escrita da seguradora. ao segurado e ao 'tornador, com antecedência de até noventa dias
da data dcitérMin
apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia
.
,
6.Além ;das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da aàófice, a garantia dada por este seguro também seixtin
recebimento do objeto do contato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93
vt
7.Para todos os efeitos desta cláusula não sé observa o "disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista o
III do art. 80 da Lei n°8666/93
fy.

8.Ratificam-se as demais condições gerais desta apólice.

vt.4,

Apólice N° 069982007000307450011627
Endosio-i? 000000
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Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
1. OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado; Conforme os
termos da apólice.
2. DEFINIÇÕES
I.Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal; 'Conforme os
..,
termos da Apólice.
li Contrato Principal o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e 00
tomador.
--...,- ' ,•,,,,'
.
,
:III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em yigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
4110 V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garan
,
,
solicitação e anuência expressa das partes.
Vi Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, deaplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
VII .Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do Contrato de
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
,
_
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do segar°, o va
e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro."
,
IX.Segurado: credor das obrigações assumidás pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
.
,.
XI.Seguradora: a sociedade de
garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assurti
,
contrato principal. - " '',"-.
`
,
XII.Prémio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII Sinistro o inadimplernento
das obrigações cobertas pelo seguro. • ' .,,,¡ei.:-"•-'.,"t ', ::. ,
..
.
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas peto,serg
,„:,-; ,,,.., -„,,, •.,. a„
,3. VALOR DA GARANTIA. ,-,-1- 3.1.0 valor da garantia desta Apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
-3.2.Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas nó contrato principal, o valor da garantia deste
tais modificações•
,3.3.Para alterações posteriores efetuadas no Contrato principal, em virtude das quais se
neCessána a
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão da
ou restituição de Prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazoa decorrer., '
•
"";',N'Y
4. PRÉMIO DO SEGURO .-,
Á"=,•*
,*•4
,Pf*.41. •C•.We41.0.‘
•
- 4.1.0 tomador é o responsável
pelo pagamento do prêmio à seguradora.
4.2.Fica entendido, e acordado 'que o 'seguro 'bontinuará em vigor meirrie quando e tomador hão' houver paga
; convencionadas.
,
•,,1
• .7 ,rej•,, •,,, ,
".

-, %,‘" ,..,:',..
,.
''''.X•o;
.
..-• .• ,.
"
.
kA vigência da .codertura dd seguro-g
—airanha- sara igual`ão,_ prazo eatebelecido no contrato pnncipal, 'deve
pagamento do prémio Por todo este prazo.
, ,,,,,z,. ,..1- z,,,,,:,,,- ,,, ..,4-x_.,,,,.. ' --1,_
1/4...,1.2.-N-4-5,--','~-u----..
••
fl5
". •
,Zrák
8: EXPECTATIVA E'CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
.10 ra‘.
"425 -3DUSO:
.1 0.1 .Comprovada pelo segurado a inadirnpléncia do Ornador em relação às Obrigações cobertas pela presente'
---infrutffera a notificação extrajudicial feita ao tomador, e segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização
6.2Ão efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, Comunicar à eniTtadó
sinistro, por -meio de anvio.deOópiaVa notificação extrajudicial, bem Como documentação indicando'Clarame
•-•,,„:,,k;!..do contrato, com ã resposta do tomador se 'houver:

7. INDENIZAÇÃO
-7.1".Caracterizado

sgustro, a seáuradora indinkar
á
abaixo, conforme for acordado entre ambos:

o segurado, "até o limite da garantia desta apólice,

F

Apólice N° 069982007000307450011627

Aurea

Endosso N° 000000

Seguradora de Créditos e Garantias

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS :CO
IDEMIG
1 TOMADOR: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
1.realizando, por meio de
terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob
responsabilidade; ou;
-a 4iii' integral
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
..n.,
7.2.0 pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos relacionadas pela seguradora como necessários à caracterização
sinistro.
,.
iii'a setUlaçâo do
8. SUB-ROGAÇÃO

ik
-

,
.
.
...-,
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-sehos-direitos do
segurado contra o tomador,
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
_ •,-,-, , ou
4.,..- contra
.- ,-,....' WisZéV
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das aaguintee hl teses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de
,
atos ou fatos de responsabilidade do segurado; ........„,
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado
prévia anuência da seguradora;
e
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo
segurado
ou
por
seu
representante
legal.
r
i19.2.Excluem-se, expressamente da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter unitivo, salvo
'disposição em contrário prevista nas copdições especiais.
..„CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
4;grá.
4
.•
.

-

Pt.%
No caso
vu maié.àarantlas,
cobrindo
cada
uma delas o objeto desta seguro, a seguradora
com os demais participantes':
'
responderá. propo
11.

EXTINÇÃO DA GARANTIA
,444,

A garantia dada por este seguro extinguir-se-a.
o Objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente
realizado mediante termo ou decla
,`• 'Segurado ou devolução da apólice;
II.quando segurado e seguradora assinió'adoídaram;
III.com o pagamento da indenização„
4,1gá.4
IV.quando do término da'
, "V:idenciá'orviStonkapólice, salvo se estabelecido em
prorrogado por maio'de'andossci
'amci-scide,alferação'do:Praiõ'do contrato principal.
2.

4:.CONTROVER9IAS
4.
• 4f
controvérsias iwgidasna apli
II por medida de caráter
4 .40*.,
12.2.No caso de arbitragem deverá constar, na apólice, a clatiaulá compromisiória.
- PRESCRIÇÃO

Os prazos presicionai
cr
s são aqueles determinados pela
Z„.";;;;? ‘.•
xv
14.
FORO
'
, As questões judiciais entre segs
uradora e segurado serão processadas no ?oro do domicílio deste.
,

BRASÍLIA
Matriz: SIA Trecho 03. lotes1705/1715
Brasilia/DF - CEP 71200-030
Fone/Fax:155-61)3403-4000
www.grupovia com.hr

RIO DE JANEIRO
Av. das Américas, 3434 - Sala 404 - Bloco 2
Barra da Tijuca/RJ - CEP 22640-102
Fone:{55-21)3431-3880
Fax:(55-21)3431-3881

SÃO PAULO
Av, Juscelino Kubitschek,1726 - itaim Bibi
Ed. Spazio JK, 70 Andar, Ci. 72
São Paulo/SP - CEP 04543-000
Fone/Fax:(55-11)3707-8180

30

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de credenciamento, a empresa

VIA

ENGENHARIA S.A., com sede no SIA, Trecho 3, Lotes 1705/15, em Brasília - DF,
inscrita no CNID.1 sob o n.o 00.584.755/0001-80, neste ato representada pelo seu
representante legal abaixo-assinado, constitui como •representante da Empresa, o Sr.
Carlos Eduardo Rezende Braga, portador da carteira' de identidade CREA/MG n.o
10.325/D, para retirada da Garantia de Proposta dos Lotes 01, 02 e 03, referente à
Concorrência no 05/2007, junto à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - CODEMIG.

Brasília, 11 de dezembro de 2007.

401)

ARIA S.A.

LUÍS RONAs.,_, ,NTOS WANDERLEY
Represen g: nte Legal
CREA N° 4 .630/D-MG

EVI

engenharia s.a.

SIA trecho 3/4, lotes 1705/15 - Brasília / DF - CEP 71200-030
Telefone: (61) 3403-4000 - Fax: (61) 3233-6111
e-mail: proposta@grupovia.com.br
Internet: www.grupovia.com.br
C.N.P.J.: 00.584.755/0001-80

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

110

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa VIA ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão,
setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1%
do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelo seguro garantia apólice 04-07450159582 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

410

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de D envolvime o Econômico
C _M1G
de Mina

Ana Lúcia Gond, da Gosta
Gerência de Finanças e Co abilidade - GEFIC

Recebi a Cart de Fiança, em epígrafe, em 12/12/2007

e Braga

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

--def,en~nee--

_

alucelli Seguradora S A - -

'

—APÓLICE- te

04-074-5-0159-58-2-,:=

--------- .
-tórn~3-1üa ViStOnde'-deL-NátarCNP3
84:948:T5710001-33,
S
7K7
A J: -MA-LUDELI:ISEG-URADORK
Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia,sarante ao SEGURWD0, -COMPANHIA DE-DESE~Ufl
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG- CNPJ 19.791 ,581/0.00,7755, RU DOS
21~
LOUDES - BELO HORIZONTE MG,obr_iga-p5es_do'--TOMADOR VIA-ENGENHA. RIA:S/A, FONSECKIFVF
iiin~caltel
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
!
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por eitas
condições especiais.
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Anexo Condições Gerais Circular Susep n.° 232, de 03 de junhõ de-2001:
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CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Mn,, Gelais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO

ReUTlffitiiffllii&a9~grafe, em 12/12/2007
Cactos Eduardo Rezende Braga
citekems9b da empresa VIA ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participaçao da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro garantia apólice
04-0745-0159581 da J. Malucelli Seguradora S/A, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2007.

•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia d Desenvolvimento Econômico
sGorais ODEMIG
Ana Lucia Gond m da Costa
Gerência de Finanças e Çntabihdade GEFIC

Recebi a Carta

Fiança, em epígrafe, em 12/12/2007

Car
C

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

e Braga
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CONDIÇÕES GERAIS
As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N° 232 de
03 de Junho de 2003.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Seguro-Garantia do Licitante
Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se
recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de
licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.100631/2003-94
Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será
emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora
e após prévia análise do risco.
Cláusula Especifica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da
Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.
1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da Administração
Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.
2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 2° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3. Definem-se também, para efeito deste seguro:
I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4. A garantia desta apólice tem efeito:.
I. pelo período de vigência da licitação;
II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras;
III. por períodos renováveis, no caso de Concessões e permissões do serviço público.
5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, cóm
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia
dada por esie..
seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
7. Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo em vista
o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei n° 8.666/93.
,
Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estascondições especiais.
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CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento EconUnko de lhas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa VIA ENGENHARIA SA, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de
R$ 3.747.609,89 (três
milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta nove centavos
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pela carta de fiança n°
394911 do Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG.
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia
de

Econõm!no
M!G

Ana Lucha Gond!;r da r'
Gerêncid,de Finauns e Co

Recebi a Cart de Fiança, em epigrate,
Braga

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

12/1212007

B A NCO

POHENCIAL
Controle Interno: 00999606069F
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrdinica,
podem ser verificados no endereço vnvw.pottencial.com.briautentlddade.

Belo Horizonte, 24 de Agosto de 2007

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 394911 - R$3.747.609.89
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
como FIADOR da empresa VIA ENGENHARIA SIA, CNPJ n°.
que responsabiliza-se
00.584.755/0001-80, com sede em BRASILIA/DF, à SIA TRECHO 03 LOTE 1705/15, até o limite de
R$3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e
nove centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n° 05/2007, objetivando execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. Lote 03
(Obras da Secretaria Prédio 2 e Centro de Convivência).
A presente fiança é válida pelo prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 31/0112008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

gório
Gerente Ca•Illiude 0letal•~1•0•11.~ Caúll~01.11a1

Cássio Dotabella França
Diretor

C.:~••••~1•••••••• eu% Gafou Ca•19~•• 0111.1

Dearnento assinado por meio digital, cenformelAP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Earnaure de Chaves Paliais Bratdelue -1CP erten. em
vigor consoante E.C. n°32 de 1 1/09/2001— Art 2°.
Ari V • Fica inslituide a Infre-Egrutura de Clame Púdicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a auteralddarle. Integridade e Midade Meca de
documentos em forms eletróniee das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que untam certificados deitais, bem como a realizei:go de
transações detrenices entras.

BANCO POTTENCIAL S.A.
AV. AFONSO PENA. 4100, 120 ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG
CEP 30130 009 • TEL.: (31) 2121 7788 • www.pottencial.com.br

B A NCO

PCDUENCIAL.
Controle Interno: 00999606069F
A autentiadade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no endereço www.pottenciatcom.briautenticidade.
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Belo Horizonte, 24 de Agosto de 2007
À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 394911 - R$3.747.609.89
Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede
em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, 4100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara
que responsabiliza-se
como FIADOR da empresa VIA ENGENHARIA S/A, CNPJ n°.
00.584.755/0001-80, com sede em BRASÍLIA/DF, à SIA TRECHO 03 LOTE 1705/15, até o limite de
R$3.747.609,89 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e
nove centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n° 05/2007, objetivando execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. Lote 03
(Obras da Secretaria Prédio 2 e Centro de Convivência).
A presente fiança é válida pelo prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados a partir de 03/09/2007,
vencendo-se no dia 31/01/2008, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o
vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não
ocorrer, ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento.
O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
BANCO POTTENCIAL S.A.

Cássio Dolabella França
Diretor

Gerente
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v mu, RJ MAM/MV. IJUtil aso-

ogadd.ein 17/10/2007 Partes: Cemig
Pregão Eletrônico - MS/MT-G70360/07 te, cal - Prazo: 051:22007. Valor. RS
26/10/2007 • Homologada em 26/10/2007
a ~FAL. PLAST, lAllECTION LTDA.
370363/07 - Objeto: escuda simples fibra
o: 16/11/2007. Valor: RS 88.550,00. Data
ologada em 26/10n037 - Partes: Cemig x
Do Eletrônico - MS/MT-070363/07 - OhIro e degrau portátiL- Prazo: 10/12/2007.
ssinuturn 26/10/2007 - Homologada em
a nig x ESTADO DA ARTE
b Eletrônico MS/-:T-G70366/07 - oh.
controle- Prazo: 19/11/2007. Valor RS
0/2007 - Homologada ern 25/10(2007 v1S/MT-10/2007) - Partes: Cemig x ARISTEMAS S/A. Tomada de Preços •
chave interruptora tripolar 200a, I2,5kv 113.014,09. Data assinatura: 03/10/2007
- Partes: Cemig x ADELCO SISTE. Tomada de Preços - MS/MT-770272/07
gador de bateria saída 25u - Prazo:
35,20. Data assinaram: 11/10/2007 - flanares: Cranig x ROMAGNOLE PROD.
te Preços - MS/MT- T70285/07 - Objeto:
Prazo: 24/10/2007. Valor R$ 1.588,40.
- Homologada can 03/10/2007 - Partes:
LEKG LIDA,. Tomada de Preços o: parafuso, porca e arranja - Prazo:
0,00. Data assinatura: 03/10/2007 - HoPartes: Cetnig x 1ND.METALURGICA
amada de ,Preços MS/MT-T70285/07 rrueln • Prazo: 23/11/2007. Valor: R$
13/10/2007 - Homologada em 03/10/2007
I sitERCIAL IND. LIDA. Tornado de Prebjeto: parafuso, porca e arruela- Prazo:
1,00. Data assinatura: 03/10/2007 - Ho'artes: Cemig x INCESA IND. COMP.
eços - MS/MT-770288/07 - Objeto: colo. - Prazo: 30/11/2007. Valor: RS
I 10/2C07 - Homologada em 05/10/2007 ASIL LTDA.. Tomada de Preços •
COSICIOE 11ICITUIlleld0 C grimpo I.v. - Pra42,90. Data assinatura: 05/10/2007 - HoID. TER. ELÉTRICOS LTDA. Tomada
-anelar aterramento e gram.782,50. Data assinatura:
Valor
- Partes: Cemig x MAse 05/1
ciA. Tomada de Preços ELETR.
conetor utervumento e graMpo I.V. • Pra34,50. Dtita.uSsinatune 05/10/2007 - Hotineta: Cemig x PRYSMIAN.ENERGIA
da de Praças - MS/MT-770292/07 - Ohe rda - Prazo: 27/11/2007, Valor. RS
/10/2007 - Hoitiologada et» 03/10/2007 •
iMA DE ENERCIA LTDA.. T01111111,1 de
• Objeto: conexão isolada pirais e »lu 1.596.00. Data assinatura: 03/10/2007 • Partes: Ceado x TOSHIBA DO BRAMada de Preços - MS/MT-770301A37 ndensiva Prazo: 01/02/2008. Valor: R$
6/10/2007 - Homologada ein 26/10/21307
. P/L1NHAS PREF. LTDA.. Tomada de
Objetra.espaçador losangular e anonofáator. RS 164.680,00. Data , assinatura:
25/10/2007 - RETIFICAÇÃO DO MÊS
as: Cemig X FÁBRICA PEÇAS ELÉT.
isfônico 'MS/MT-G70278/07 - Objeto:
15KV - Prazo: 28/08/2008. . Valor:
aura: 28/09/2007 s Homologada em
FÁBRICA PEÇAS ELÉT. DELN1AR
,S/MT-G70278/07 - Objeto: chave fusí14/09/2009. Valor: RS775_152,00. Data
dragada can 28/09/2007 - Partes: Cemig
. .LTDA. Pregão Eletrônico chave fusível repetidora monofásica 125.000,00. Data assinatura: ,28/09/2007
- ADITIVO (ms/mT-iw07) - Partes
anig x Metalfunde Ind. Com. Ltda. Ohpor conveniência administrativa o com
»ratadas de grampo para âncoragern no
e limite legal: Prazo: 08/12/2007. Data
artes (CT-4500017923-MS/MT): Ceinig
-amover amigavelmente por
.Objet
nas quanticludealcontrutudas
decre
..a "rixa zd lio valor inicial
opa t.
380,00, eonfornie limite legal. Prazo:
sinatura: 19/10/2007. - Partes
:mio x Mantemper Energia Solar Ltda.
ante por conveniência adininistrutivu
aa quantidades contratadas de aquecedor
te limite legal Prazo: 29/11/2007. Data
arfes (CT-4500018307-MS/M7): Cemig
a..Objeto: promover, amigavelmente por
decréscimo nas quantidades contratadas
piara king uir 1)200 no valor inicial ,de
SOO, conforme limite legal. Prazo:
- Partes
;imatura: 03/10/2007:
mig x Confexforte Ind. e Com. Ltda.
late por conveniência administrativa .0
ft-ratadas de uniforme no valor inicial de
,I30, conforme limite legal. Prazo:
Partes
;inuma: 03/10/2007.
mig x Prysinion Energia Cabos Sist. Br.
:lancine por conveniência administrativa
'imanadas de cubo condutor no valor ini151,812,50, conforne limite legal. Pra'assinatura: 26/10/2007. - Partes
uno x Tensmig-Telef. e Eletrificação
retine:ate por conveniência adaninistratiades contratadas de perneira, couro sim
20,00, conforme liniite legal. Prazo:
Partes
17/10/2007.
assinatura:
nig x WKA Empreendimentos Ela.
,elmente por conveniência araninistrati3MS de 0% pura 12% sere alteração do
das de antena direcional, e. transeeptor
arme limite legal, 'Prazo: 03/09(2007.
1. -..Partes'(CT-4500018740-MS/MT):
Objeto: pranover amigavelmente , por
lecreschno nus quantidades contratadas
valor' ,hticial de R$144.900,00 para
legal. Prazo: 19/1112007, Data da ussi;T•t4500018858-MS/M7): Cemig x Ritz
er amigavelmente :por conveniência ad,S quantidades contratadas de adaptador
1,00,.„,,,eonfOrine limite legal. Prazo:
ranhara: l7/1012'207. - Partes
inig• X lastronic Instr. TCNICA',Ltdu. Objear cratveniêncin administrativa a atter:Jeca:matadas •de medidor analisador no
legal, Prazo: 16/10/2007, Data da ,assi.1T-4500018867-MS/MT): Ceiisig x liaso: promoyeraunigavelinente por conveficado praia, MIN (01.111TillUde1: contratadas

ue esrera ue sinunzaçao tio valor Inicial de KV 11.140,00 pura
R5263.925,00, conforme limite legal. Prazo: 04/11/2007. bata da UNtiiPartes (CT-4500019107-MS/M1): Cemig x
nutunr. 26/10/2007.
Hewlett Packard Brasil Ltda. Objeto: promover amigavelmente por
conveniência administrativa o cancelamento nos quantidades contratadas de , ruck e servidor no valor de RS205.704,53, e sua substituição
pelos PCs 4500019313 Mo valor de R$l 81.285,29 e 4500019316 lio
valor de 24.419,24, conforme limite legal. Prazo: 12/11/2007. Data da
assinatura: 24/10/2007. - Partes (CT-4500019179-MS/MT): Cemig x
AG Caldas Com, Representações Ltda. Objeto: peomover amigavelmente por conveniência administrativa a alteração da ulíquotu de ICMS
de 185€ pura O% nas quantidades contratadas de cordão decorativo, na,
latino, anicrolâmpaclus • no mesmo valor, conforme limite legal. Prazo:
- Partes
15/10/2007. Data da assinatura: 19/10/2007.
(CT-4530000532-MS/MT): Cemig x P,ysuiian Energia Cabos Sist. Br.
S/A Lula. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa o acréscimo nas quantidades de cabos no valor inicial de
USD449.274,00 pura USD561.592,39, fonforme limite legal. Prazo:
Partes
20/ t 2/2007. Data da assinatura: 03/10/2007.
(CT-4630000892-MS/MT): Cemig x Cominas Cond. Minas Baterias
Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conveniência adrainistrativa o acréscimo nas quantidades de bateria para veículos no valor inicial de R550.367,59 para R953.039,08, conforne limite legal. Prazo:
Partes
15/01/2009. Data da assinatura: 10/10/2007.
(CT-4630000915-MS/MT): Cranio x Nauseai S/A Instriamentos Precisão. Objeto: promover amigai:era-acme por conveniência administrativa
o acréscimo nas quantidades de medidor de energia ativa no valor inicial de R$10.010.843,90 pura RS12.513.537,70, conforme limite legal.
- Partes
Prazo: 28/03/2008., Data da assinatura: 26/10/2007:
(CT-4630000942-MS/M7): Cemig x Isoladores Sanearia SIA: Objeto:
promover amigavelmente por conveniência administrativa o acrésciino
nas ou:unidades de isoladores de pino e roldana. no valor inicial de
R5254.495,00 paru R6318.117,54, conforme limite legal. Prazo:
31/03/2008. Data da assinatura: 26/10/2007. - Partes
(CT-4630000945-MS/MT): Cemig. x Clamper Ind. e Com. S/A. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa o acréscimo nas quantidades de pára-raios distribuição 280kv no valor inicial
de R$285,839,40 paru R5357.299,25, conforme' limite legal. Prazo:
- Partes
15/06/2009. Data da assinatura: 26/10(2007.
(CT-4630000952-MS/MT): Cemig x Sac. Mineira de PI1CUN Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa O
1101-61CiEDO nas quantidades de pneu, ufanara e protetores 110 valor inicial de R$176.367,30 pura R$220.455,90, conforme limite legal. Pra- Partes
zo: 24/07/2008. , Data da assinatura: 04/10/2007.
(CT-4630000954-MS/M7): Cemig x Minas Empresarial Com. Pneus
Ltda. Objeto: promover amigavelmente por c(mveniência administrativa o acréscimo nas quantidades de pneu e protetores no valor inicial
de R5300.856,70 para RS376.062,58, conforme limite legal. Prazo:
- Partes
24/07/2008: Data da assinatura: 02/10/2007.
(CT-4630000956-MS/MT): Cemig x Distribuidora Veicular Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa o
acréscimo nus quantidades tle pneu e calmara no valor inicial de
R$327.14132 para R$399.093,92, citttfomse li,tiite legal: Prazo:
- Partes
24/07/2008. Data da assinatura: . 02/10/2007.
(CT-4630000958-MS/MT): Cemig x :Enate' S/A Comercial. Objeto:
proniover amigavelmente por conveniência administrativa o acréscimo
nus quantidades de pneu 825,15 no valor inicial de R$12,500,00 para
R515.000,00, conforme limite legal. Prazo: 24/07/2008. Data da assinatura: 01/10/2007. - Partes (CT-4630000959-MS/M7): Cemig
f3raspel Ind. Eletrometalárgica Ltda. Objeto: promover amigavelmente
por conveniência administrativa o acréscimo nus quantidades de transformador potencial 14kv no valor inicial de R5563.904,00 para
R5704.880,00, conforme limite legal. Prazo: 13/06/2008, Data da assinatura: 26/10/2007, - Partes (CT-4630000966-MS/MT): Ceinio x Ind.
Eletromeei Detestava Ltda. Objeto: piumover amigavelmente por conveniência administratia, o acréscimo nas quantidades de pará-raios de
distribuição no valor inicial ,de R$829.927,80 para R5998.964,75,
conforme limite legal. Prazo: 01/09/2008. Data da assinatura:
26/10/2007, • - Licitações canceladas conforme. Artigo 49 da Lei
8.666.(MS/MT- 10/07) - Licitação C70546/07 - Objeto: conetor. Itens
•03 e 05. - Licitação C70589/07 - Objeto: betonita. Item 01. - Licitação
C70607/07,- Objeto: microscópio. Item 01. - Licitação 070615/07 Objeto: transformador de potencial de 15kv. Item 01. - Pregão Eletrônico G70279/07 - Objeto: solução armazenamento de discos. Item
01. - Pregão Eletrônico G70306/07 - Objeto: banco baterias estacioná,
rias. Itens 01 ao 04. Pregão Eletrônico G70353/07 - Objeto: trant(fOrmaior subterrâneo 15kv, 750 kva. Item 01. - Licitação M70070/07 Objeto: alicate umperimetro digital. Item 01, - Licitação 770292/07 Objeto: conexão isolada par rds cada. Item 01.
I 16can 14 749.274 - X
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Companhia Energética
de Minas Gerais
COmPiktio-HA ABERTA- cNo.11•1155.73ob001-64

;'

Efficientiu S.A.
CNPJ 04.881.791/0001-67
Assembléia Geral Extraordinária
Convocação
Fica a IN.1i0IDANI Cornpanhia Energética de Minas Genais convocado
para a Assembléia Geral Extraonlinária o realizar-se ern 23 de novembro de 2007, às 081130min, na AV. Afonso Pena, 1964.7" andar, Baimi
Funcionários, nesta Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
a fim de deliberar-se sobre as seguintes matei-ias:
1- celebração do Primeiro Terno Aditivo a Contrato de Desempenho
firmado com a Cisam SidéraárOica: Ltda., tendo como intervenientes
aumentes a Cemig De a Ciafal Comércio Indústria Artefatos de Feno e
Aço Ltda., para alteração do valor de projeto, da Nota Promissólia, do
Contrato, dos serviços de gestão e das faturas e, ainda, para substituição do Anexo I e ajustes das ela-Insulas contratuais que se fizerem
necessários:
2- revisão da Proposta Orçamentária para 2007.
Belo Horizonte, 31 de outubro de 2007.
Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
Diretor-Presidente
6ein 14 749.051 -XX

GA MIG

Companhia de Gala
de Minas Gerais

oNPJ 22.261.473/0001-85

RESULTADO DE LICITAÇÃO
ConCOrrência GC0-003/07. Objeto: Contratação de até danas empresas,
ou consórcios de empresas, mediante reuna»; de sub-concessão, para a
construção e disponibilização de obra de infra-esti:fatura, compreendendo: (i) a construção, por conta e risco do Licitante vencedor, por meio
da SPE, de EliVON de distribuição de gás canalizado, segundo especiftcações do Anexo XIII (Especi fie:ações Técnicas dos Atinam,) do Contrato de Sob-Concessão (os "Ativos"); (ii) a postetior exploração dos Ativos, por meio de cessão 011CTOED do uso, gozo e fruição à GASMIG,
pana USD desta 110 exercício de sua competência exclusiva cOmo
concessionária de serviços de disuibuição de gás canalizado no Estado
'de Minas Gerais; (iii) a disponibilização pela GASM1G dos Ativos
Existentes para uso á Construção de pene do Lote A; e (iv) a transferência dos Ativos para o GASMIG nas hipóteses previstas no Contrato
de Sub-ConcesSão. Resultado da licilayêo: FDICLINS/R111, 1.11111.1 vez que as
prOpOstuS comerciais apresentadas para Os Lotes Ao 13, pela 6/mica pasponente panicipante do certame, e empresa Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A, foram desclassificadas.
Convite GCC-023/07. Objeto: F011ICCIIDCIUD de iráveis para compleraentação do mobiliário da Sede dá pusinig, 'conforme Anexo 4. ResulFOTTOS e Divisórias Pj‘age,14df¡aj:LttlatS; 2°.
tado da licitação: t"
'
- Mareenaria e Carpintaria Fronha: Ltda.

• 10cm 14 744.300 - X

/CcoDEmn.
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minus Gerais
CODEMIG
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS
Concorrência 05/2007
Processo Interno 265/07
Objeto: Contraiação enl regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,
montagem C NIS(1.1111<A0 de equipamentos C AiSiD1111.1ti IICCCESD11011 pura
implantação do Centro Aranha istnativo do Estado de Minas Gerais.
LOTEI
I" lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo
Correta S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara
Engenharia S/A
2" lugar - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e C011StR110111 Barbosa Mello S/A
•
Proposta desclassificado:
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, C01151.0.110T11 OAS
Lula e COIMIlltora QUCiroz
Gaivão SIA
Motivo: Na forma do item 7.10 por descomprimem(' do item 7.3 "d"
do Edital.
LOTE 2
1"lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A,
Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A
2" lugar: Consórcio Co»strutora Andrade Gutierez S/A. Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A
3" lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Coma S/A,
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia
S
LIA
OTE 3
I" lagar (vencedora) Consórcio Construtora Andrade GURCITCZ S/A,
Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A
2" lugar: Consórcio Constratora Norberto Odebreelat S/A, Construtora
OAS Ltda e Constritora Queiroz Gaivão S/A
3" lugar: Consorcio Construções e Comércio Camargo Correia S/A,
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia
S/A
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007.
Comissão Especial de Licitação
,DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
Conconência 06(2007- PTOCCSE0 Intento 321/07
Objeto - Contráução de serviçais léCiliCON de consultoria eni engenharia paru supervisão, fiscalização e apoio técnico ato ocompanhamento
da execução das obras e serviços de implantação do Centro Administrativo do Estado de Micos Gerais.
À vista das informações e parecer da Cotnissão Especial de Licitação
que acolho, ratifico a decisão proferida que MANTÉM o julgamento
da habilitação da licitante SPE C Planejamento , Engenharia e Consultoria Ltda e inabilitação das licitantes [falena- Implantação de Projetos
S.A e Ecoplan Engenharia Ltda, indeferindo os recursos administrativos interposuis pelas concorrentes inabilitadas e pela Leme Engenharia
Lida, mantendo e ratificando o julgamento publicado em 25.10.2007.
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007
Oswaldo Borges da Costa Filho
Diretor Presidente
CONVOCAÇÃO
Concorrência 06/2007
PrOcesSo Interno 321/07
Objeto • Contrafação de serviços técnicos de consultoria em engenharia pura supervisão, fiscalização e apoio téenieo 110 acompatiliamentri
da execução das obras e serviços de implantação do Centro Administrativo clo Estado de Minas Gerais,
A Comissão Especial de Licitação torna público que fana realizar sessão pública pura abertura dos Envelopes 13 -Proposta Técnica, que fica
designada para as 9 horas do dia 20 de novembro de 2007 na sede da
CODEMIG à Rua Aimorés, 1697, baino Lourdes, BH/MG.
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007
Comissão Especial de Licitação
16cin 14 749.288 - X

ICCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minus Gerais
CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
PREGÃO PRESENCIAL N" 30/2007 - PROCESSOS INTERNOS Isr
419/07
•
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO
Homologo o resultado do processo licitatório - Pregão Presencial n"
30/2007, para aquisição de imagens de Satélite Geo-Referenciadas para
os projetos do Pólo de Microeletrônica no município de Vespaziano MG e para os piojetos do Distrito Industrial de Ribeirão das Neves MG, cuja adjudicação foi feita em 13/11/2007, à empresa: Data Freitas
Comércio Lida: Item I.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007.
COITINN110 Permanente de Licitação
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS -CODEMIG
Resultado de julgamento de processo licitatalrio
Curta Convite 15/2007 - PI -418107
Objeto - LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E RELATÓRIOS REFERENTES A ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL- PCA PARA LICENCIAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PEDRO LEOPOLDO- MG.
1'- Lugar (vencedora): 13ioina Consultoria Ambiental Ltda; 2" - Lugar:
Engequisa Engenharia Qaimrcica Sanituria e Ambiental S/C Lida e 3" Lugar: Nicho Engenheiros Consultores Lula
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007.
, •
`.
Comissão Permanente de Licitação
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Resultado de julgamento de prOEC5110 liE1ratório
• Carta Convite 14/2007 - P1- 400/07
Objeto - LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MIJNICIPIO DE CAMBUÍ - MG.
Empresas inabilitadas: Suporte Projetos e Engenharia Lida, manso.
não atendeu o item 21,6 do Edital,
Empresa (vencedora): Seebla Serviços de Engenhau•ia Emiti° Baumbrat
Ltda.
Belo Florizonte, 13 de novembra de 2007.
Comissão Permanente de Licitação
Extrato de Contrato
1. Termo Aditivo ar' 2055.2 - entre SEDE X CODEMIG - com a interveniência dos Municípios de EXTREMA e PATOS DE MINAS - Objeto: Viabilização das obras de implantação de intra-estru tura nas cidades de Extrema/MG ,e Patos de Minas/MG. Promuzação do prazo de
vigência até 28/04/08- valor inicial de R82.700.000,00 - assinado em
À

belo Horizonte, 14 de It(5.1
COMISSÃO PERM A NENTI
AVISO DE LICI1
Pregão Presencial 33/2007, tipo menor ¡
no n" 466/07, a ser realizado no dia 30 (.4
Objeto: Aquisição de mobiliário »aforai
em Amã - MG.
Sessão de Pregão: Rua Aimorés, 1697,1
zon te-MG, às 10:00 horas do dia 30 de
Obtenção do edital: no endereço supra d
ou pelo si te http://www.codeanig.combrr
Belo Horizonte, 14 de 110Y
COMISSÃO PERMANENTI
AVISO DE LICI1
Pregão Presencial 34/2007, tipo menor 0
ar" 465/07, a ser realizado no diu 30 de nc
Objeto: Aquisição de móveis e eqUiptlal:i
Previdência, em A raxé - MG.
Sessão de Pregão: Rua Aimorés, 1697,1
zonte-MG, às 14:30 horas do dia 30 de á
Obtenção do edital: no endereço supra,d,
ou pelo tiiIC lattp://www.codemig.coarc4it1
Belo Horizonte, 14 de anw
COMISSÃO PERMANENTE
AVISO DE LICII
Pregão Presencial 35/2007, tipo menorp
no n" 467/07 , o ser realizado no dia 03
Objeto: Aquisição de jogos e pluy-grotd
Hotel da Previdência, em Amã - MG. i»
Sessão de Pregão: Ruo Aimorés, 1691.1
zonte-MG, às 10:00 horas do dia) de t•Q
Obtenção do edital: no endereço supra da
ou pelo si te littp://www,codemig.convbrE
Belo Horizonte, 14 de ItOn
COMISSÃO PERMANENTE
AVISO DE LICII
.
Pregão Presencial 36/2007, tipo menor 1¡
no n" 468/07, a ser realizado no dia 03 de
Objeto: AtillitiNAD de inoveis pura o recer
funcionários do Hotel da Plevidência, era
SC1EiãO de Pregão: Rua Minores, 1697.8
Zon te-MG, às 14:00 horas do dia 3 de a4
Obtenção do edital: no endereço supra cit
ou pelo site littp://www.codemigeomliall
Belo Horizonte, 14 de ttovm
COMISSÃO POEMA NENTÉ
Extrato de Coá
1. Contrato n" 2261 • entre RAMON SEI
iet0: Venda de 01 lote no bairro Frimiaat¡
- valor de RS25.700,00 - assinado ein 05/t
2. Terno aditivo n" 1351.1 - entre FEE
IND E COM X CODEMIG - FornecIati
novo preço de venda, com apuração,
R$13.469,13 - assinado em 31/10/2097.A'
3. Contrato n" 2260 entre DELICE ROS
CODEMIG - Objeto: Compra de 01 lote',
12 meses - m,a valor de RS21.778,79 - 1.1Ntii
4. Termo aditivo n* 2036.2 - entre CAIO
MIG - Objeto: Arrendainento do "Balia
em Águas Santas no município de Tiradej
com cessão pura o I041°- no valor inicr't
em 09/11/07.

.;

4:4DETEL
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Retalia. do PRIMEIRO TERMO ,Á
N1358/2007 Partes: DETEUMG E MO
DO RIO VERDE/MG. Objeto: Pennan4
dos rOr cessão gratuita no Terno de Cont
de do serviço de manutenção. Data da .tiii'4
::
rios: Ivan Alves Soares e Adilson Crançal.,¡
Re111.11110 do PRIMEIRO TERMO
-N"099/2007 Partes: DETEUMG E MO
TO/MG Objeto: Pennanência dos Equig
gratuita no Terno de Convênio N" 076/06
manutenção. Data da Assinatura 13/11/2
:•1
Soares e Joaquim Rosa Pinheiro.
'
.A
Resanno da PRIMEIRO TERMO
N1089/2007 Pautes: DETEUMG E MIN
,i
m
cia dos Equipaentost
: Permanência
Objeto
m
Terno de Convênio N" 030/06 e contina
ção. Data da Assinatura 13/11/2007. Sig
1
Raimundo Francisco Penuforte,

A

Resumo do PRIMEIRO TERMO
N"064/2007 Partes: DETELAMG E MUNI
to: Permanência dos Equipamentos cedida
mo de Convênio N" 044/06 e continuidad
Data da Assinatura 13/11(2007. Signatárié
IDO Pio Saldanha Mota.
,,
RCSUIT10 dl) PRIMEIRO TERMO .lAl
N"101/2007 Partes: DETEUMG E, MUI
TE/MG. Objeto: Permanência dos Equip
gratuita no Terno de Convênio N" 074/06
manutenção. Data da Assinatura 13/11/21
Soares e Lindam Carlos Resende da Cruz.':

;)

,+-pETEL

DEPARTAMENTO ESTADU
MáNi,
ATO DE HON1OLO0

O DIRETOR DE PLA NEIAM ENIO, GR
de soas alribui0es, por anelo da Ponana
isafornuções do processo al" 2381035(3000
LOGA o decisão do Pregoeiro tomada na
galo Eletrônico, sira o 00014/2007, reá»,
adjudicou o objeto do processo a empresa
AL DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
125.150,00 (cento- e vinte e cinca
1,FORT DOS SANT
reais)V
zont
II

sgit'PAgromeNro ENTADUAL
Resumo do Termo de C.:(11111ãO GNIUND 1)",
PMMG. OBJETO: Termo o CeSSa0 Gratult
dures 6", 7"9" 1e 0,2 sala no I" andare 5
situado na rua da &alua, 2200. PRAZ(
01/10/2007. OBS. A demoro na publicaçãot
lução do calva assinado pela . PMMG, SEI
,
Saiotes e Hélio dos Santos Júnior.

ATA DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS EM PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA 05/2007
Processo Interno 265/07
Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços
OBJETO —
de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
•necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Licitantes Participantes Habilitadas:
Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa
1.
Mello S/A
Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e
2.
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz
3.
Gaivão S/A

PROCEDIMENTOS:
A Comissão Especial de Licitação procedeu a análise dos documentos apresentados nas propostas
de preços das licitantes participantes, conforme planilhas de conferência anexas que integram a
presente ata independentemente de transcrição.
Foram julgadas as propostas de preço, aferidas sua conformidade com as exigências edilalicias e
prolatado o seguinte julgamento:
LOTE 1
Propostas classificadas:
Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior
1° lugar (vencedora) Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A — Valor R$ 187.574.250,45 (cento oitenta
e sete milhões, quinhentos setenta quatro mil, duzentos cinqüenta reais e quarenta cinco centavos)
2° lugar. — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa
Mello S/A - Valor R$ 189.472.302,78
Proposta desclassificada:
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz
Gaivão S/A
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital por não apresentação
nas planilhas de serviços e quantidades (em papel e Mia eletrônica) da Planilha de Referência para
Construção do Escritório de Obras, cuja necessidade de apresentação foi reiterada em sede do
esclarecimento n°. 63 prestado em 31/08/07.

Ata dencotrência 0512007

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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CODEMIG
Companhia d. Durnvolvimento Econórnko de Minn Geais

LOTE 2
Propostas classificadas:
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e
Construtora Queiroz Gaivão S/A — Valor R$ 367.655.732,05 (trezentos sessenta sete milhões,
seiscentos cinqüenta cinco mil, setecentos trinta dois reais e cinco centavos)
2° lugar Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa
Mello S/A — Valor R$ 369.893.970,35
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A - Valor R$ 379.413.100,00
LOTE 3
Propostas classificadas:
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e
Construtora Barbosa Mello S/A — Valor R$ 393.454.830,28 (trezentos noventa três milhões,
quatrocentos cinqüenta quatro mil, oitocentos e trinta reais e vinte oito centavos)
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora
Queiroz Gaivão S/A — Valor R$ 393.686.000,00
30 lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/ik - Valor R$ 408.336.119,99
O resultado do presente julgamento será publicado no órgão oficial do Estado "MINAS GERAIS" e no
jornal "O TEMPO" e será comunicado por fax aos licitantes, conforme previsão do item 8.3, após o
que os autos ficarão com vista franqueada pelo prazo legal para interposição de recurso
administrativo, que tem inicio no dia 20 de novembro de 2007 e termo final às 18 horas do dia 26 de
novembro de 2007.
Bel. Horizonte, 14 de novembro de 2007.
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