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RElATÓRIo dA AdMINISTRAçÃo

Cumprindo disposições legais, estamos apresentando as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2011 e o respectivo relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras para conhecimento das autoridades competentes e do público em geral.

No inicio de 2011 a família Guimarães (controladora do Grupo BMG) adquiriu a Conapp - Cia
Nacional de Seguros S.A, sendo que homologação da SUSEP ocorreu em julho de 2011. A
companhia tinha sede no Rio de Janeiro que foi transferida para Belo Horizonte/MG, e teve sua
razão social alterada para BMG Seguradora S.A. No segundo semestre de 2011 os acionistas da
BMG Seguradora e da Icatu Seguros S.A decidiram se associar, mediante subscrição e

integralização de novas ações pela Icatu Seguros, que participará com 49% do capital social da BMG
Seguradora. O pedido de associação foi submetido à SUSEP que o aprovou em janeiro de 2012.

A operação da Companhia estava parada até o final de 2010, quando foi adquirida pelo Grupo
BMG. No ano de 2011 a BMG Seguradora emitiu R$31.180.434 em prêmios e apresentou lucro
liquido de R$1.030.891. Em jan/11 a Companhia obteve autorização para ingressar no Consórcio
DPVAT e em set/11 iniciou suas operações de seguro de Pessoas que representou 13% dos
prêmios emitidos de 2011. Em 2012 o plano é emitir R$80.000.000 em prêmios, com o
lançamento de novos produtos e implantação dos canais de distribuição.

bAlANçoS PATRIMoNIAIS EM 31 dE dEZEMbRo dE 2011 E 2010
(Em Reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

dEMoNSTRAçõES do RESulTAdo EXERcÍcIoS FINdoS
EM 31 dE dEZEMbRo dE 2011 E dE 2010 (Em Reais)

Notas 2011 2010

Prêmio emitido líquido ..................................................    31.180.434              (736)
Variações das provisões técnicas de prêmios ................     (3.350.229)             2.138

Prêmios  ganhos ........................................................... 27 .830 .205             1 .402

Sinistros ocorridos ......................................................... 21   (23.834.470)           90.545
Custos de aquisição .......................................................        (422.508)                232
Outras receitas e despesas operacionais ........................ 21         147.383           58.132
Despesas administrativas .............................................. 21     (3.300.101)    (2.468.935)
Despesas com tributos ...................................................        (794.133)       (252.752)
Resultado financeiro ...................................................... 21      2.300.944      1.952.166
Resultado patrimonial ...................................................                986           50.598

Resultado operacional .................................................  1 .928 .306       (568 .612)

Ganhos ou perdas com ativos não correntes .................        (641.685)       (128.997)

Resultado antes dos impostos e participações .......... 1 .286 .621       (697 .609)

Imposto de renda ........................................................... 14        (150.831)                   -
Contribuição social ........................................................        (104.899)                   -
Participações sobre o resultado .....................................                  -         (18.684)

lucro(prejuízo) líquido ...............................................      1 .030 .891    (716 .293)

Quantidade de ações ................................................... 18 .000 .000    18 .000 .000

lucro(prejuízo) líquido por ação ............................... 0 .0573         (0 .0398)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

dEMoNSTRAçõES doS FluXoS dE cAIXA EXERcÍcIoS FINdoS
EM 31 dE dEZEMbRo dE 2011 E dE 2010 (Em Reais)

dEMoNSTRAçõES dAS MuTAçõES do PATRIMÔNIo lÍQuIdo EM 31 dE dEZEMbRo dE 2011 E 2010
(Em Reais)

Continua...

2011 2010
ATIVIdAdES oPERAcIoNAIS
Recebimentos de prêmios de seguros e outras .........................        24.395.786 13.648.172
Outros recebimentos operacionais (Salvados. Ressarcimentos

e outros) .................................................................................          1.483.733 169.964
Pagamentos de sinistros. comissões .........................................      (18.049.292) (152.283)
Pagamentos de despesas com operações de seguros ................        (1.298.041) (472.036)
Pagamentos de despesas e obrigações ......................................        (5.150.768) (2.041.594)
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais        (1.915.734) (86.278)
Outros pagamentos operacionais ..............................................        (1.294.476) (160.670)
Recebimentos de Juros e Dividendos .......................................               35.726  94.435
Pagamentos de Participações nos Resultados ..........................                       - (14.695)
caixa Gerado pelas operações ............................................. (1 .793 .066) 10 .985 .015
Impostos e Contribuições Pagos: .............................................           (485.187)  (2.439.746)
Investimentos financeiros: .....................................................  3 .317 .544 41 .796 .037

Compra e Aplicações .............................................................   (13.289.290) (159.501.514)
Vendas e Resgates .................................................................     16.606.834 201.297.551

caixa líquido gerado nas atividades operacionais ..............  1 .039 .291 50 .341 .306

ATIVIdAdES dE INVESTIMENTo
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:

Imobilizado ............................................................................        (190.152)  -
Intangivel ...............................................................................            (4.044) -

Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:
Investimento ..........................................................................          715.301 -

caixa líquido gerado nas atividades de investimentos .......  521 .105 -

ATIVIdAdES dE FINANcIAMENTo
Aporte de Capital Social ..........................................................           (163.515)  -
Devolução Capital Seguradora Lider DPVAT ..........................                       - 180.635
Dividendos/JCP/Redução de Capital .......................................                       - (50.259.160)
caixa líquido consumido nas atividades de financiamento           (163 .515) (50 .078 .525)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa .............. 1 .396 .881 262 .781

caixa e equivalentes de caixa no início do período ............. 1 .096 .619  833 .838
caixa e equivalentes de caixa no final do período ............... 2 .493 .500 1 .096 .619

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SEdE
belo Horizonte - MGCNPJ Nº 29.741.030/000/-30

ATIVo Notas 2011 2010
circulante ..................................................................... 51 .306 .951    23 .484 .650

disponível ..................................................................... 4 2 .493 .500      1 .096 .619
Caixa  e bancos ........................................................... 2.493.500      1.078.106
Equivalente de caixa ...................................................                  -           18.513

Aplicações ..................................................................... 5 43 .471 .710    21 .075 .095
Aplicações .................................................................. 43.471.710    21.075.095

créditos das operações com seguros e resseguros .... 3 .546 .109                  84
Prêmios a receber ....................................................... 6 1.335.000                  82
Operações com seguradoras ....................................... 36.782                   -
Operações com resseguradoras ...................................                  -                    2
Outros créditos operacionais ...................................... 7   2.174.327                   -

Títulos e créditos a receber ......................................... 1 .388 .620      1 .312 .852
Títulos e créditos a receber ......................................... 23.025         715.301
Créditos tributários e previdenciários ........................ 8 477.523           74.573
Outros créditos ........................................................... 8.2 888.072         522.978

outros valores e bens ..................................................          1 .710                   -
Outros valores .............................................................          1.710                   -

Empréstimos e depositos compulsórios .....................          2 .031                   -
Despesas antecipadas .................................................          2.031                   -

custo de aquisição diferidos ....................................... 3 .4      403 .271                   -
Seguros .......................................................................      403.271

Ativo não circulante .................................................... 2 .055 .029 1 .866 .698

Realizável a longo prazo ............................................. 1 .598 .124      1 .129 .817
Aplicações ..................................................................... 5      100 .382                   -

Aplicações ..................................................................      100.382                   -
Títulos e créditos a receber ......................................... 1 .497 .742      1 .129 .817

Créditos tributários e previdenciários ........................ 8 1.312.451      1.076.319
Depósitos judiciais e fiscais ....................................... 185.291           53.498

Investimentos ............................................................... 3 .6 163 .515         677 .858
Participações societárias ............................................. 163.515         677.858

Imobilizado .................................................................. 270 .423           59 .023
Bens móveis ............................................................... 231.302           49.268
Outras imobilizações .................................................. 39.121             9.754

Intangível ..................................................................... 22 .967                   -
Outros intangíveis ......................................................        22.967                   -

Total do Ativo ............................................................... 53 .361 .980    25 .351 .348

PASSIVo Notas 2011 2010

circulante ..................................................................... 28 .600 .551         276 .513

contas a pagar ............................................................. 725 .107             1 .381
Obrigações a pagar .....................................................         270.692                   -
Impostos e encargos sociais a recolher .......................           56.716             1.381
Encargos trabalhistas ..................................................           38.946                   -
Impostos e contribuições ............................................         358.753                   -

débitos de operações com seguros e resseguros ........ 1 .812 .736                410
Operações com resseguradoras ...................................                   -                384
Corretores de seguros e resseguros ............................           31.650                  26
Outros débitos operacionais ....................................... 9      1.781.086                   -

depósitos de terceiros ..................................................                   -           35 .726
Depósitos de terceiros ................................................                   -           35.726

Provisões técnicas – seguros ....................................... 10    26 .062 .708         238 .996
danos ......................................................................... 10 .1    22 .514 .067         238 .996

Provisão de sinistros a liquidar ................................    15.133.787         238.174
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ...      7.319.498                822
Outras provisões ......................................................           60.782                   -

Pessoas ....................................................................... 10 .2      3 .548 .641                   -
Provisão de prêmios não ganhos .............................      3.316.073                   -
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ...         232.568 -

Passivo não circulante ................................................. 2 .305 .474      3 .404 .935

outros débitos .............................................................. 13      2 .305 .474      3 .404 .935
Provisões judiciais ......................................................      2.305.474      3.404.935

Patrimônio líquido ...................................................... 14    22 .455 .955    21 .669 .900
Capital social ..............................................................    18.000.000    18.000.000
Reservas de lucros ......................................................      4.455.955      3.669.900

Total do Passivo ...........................................................  53 .361 .980    25 .351 .348

Reservas de lucros lucros
capital Reserva Reserva Ajuste prejuízos

discriminação Social legal estatutária TVM acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009 ................................................................................................  52 .000 .000    1 .533 .688    19 .111 .665    54 .063                  - 72 .699 .416

Distribuição Dividendos Exercício 2009 .......................................................................................                   -                 -   (16.259.160)            -  - (16.259.160)
Títulos e valores mobiliários .............................................................................................................

Ajuste negativo ...............................................................................................................................                   -                 -                   -   (54.063)                  -          (54.063)
Aumento/Redução do Capital Social ................................................................................................

Redução do Capital Social .............................................................................................................   (34.000.000)                 -                 -           -                  -   (34.000.000)
Prejuízo Líquido do Exercício ..........................................................................................................                   -                 -                   -           -      (716.293)        (716.293)
Compensação de Prejuízo do Exercício ............................................................................................                   -                 -        (716.293)            -        716.293                   -
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ................................................................................................ 18 .000 .000    1 .533 .688      2 .136 .212 - -    21 .669 .900

Lucro Líquido do Exercício ..............................................................................................................                   -                 -                  -            -     1.030.891      1.030.891
Proposta para distribuição do resultado

Reserva legal ..................................................................................................................................                   -         51.545                   -            -        (51.545)                   -
Reserva Estatutária .........................................................................................................................                   -                 -         734.510            -      (734.510)                   -
Dividendos a Distribuir ..................................................................................................................                   -                 -                   -            -      (244.836)       (244.836)

Saldos em 31 de dezembro de 2011 ................................................................................................ 18 .000 .000    1 .585 .233      2 .870 .722            -                  -    22 .455 .955

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NoTAS EXPlIcATIVAS ÀS dEMoNSTRAçõES FINANcEIRAS EM 31 dE dEZEMbRo dE 2011 E 2010
(Em Reais)

1 - contexto operacional

A BMG SEGURADORA S.A.  é uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede em
Belo Horizonte, autorizada a operar nos ramos de seguros de pessoas e danos em todo o
território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de sociedades.

Atualmente, a Companhia participa na Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT e em
operações  de cosseguro aceito  de seguro de pessoas.

2 - Apresentação das demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia e estão
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às Sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conjugadas
com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
vigentes em 2011, conforme previsto na Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011.

No que não contrariem a referida circular, aplicam-se integralmente as disposições e os
critérios estabelecidos nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis.

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com o IAS 1 – Presentation
of Financial Statements, emitido pelo International Accounting Standards Board – IASB, e
com o pronunciamento CPC 26, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Estas demonstrações financeiras foram preparadas usando a mesma base de apresentação,
mensuração, moeda funcional, métodos de cálculos e práticas contábeis das demonstrações
financeiras anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e portanto,
devem ser lidas em conjunto com aquelas demonstrações financeiras.

2 .1 - conclusão das demonstrações Financeiras

Estas demonstrações financeiras, foram autorizadas pelos Administradores para emissão
em 23 de fevereiro de 2012.

3 - Principais Práticas contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
contabilizar determinados ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras
da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo
imobilizado, provisões necessárias para os passivos contingentes, determinações de
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação às estimativas.

As principais práticas contábeis são as seguintes:

3 .1 - Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos que
foram apurados a índices e taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos circulantes
e não circulante , bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos ao valor de
mercado ou de realização.

3 .2 - Ativo e passivo circulante e não circulante

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores
conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos
correspondentes.

3 .3 - crédito das operações com seguros

Decorrem diretamente das operações da BMG Seguradora S.A. sujeitos a provisão para
perdas, quando aplicável.

3 .4 - custos de Aquisição diferidos

Compõem os custos de aquisição diferidos os montantes referentes a comissões,
agenciamentos e angariações relativos a comercialização de apólices de seguros, sendo a
apropriação no resultado das despesas com comissão realizadas pelo período de vigência
das respectivas apólices.

A BMG Seguradora inicia o ano de 2012 fortalecida com a aliança estratégica de dois grupos
fortes, unindo a experiência da Icatu no setor de Seguros com o extenso canal de distribuição e
a ampla base de clientes do Grupo BMG. A expectativa é que em cinco anos a BMG Seguradora
esteja entre as maiores seguradoras no segmento de pessoas, trazendo inovação, produtos de
qualidade e fortalecendo suas parcerias de distribuição.

Belo Horizonte, 23 de Fevereiro de 2012

A Administração

3 .5 - Imobilizado

O imobilizado está contabilizado ao custo e a depreciação é calculada pelo método linear,
com base na vida útil estimada dos bens, sendo: equipamentos, móveis, máquinas e utensílios
– 10% a.a.; veículos e equipamentos de informática – 20% a.a..

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação do valor de vendas
com o valor contábil líquido e são reconhecidos em “Ganhos e Perdas com Ativos não
Correntes”, na demonstração do resultado.

3 .6 - Investimentos

· Seguradora líder: A partir de janeiro de 2011 a BMG Seguradora passou a operar com
o convênio DPVAT.

· IRb – em 2011 foram transferidas, a título não oneroso, a titularidade de todas as ações
junto ao IRB-BRASIL RE para a Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A.

3 .7 - Redução ao valor recuperável (Impairment)

•  Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado
anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de
perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados
de uma maneira confiável, tais como: desvalorização significativa e prolongada de
instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade da
operação da atividade em que a BMG investiu, tendências históricas da probabilidade de
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da administração quanto às premissas se as condições econômicas e
de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que
as sugeridas pelas tendências históricas.

SEGURADORA S/A
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• Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo anualmente para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No caso de ágio e ativos intangíveis
com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam
disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente. A redução do
valor recuperável de ativos (Impairment) é determinada quando o valor contábil residual
exceder o valor de recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o
seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa.

A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01, aprovado pela Circular
SUSEP nº 424/11, e constatou que não há indicadores de desvalorização, bem como que
eles são realizáveis em prazos satisfatórios.

3 .8 - Passivos circulantes e não circulantes de operações de Seguros

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, quando
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a
data base das demonstrações financeiras .

3 .9 -Provisões técnicas

3 .9 .1- operações com o seguro dPVAT

As provisões técnicas relacionadas aos seguros DPVAT são registradas com base em
informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A.

3 .9 .2 - Provisões técnicas de seguro

3 .9 .2 .1 -Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG)

A provisão de prêmios não ganhos foi constituída mensalmente pela Seguradora de acordo
com as regras instituídas pela Resolução CNSP 162, de 26/12/2006, com a alteração
introduzida pelas Resoluções CNSP 181/2007 e CNSP 195/2008. Essa provisão destina-se
a cobertura dos sinistros a ocorrer considerando indenizações e despesas relacionadas, ao
longo dos prazos a decorrer dos riscos vigentes na data base de cálculo.

3 .9 .2 .2 - Provisão para Riscos Vigentes mas não Emitidos (PPNG-RVNE)

As provisões (PPNG-RVNE) tem como estimativa o critério estabelecido pela Circular
SUSEP No 282, de 24 de janeiro de 2005. Para o inicio de suas operações, a Seguradora
complementa o saldo apurado com base na metodologia pelo saldo de prêmios de contratos
de cosseguro aceito já de conhecimento da Seguradora e que serão emitidos em meses
posteriores. Dessa forma, equilibra-se o saldo da provisão no mês de sua constituição.

3 .9 .2 .3 - Provisão complementar de Prêmios (PcP)

A provisão complementar de prêmios – PCP foi calculada com base nas regras instituídas pela Resolução
CNSP 162, de 26/12/2006 (modificada neste item pela Resolução CNSP 181, de 17/12/2007).

3 .9 .2 .4 - Provisão para Sinistros ocorridos e ainda não Avisados (IbNR)

A provisão para sinistros ocorridos e ainda não avisados (IBNR) foi calculada com base
nas regras instituídas pela Circular SUSEP No 283, de 24 de janeiro de 2005.

3 .9 .2 .5 - Provisão de Sinistros a liquidar (PSl)

A provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) deverá ser constituída para a cobertura dos valores
a pagar por sinistros avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidade
retida pela Companhia seguradora.

3 .9 .2 .6 - Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP)

A provisão de insuficiência de prêmios – PIP deverá ser constituída se for constatada
insuficiência da Provisão de Prêmios Não Ganhos – PPNG para a cobertura dos sinistros a
ocorrer, considerando indenizações e despesas relacionadas, ao longo dos prazos a decorrer
referentes aos riscos vigentes na data-base de cálculo.

3 .10 - Teste de adequação de passivos (Liability Adequacy Test – LAT)

Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP n° 410/2010 a cada data de balanço
deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos (TAP) para todos os contratos em
curso na data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como valor
contábil todos os passivos de contratos de seguros deduzidos das despesas de
comercialização diferidas e dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos
de seguros. O TAP considera premissas atuais e a melhor estimativa de todos os fluxos de
caixa futuros. Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a Seguradora registra a
perda imediatamente como despesa no resultado do período, primeiramente reduzindo os
custos de aquisição (despesas de comercialização diferidas), ou outros ativos intangíveis, e
posteriormente constituindo provisões adicionais aos passivos de seguros já registrados na
data do teste.

Para esse teste foi adotada uma metodologia que considera a sua melhor estimativa de todos os
fluxos de caixa futuros, trazidas a valor presente, com base na taxa livre de risco, conforme
determinações constantes na Circular SUSEP nº 410/2010, que também incluem as despesas
incrementais e acessórias de liquidação de sinistros utilizando-se premissas atuais para o teste.

O teste de adequação dos passivos, realizado em 31 de dezembro de 2011, não indicou a
necessidade de ajuste nas Provisões Técnicas.

3 .11 - Imposto de renda e contribuição social

Calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre
o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, para fins de determinação de exigibilidade, onde os créditos gerados somente são
reconhecidos na extensão em que sua realização seja provável, tendo como base o histórico
e a expectativa de rentabilidade. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente
não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis consideradas para
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.

3 .12 - Ativos e passivos contingentes

� Ativos contingentes: reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
divulgados em nota explicativa;

� Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e
os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem
divulgados;

4 - caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem os saldos de caixa e os de bancos.

5 - Títulos de Renda Fixa e Variável

Os Títulos e Valores Mobiliários estão classificados em: I- Títulos Para Negociação; II-
Títulos Disponíveis Para Venda  e III – Títulos Mantidos Até o Vencimento, com os devidos
ajustes, conforme demonstramos a seguir:

Em 31 .12 .2011:

FAIXAS VENcIMENTo MoNTANTE AJuSTE
TIPo  dE 01 A 90 91 A 180 181 A 360      + 360 PARÂMETRo

cATEGoRIA TÍTulo S/VcTo dIAS dIAS dIAS        dIAS cuSTo MERcAdo GANHoS PERdAS uTIlIZAdo
I-VENDA FUNDOS DI 21.133.161 - - - - 21.133.161 21.133.161 - - CETIP
II-VENDA LFT - - - - 100.382 100.382 100.382 - - SELIC
MoNTANTE 21 .133 .161 - - - 100.382 21 .233 .543 21 .233 .543 - -

Os valores referentes as aplicações do convênio DPVAT monta em 31 de dezembro 2011 R$22.338.549.

Em 31 .12 .2010:

FAIXAS VENcIMENTo MoNTANTE AJuSTE
TIPo  dE 01 A 90 91 A 180 181 A 360      + 360 PARÂMETRo

cATEGoRIA TÍTulo S/VcTo dIAS dIAS dIAS        dIAS cuSTo MERcAdo GANHoS PERdAS uTIlIZAdo
I-VENDA FUNDOS DI 10.226.361 - - - - 10.226.361 10.226..361 - - CETIP
II-VENDA LFT - - - 10.848.734        - 10.848.734 10.848.734 - - SELIC
MoNTANTE 10 .226 .361 - - 10 .848 .734       - 21 .075 .095 21 .075 .095 - -

I - Títulos para negociação – São títulos e valores mobiliários adquiridos com a intenção de
serem freqüentemente negociados, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao
resultado do período.

II - Títulos disponíveis para venda – São títulos e valores mobiliários que não se enquadram
como para negociação nem como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor de
mercado em conta destacada do patrimônio líquido.

III - Títulos mantidos até o vencimento – São títulos e valores mobiliários , com a intenção e
capacidades financeiras para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliadas pelos
custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

6 - Prêmios a Receber

A abertura dos prêmios a receber, líquidos da redução ao valor recupaerável, por ramo,
compõe-se como se segue:

31 .12 .2011 31 .12 .2010
Garantia de Obrigações Públicas ............................................. - 82
Prestamista ............................................................................... 840.000 -
Vida em grupo .......................................................................... 495.000 -

1.335.00 82

7 - outros créditos operacionais

Corresponde a operações com a Seguradora Líder do convênio DPVAT.

8 - Títulos e créditos a Receber

8 .1 - créditos tributários e previdenciários

31 .12 .2011 31 .12 .2010
curto Prazo:
Impostos de Renda retido na fonte .......................................... 3.215 3.215
Antecipação de Imposto de Renda .......................................... 226.697 -
Antecipação de Contribuição Social ........................................ 146.818 -
Créditos tributários a compensar ............................................. 71.358 71.358
COFINS a compesar ................................................................ 18.329 -
PIS a compensar ...................................................................... 2.979 -
Outros créditos tributários ....................................................... 8.127 -

477.523 74.573

longo Prazo:

Ajustes temporais de Imposto de Renda (a) ............................ 769.954 672.699
Ajustes temporais de Constribuição Social (a) ....................... 461.973 403.620
Ajustes temporais de Imposto de Renda (b) ............................ 50.328 -
Ajustes temporais de Constribuição Social (b) ....................... 30.196 -

1.312.451 1.076.319

a - Os ajustes temporais correspondem a créditos tributários com perspectiva de realização
futura, são decorrentes dos ajustes no LALUR das adições temporárias referentes
majoritariamente aos registros de provisões contingentes para os processos administrativos
(Secretaria da Receita Federal) 10768003840/2003-67 e judiciais ( PGFN) 17740000111/
2006-84 para IRPJ e 17740000110/2006-30 CSLL; bem como para processo  judicial para
COFINS 2006.51.018514-8.

b - Os ajustes temporais correspondem a créditos tributários referente a compensação no
exercicio de prejuizo fiscal do exercicio 2010.

8 .2 - outros créditos

Refere-se basicamente ao saldo das movimentações dos bloqueios judicais referentes ao
Convenio DPVAT.

9 - outros débitos operacionais

Corresponde a operações com a Seguradora Líder do convênio DPVAT.

10 - Provisões Técnicas  - circulante

10 .1- Provisões técnicas - danos

31 .12 .2011 31 .12 .2010
Saldo no início do exercício .................................................... 238.996 18.558.046
Constituições ........................................................................... 28.568.216 399.449
Reversões ................................................................................. (6.293.145) (18.718.499)
Saldo no fim do exercício ........................................................ 22.514.067 238.996

As constituições e reversões das provisões técnicas – Danos referem-se basicamente as
movimentações do Convênio DPVAT com nova adesão a partir de janeiro de 2011.

10 .2 - Provisões técnicas - Pessoas

31 .12 .2011 31 .12 .2010
Saldo no início do exercício ................................................... - -
Constituições ........................................................................... 3.548.641 -
Reversões ................................................................................. - -
Saldo no fim do exercício ...................................................... 3 .548 .641 -

As constituições e reversões das provisões técnicas – Pessoas referem-se  ao início das da operações
de  cosseguro aceito  no ramo de pessoas com a nova gestão da  BMG SEGURADORA S.A..

11 - cobertura das Provisões Técnicas

Em 06 de junho de 2011, a SUSEP por meio da carta SUSEP/DITEC/CGSOA/COPRA/
DIMAT nº 143/11, autorizou a BMG SEGURADORA S.A. movimentar livremente sua
carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas provisões técnicas,
no período de  01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2012.

12 - contingências Fiscais

a) IRPJ/cSll

Em maio de 2006, a Secretaria da Receita Federal, expediu as Comunicações nºs 81,82 e 83,
referentes à compensação de tributos e contribuições federais, e de cobranças de débitos de
IRPJ e de CSLL, respectivamente. A Seguradora  apresentou manifestações de inconformidades
para estas comunicações. O assunto está sendo tratado na esfera administrativa (SRF e PGFN)
e pela relevância dos valores envolvidos foram constituídas provisões visando reconhecer tal
contingência e em âmbito judicial através do Mandado de Segurança nº 2006.51.01.014540-
0, cuja sentença determinou abstenção  da cobrança dos créditos tributários pelas autoridades
competentes da inscrição no CADIN e não obstar a emissão de Certidão Positiva com efeitos
de negativa, enquanto pendentes de julgamento as manifestações de inconformidade.

b) coFINS

Em de novembro de 2006, foi concedida Liminar com Antecipação de Tutela correspondente
ao processo que questiona a COFINS sobre receita bruta das Seguradoras. Devido a esta
liminar, desde março de 2008 até dezembro de 2009, (data da transferência da carteira para
a Capemisa), a despesa mensal foi sendo calculada sobre 50% das receitas operacionais e
10% das receitas financeiras. No 2º semestre de 2011 houve decisão desfavorável. A
Companhia realizou o pagamento tributo em outubro de 2011.

13 - Exigível a longo Prazo

O exigível a longo prazo está composto pela contabilização da IRPJ/CSLL em 31/12/2011,
supracitados, sendo formado por provisões fiscais  das seguintes contingências:

a) IRPJ R$ 1.662.448 (R$ 1.476.379 em 31.12.2010); CSLL R$ 643.026 (R$ 566.420 em
31.12.2010); e

b) Devido a decisão do processo judicial que julgou improcedente o não recolhimento do
tributo COFINS, a BMG Seguradora recolheu o montante total de R$ 1.488.751 que estava
provisionado. Em 31 de dezembro de 2010  o saldo montava em R$ 1.362.136.

14 - Imposto de Renda e contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes foram calculados mensalmente com
base no lucro tributável. O Imposto de Renda foi calculado a alíquota de 15% acrescida do
adicional de 10%. A Contribuição Social foi calculada a alíquota de 15%. A base dos impostos
correntes registrados no resultado da Companhia é de R$ 255.730. Em 2010, devido a
Companhia ter apresentado prejuízo fiscal não houve apuração dos tributos, Imposto
de Renda e a Contribuição Social, diante deste fato não houveram valores registrados como
despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social , como segue:

31 .12 .2011 31 .12 .2010
conciliações IRPJ cSll IRPJ cSll
Lucro(prejuízo) contábil .................. 1.286.620 1.286.620 (716.293) (716.293)
lucro contábil após o JcP ............ 1 .286 .620 1 .286 .620 (716 .293) (716 .293)
Ajustes ao lucro contábil ................. (385.986) (385.986)                   -            -
lucro real (Prejuízo fiscal) ........... 900 .634 900 .634     (716 .293)    (716 .293)
Alíquota nominal ............................. 25% 15% 25% 15%
Tributos em resultado ...................... 201.158 135.095 - -
Despesa Contabilizada ..................... 150.831 104.899 - -

15 - Patrimônio líquido

15 .1- capital social

Capital Social subscrito e integralizado R$ 18.000.000 (R$ 18.000.000 em 31.12.2010),
correspondente a 18.000.000  (18.000.000 em 2010) ações ordinárias e nominativas.

A composição acionária em 2011 é a seguinte:
Número de Ações % do Capital

Comprador Adquiridas Social
Flávio Pentagna Guimarães ............................ 10.735.084 59,64%
Regina Annes Guimarães ................................ 1.815.796 10,09%
Ricardo Annes Guimarães .............................. 1.816.033 10,09%
João Annes Guimarães .................................... 1.815.796 10,09%
Ângela Annes Guimarães ............................... 995.534 5,53%
Demais ............................................................ 821.757 4,56%
Total ................................................................ 18.000.000 100%

A composição acionária em 2010 era a seguinte: Capemisa – Instituto de Ação Social capital
subscrito e integralizado no valor de R$ 17.999.532 e Associação Clube Salutar R$ 468.

15 .2 - Reservas de lucros

Reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro
líquido do exercício. Será constituída pela Companhia até que o seu valor atinja 20% do
capital social em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76.

A reserva estatutária é constituída ao final do exercício social com o saldo remanescente do
lucro liquido do exercício.

15 .3 - dividendos

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
equivalentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajustados nos termos da lei  conforme
legislação societária e estatuto social.

16 - Patrimônio líquido ajustado – PlA e exigência de capital

Patrimônio líquido Ajustado – PlA 31 .12 .2011 31 .12 .2010
Patrimônio Líquido .................................................................. 22.455.955 21.669.900
Participação empresas financeiras nacionais 100% ................. 163.515 677.858
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro ................ 1.432 -
Ativos Intangivel ..................................................................... 22.966 -
Patrimônio Líquido Ajustado ................................................... 22.268.042 20.992.042

17 - capital Mínimo Requerido

Informamos o capital mínimo requerido é de R$ 20.966.391(R$ 20.992.042 em 31.12.2010).

18 - Partes Relacionadas

A remuneração global dos administradores aprovada em Assembléia Geral Extraordinaria-
AGE de 02 de agosto de 2011 foi de R$ 155.000

19 - Principais Ramos de Seguros em operação

Com a nova gestão, a BMG SEGURADORA S.A. iniciou suas operações com cosseguro
aceitos de outras congeneres nos ramos de seguro de pessoas, mas em breve estará
operarando  com seguro direto nestes mesmos ramos.

20 - Sinistros Judiciais dPVAT

A composição dos sinistros judiciais relacionados ao convênio DPVAT estão demonstradas a seguir:
Quantidade .............................................................................................. 812
Valor de abertura ..................................................................................... 8.640.205
Valor de pagamento ................................................................................ 7.979.345

20 .1 - Prazo Médio Pendente de Pagamento

O prazo médio pendente de pagamento das provisões de sinistros a liquidar judicial
relacionados ao convênio DPVAT está descrito abaixo:

Faixa (anos) PSl judicial  Em R$ Quantidade
0-1 5 .445 .294 940
1-2 3 .468 .731 560
2-3 1 .944 .815 297
3-4 1 .041 .951 166
4-5 114 .198 19

Acima de 5 21 .938 44
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21 - detalhamento de contas da demonstração de Resultado

31 .12 .2011 31 .12 .2010
Sinistros Retidos .................................................................... (23 .834 .470) 90 .545
Indenizações avisadas adminstrativas ..................................... (18.195.120) 153.834
Indenizações avisadas judiciais ............................................... - (31.777)
Despesas com sinistros ............................................................ (3.148.245) (35.221)
Salvados /Ressarcimentos ....................................................... - 2.276
Variação de sinistro IBNR ....................................................... (2.491.105) 1.898
Serviços de Assistência ............................................................ - (465)

outras receitas operacionais ................................................. 1 .746 .643 447 .285
Consorcio DPVAT ................................................................... 1.743.892 447.285
Outras Receitas com operação de Seguro ................................ 2.751 -

outras despesas operacionais ............................................... (1 .599 .260) (389 .153)
Despesas com cobrança ........................................................... 1.579.575 (300)
Despesas contingenciais .......................................................... - (6.930)
Outras Despesas com operações de seguros ............................ (19.685) (381.923)

despesas administrativas ...................................................... (3 .300 .101) (2 .468 .935)
Despesas com pessoal próprio ................................................. (581.535) (1.490.278)
Despesas com serviços de terceiros ......................................... (548.915) (588.949)
Despesas com localização e funcionamento ............................ (265.266) (69.318)
Despesas com publicidade e propaganda ................................ - (165.790)
Despesas com publicações ....................................................... (60.513) (73.338)
Despesas com donativos e contribuições ................................. (34.059) (52.155)
Despesas administrativas diversas ........................................... (27.580) (29.107)
Despesas administrativas DPVAT ........................................... (1.782.233) -

Receitas financeiras ............................................................... 5 .278 .264 5 .554 .966
Com Fundos de Investimentos ................................................ 4.436.809 4.220.301
Com títulos de renda fixa publico ........................................... 547.753 965.484
Com títulos de renda variável .................................................. 35.726 301.117
Com com credito tributario ..................................................... 155.608 66.518
Com financeiras – consorcio DPVAT ...................................... 101.469 -
Com operações de seguros/outras ............................................ 899 1.546

despesas Financeiras ............................................................. (2 .977 .320) (3 .602 .800)
Juros contingências fiscais ...................................................... (389.300) (128.532)
Com títulos de renda fixa e variável ........................................ (49.946) (3.440.040)
Com operações de seguros ....................................................... (2.538.038) (3.220)
Outras despesas financeiras ..................................................... (36) (31.008)

22 - contingências cíveis

Segundo os advogados, as contingências passivas existentes estão compostas da seguinte forma:

Em 31 .12 .2011:

Expectativas de Perdas
Prováveis Possíveis Remotas

Processos Estimado contabilizado Estimado contabilizado Estimado contabilizado
Contingências 236.029 183.846 296.769 - - -
Total 236 .029 183 .846 296 .769 - - -

Em 31 .12 .2010:

Expectativas de Perdas
Prováveis Possíveis Remotas

Processos Estimado contabilizado Estimado contabilizado Estimado contabilizado
Contingências 236.029 183.846 296.769 - - -
Total 236 .029 183 .846 296 .769 - - -

As naturezas dos processos cíveis estão resumidos:

Provável

O montante de R$ 183.846 classificado como perda provável  refere-se às ações onde os
autores cobram o pagamento de benefícios (morte acidental ou invalidez), nestes casos
fomos derrotados em 1ª e 2ª instâncias e havendo pouquíssimas chances de êxito com a
elaboração de recursos para as instâncias superiores.
Possível

O montante de R$ 296.769 classificado como perda possível  refere-se às ações onde os
autores cobram o pagamento de benefícios (morte acidental ou invalidez), no entanto
somente  fomos derrotados em 1ª  instância e havendo chances de êxito com a elaboração
de recursos para as instâncias superiores.

23 - Instrumentos Financeiros

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para o disponível,
incluindo aplicações financeiras e contas a pagar.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a seis meses. Considerando o prazo e as
características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores
contábeis aproximam-se dos valores justos.

b) disponível, aplicações financeiras, outros ativos circulantes e contas a pagar

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Política de gestão de riscos financeiros

A Companhia possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa Política,
a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada
a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. A política de
gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela administração. Nos termos
dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar
a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

A administração examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento de risco,
incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

d) Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre
os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de
desembolso e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela administração.

e) Risco de mercado

Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por causa
de flutuações nas taxas de juros que diminuam as receitas financeiras relativas a aplicações
financeiras. A administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-
se contra o risco de volatilidade dessas taxas.

f) derivativos

Em 2011 e 2010, a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos.

24- conciliação entre o lucro líquido e caixa líquido Gerado nas Atividades operacionais

31 .12 .2011 31 .12 .2010
lucro(prejuízo) líquido do período ...................................... 1 .030 .891 (716 .293)
Mais:

Depreciações e Amortizações .............................................. 21.060 49.052
lucro(prejuízo) ajustado ...................................................... 1 .051 .951 (667 .241)

Atividades operacionais:
Variação das Aplicações ....................................................... (22.603.652) 57.846.784
Variação das Operações de Seguros ..................................... 23.449.887 (17.346.511)
Variações de Títulos e Créditos a Receber ........................... (443.694) (369.379)
Variação de Contas a Pagar e Outros Débitos ...................... 723.727 (2.659.130)
Variação Outros Val Bens e Empr. e dep. Compulsórios ..... (3.741) 13.370.279
Variação de Depósitos de Terceiros ..................................... (35.726) 32.086
Variação de Outros Débitos ................................................. (1.099.461) 134.418

caixa líquido Gerado nas Atividades  operacionais ........ 1 .039 .291 50 .341 .306

26 – Fatos Relevantes

a- Em 07 de Julho de 2011 a SUSEP homologou a transferência de controle acionário da
CONAPP  com sede social na cidade do Rio de Janeiro, passando de Capemisa Instituto de
Ação Social, com sede social na cidade de Rio de Janeiro, para Dr. Flávio Pentagna
Guimarães, residente em Belo Horizonte – Minas Gerais, e demais acionistas, em razão do
Contrato de Compra e Venda de Ações firmado em 19 de janeiro de 2011.

b- Em Assembléia realizada em 02 de agosto de 2011, os acionistas deliberaram as seguintes
alterações: nome da Companhia de CONAPP-Companhia Nacional de Seguros  para “BMG
Seguradora S.A.”; nomeação de nova diretoria; e, transferência da sede do Rio de Janeiro
para Belo Horizonte. Essas alterações foram homologadas pela Susep em 01/11/2011
conforme portaria nº 4.267 de 28 de outubro de 2.011.

c- Em 16 de janeiro de 2012 a SUSEP por carta nº 009/2012/SUSEP-SEGER aprovou previamente
pleito da BMG Seguradora S/A, protocolado na autarquia em 05 de outubro de 2011, pelo
processo SUSEP 15414.004471/2011-63 para reorganização societária da companhia no prazo
maximo de 90 dias na forma estabelecida na circular SUSEP nº 260 de 2004.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2011.

Andre Piancentini Arnus Ricardo Cornedi Janini
Diretor Presidente Diretor Administrativo-Financeiro

Andre Piancentini Arnus Márcio Alaôr de Araújo
Diretor Técnico Diretor

Ronaldo Nunes Faria Sergio J.Leonardi
Contador - CRC - MG-18.971/O-2 Atuário – MIBA 411

PAREcER ATuARIAl

Em cumprimento às disposições estabelecidas pela Resolução CNSP no 135, de 11 de outubro de 2005
e Circular SUSEP no 272, de 22 de outubro de 2004, foi procedida a avaliação atuarial dos planos de
seguros operados pela BMG SEGURADORA S.A., no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
A Avaliação Atuarial teve como base as obrigações da Seguradora originadas pelos contratos de
seguros vigentes no período de análise, comparando as provisões técnicas estimadas com aquelas
constituídas e consignadas no Balanço Patrimonial em 31/12/2011.
Concluiu-se, a partir das informações fornecidas pela Seguradora, que as provisões técnicas
estão adequadamente constituídas não havendo necessidade de constituição da provisão de
insuficiência de prêmios. Na avaliação não se constatou situações que comprometam ou venham
a comprometer a solvência atuarial da Seguradora.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2012.

Sérgio J Leonardi
Atuário MIBA 411

RElATÓRIo doS AudIToRES INdEPENdENTES SobRE AS dEMoNSTRAçõES FINANcEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas
bMG Seguradora S .A (Anteriormente denominada coNAPP - companhia Nacional de
Seguros)

belo Horizonte - bH

Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Seguradora S.A. (anteriormente denominada
CONAPP Companhia Nacional de Seguros) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles
internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeias. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva.

base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2011, está registrado o saldo de R$ 888.072 na rubrica outros créditos,

que é basicamente formado pelo montante de R$ 865.191 referentes a bloqueios judiciais do
convênio DPVAT S.A., cujas as análises que suportam o montante não nos foram apresentadas.
Dessa forma, estamos impossibilitados de opinar sobre a adequação do referido saldo.

opinião

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com
ressalva sobre as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da BMG Seguradora S.A. (anteriormente denominada CONAPP Companhia Nacional de
Seguros) em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP.

23 de fevereiro de 2012

Mario Vieira Lopes
Contador – CRC – RJ 60.611/0 “S” BH

Paulo Buzzi Filho
Contador – CRC – RJ-071138/0-5 “S” BH

SEdE
belo Horizonte - MGCNPJ Nº 29.741.030/000/-30SEGURADORA S/A

348 cm -29 268679 - 1
Prefeitura M . brumadinho/MG- Convênio - Município de brumadinho, 
empresa de assistência Técnica e extensão rural do estado de Minas 
Gerais - eMaTer/MG . dotação orçamentária: 02 .20 .01 .21 .606 .0028 .2125 
3 .3 .30 .41 .00 .

1 cm -28 268189 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMbuÍ- Processo licitatório Nº . 
1261/2011 -Pregão Presencial Nº . 054/2011 - objeto: Prestação de serviços 
de acesso a internet . – eXTraTo de TerMo adITIVo - Fica o Con-
trato de prestação de serviços Nº . 146/2011, aditado em 1,04% (um Inteiro 
e Quatro décimos por Cento), perfazendo o valor de r$ 392,00 (Trezentos 
Noventa e dois reais), visando a prestação de serviços de internet para uso 
da Policia Militar . Publique-se: Gerson benedito de oliveira

2 cm -28 268467 - 1

PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPINA VERdE

aVIso de lICITaçÃo
a Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG torna público a abertura 
das seguintes licitações – Pregão n° 20/2012 objeto: aquisição de pneus 
automotivos para diversas secretarias do município de CaMPINa Ver-
de-MG . recebimento de documentação e proposta até as 13h30mim do 
dia 14/03/2012 . Pregão n° 21/2012 objeto: aquisição de materiais medico 
hospitalar para diversas unidades de saúde do município de CaMPINa 
Verde - MG . recebimento de documentação e proposta até as 09h00mim 
do dia 19/03/2012 . Pregão n° 22/2012 objeto: aquisição de medicamento 
para diversas unidades de saúde do município de CaMPINa Verde - 
MG . recebimento de documentação e proposta até as 13h30mim do dia 
19/03/2012 . Pregão n° 23/2012 objeto: aquisição de materiais e utensílios 
permanente para uso da odontologia do município de CaMPINa Verde 
- MG . recebimento de documentação e proposta até as 09h00mim do dia 
15/03/2012 . Pregão n° 24/2012 objeto: aquisição de peças mecânicas e 
contratação de mão de obra para manutenção de veículos da educação do 
MuNICÍPIo de CaMPINa Verde - MG . recebimento de documenta-
ção e proposta até as 09h00mim do dia 14/03/2012 . e Pregão n° 25/2012 
objeto: contratação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 
2012 . recebimento de documentação e proposta até as 09h00mim do dia 
16/03/2012 . Informações:e-maillicitacao02@campinaverde .mg .gov .br,fone: 
(34) 3412-9117 .

ricardo José da silva
Presidente CPl

6 cm -28 268515 - 1

A Prefeitura Municipal de carmo da Mata, no cumprimento do art . 26 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e com vistas à justificativa jurídica 
contida no Processo licitatório, nos termos do art . 24, inciso X da referida 
lei, raTIFICa em 27/02/2012 a dispensa de licitação n .º 005/2012, que 
objetiva a locação de imóvel comercial urbano destinado a instalação de 
fábrica de sapatos - sollure Indústria e Comércio ltda, em conformidade 
com a lei Municipal N .º 1 .375, 01/12/2011, com a contratação de Marcelo 
Nunes Coelho, no valor de r$26 .400,00 . Carmo da Mata, 28/02/2012 - Mil-
ton salles Neto - Prefeito Municipal .
erraTa - a Prefeitura Municipal de Carmo da Mata, torna público que na 
publicação do dia 17/02/2012 no aditivo n .º 04 ao Contrato n .º029/2009 
a data correta é 02/01/2012 e que o Contrato da empresa rural Màquinas 
ltdaé novalor de r$24 .000,00 e sua data é 27/01/2012 .

4 cm -28 268464 - 1
resulTado de JulGaMeNTo

a Prefeitura Municipal de Carrancas através do seu Pregoeiro torna público 
o resultado de Julgamento do Pregão Presencial nº 001/2012, empresa ven-
cedora: roCHedo CoNsTruTora lTda,Valor r$35 .000,00 .

2 cm -29 268527 - 1
extrato de Contrato - Processo licitatório nº 008/2012 - Inexigibilidade nº 
04/2012 - Partes: Prefeitura Municipal de Chácara e Posto de Chácara - MG - 
objeto: Fornecimento previsto de: 58 .600 litros de Gasolina e 100 .480 litros 
de Óleo diesel, destinados ao abastecimento dos Veículos da divisão de 
saúde e saneamento, divisão educação e Cultura, divisão de obras Públi-
cas e urbanismo e da Prefeitura Municipal de Chácara . Vigência: 17/02/2012 
a 31/12/2012 - Valor: o valor do presente contrato é de: r$396 .270,00 
(trezentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta reais) . dotação orça-
mentária: 339030201000412200120005, 339030203011236100220018, 
339030204001512200120036, 339030204002678202120046, 
339030205011030101220047, 339030205031030501420055, 
339030202000412200120008, 339030205011030101220048 . Chácara, 17 
de fevereiro de 2012 . HITler VaGNer CaNdIdo de olIVeIra - Pre-
feito Municipal .

4 cm -29 268571 - 1
esTado de MINas GeraIs

PreFeITura MuNICIPal de CoNselHeIro PeNa

aVIso de lICITaçÃo
PreGÃo PreseNCIal Nº: 003/2012

a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena-MG, torna-se público o Pro-
cesso licitatório Nº: 003/2012, Pregão Presencial Nº: 003/2012 . objeto: 

registro de Preços para eventual aquisição de Hortifrutigranjeiro de pri-
meira qualidade, para Merenda escolar dos alunos da rede Municipal de 
Ensino de Conselheiro Pena/MG, conforme especificações constantes no 
anexo I que integram o presente edital, a ser realizado na sede do Município 
às 09:00h . no dia 21/03/2012 . local: sala da divisão de Material e Patrimô-
nio, sito à Praça João luiz da silva, nº 156 – Centro . o edital e seus anexos, 
estão a disposição dos interessados em dias úteis no horário de 8:00 às 11:00 
e de 12:30 às 16:30hs . na sala da divisão de Material e Patrimônio, Telefax: 
(0xx33)3261-3500 – ramal: 35, e-mail: pregao@conselheiropena .mg .gov .
br . davison Monerat Viana - Pregoeiro .

eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº: 003/2012
a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena - MG, torna-se público o 
eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº: 003/2012 - Pro-
Cesso lICITaTÓrIo Nº: 005/2012 – dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº: 
001/2012 . Município X licitante Vencedor e Habilitado: FuNdaçÃo 
CHrIsTIaNo oTToNI . obJeTo: Contratação da FuNdaçÃo CHrIs-
TIaNo oTToNI para execução de Perícia Técnica, envolvendo obras estru-
turantes (Construção de Galeria Pluvial) na cidade de Conselheiro Pena, a 
qual envolveu possíveis danos a construções contíguas .Valor ToTal 
CoNTraTado: r$ 9 .000,00 (NoVe MIl reaIs) . VIGÊNCIa: a vigên-
cia deste contrato será até 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura . 
daTa de assINaTura: 17 de fevereiro de 2012 . Neyval José de andrade 
- Prefeito Municipal .

resulTado de lICITaçÃo – JulGaMeNTo 
de HabIlITaçÃo e ProPosTa

ToMada de Preços Nº: 001/2012
a Comissão Permanente de licitação do Município de Conselheiro Pena 
– MG torna público, o resultado das fases de habilitação e proposta de pre-
ços do Processo licitatório Nº: 006/2012 - Tomada de Preços Nº: 001/2012, 
objeto: Contratação sob o regime de empreitada por menor preço global de 
empresa especializada em construção civil para execução de obras, com vis-
tas à construção de escola/Creche Proinfância – espaço educativo Infantil 
Tipo C, situada na rua alberico Vieira, s/Nº no distrito de barra do Cuieté/
Conselheiro Pena-MG, com área construída de 564,50m², com o forneci-
mento de mão de obra e materiais necessários a completa e perfeita implan-
tação de todos os elementos definidos, em conformidade com planilhas e 
projetos anexos . lICITaNTe deClarado HabIlITado e VeNCe-
dor: lPX CoNsTruTora lTda - ePP – CNPJ: 13 .728 .370/0001-91 
– Valor Global: r$ 608 .823,40 (seiscentos e oito mil e oitocentos e 
vinte e três reais e quarenta centavos), houve somente 01(um) licitante na 
sessão pública, constatando ampla publicidade da mesma . dos atos decor-
rentes do Procedimento licitatório, o licitante habilitado e vencedor decla-
rou renúncia do prazo legal para recursos . INForMações: em dias úteis 

no horário de 8:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:30hs . na sala da divisão de 
Material e Patrimônio, Telefax: (0xx33)3261-3500 – ramal: 35, e-mail: lici-
tação@conselheiropena .mg .gov .br . Conselheiro Pena – MG, 28 de fevereiro 
de 2012 . ##ass Vinicius dutra de aguiar – Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .

eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº: 011/2012
a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena - MG, torna-se público o 
eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº: 011/2012 - Pro-
Cesso lICITaTÓrIo Nº: 011/2012 – dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº: 
003/2012 . Município X licitante Vencedor e Habilitado: serQuIP Tra-
TaMeNTo de resÍduos MG lTda . obJeTo: Contratação de serviço 
de coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviço de saúde classe “a”, 
“b“ e “e” para atenção básica de saúde, com objetivo de adequar-se às 
normas ambientais de acordo com a resolução CoNaMa nº358/05 e rdC 
306/04 aNVIsaVIsa, em conformidade com o projeto . Valor ToTal 
CoNTraTado: r$ 6 .000,00 (seis mil reais) . VIGÊNCIa: a vigência do 
contrato será até 12 meses, prorrogado de acordo com o II do art 57 II da 
lei 8.666/93, mediante aditivo que dever ser firmando entre as partes. DATA 
de assINaTura: 16 de fevereiro de 2012 . Neyval José de andrade - Pre-
feito Municipal .

16 cm -29 268556 - 1
CoroNel XaVIer CHaVes - aviso de Pregão Presencial nº 02/2012 – a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, através de seu pregoeiro, 
torna público a abertura de Processo licitatório, do tipo menor preço por 
item, para aquisição de pneus e acessórios para os veículos da frota da Pre-
feitura Municipal . o Credenciamento e abertura dos envelopes esta marcado 
para o dia 15 de março de 2012, às 08:30hs . o edital completo encontra-se 
à disposição no site:www .coronelxavierchaves .mg .gov .br e junto ao setor 
de licitações daPrefeitura à rua Padre reis, 84, centro, no horário de 09:00 
as11:00h sede 13:00 as 15:00hs - Informações pelo telefone (32) 3357-1235 
- Fúvio olímpio de oliveiraPinto - Pregoeiro .
PreFeITura MuNICIPal de CoroNel XaVIer CHaVes - extrato 
de Contrato: Contratado - rafael baccari de sena-Me, valor r$23 .770,20; 
Processo licitatório nº 02/2012, Carta Convite nº 02/2012 - Vigência: 
31/12/2012 . Helder sávio silva – Prefeito Municipal .

4 cm -28 268192 - 1
o Município de córrego do bom Jesus/MG, através do Presidente da 
Comissão de licitação, torna público que fará realizar Proc . licitatório 
029/2012, TP 004/2012 . objeto: execução de obra de engenharia de constru-
ção de uma quadra poliesportiva no bairro Campos do raposo (Zona rural), 
Convênio nº 738111/2010 (Ministério do esporte), através da Caixa, Con-
trato nº 0329298-48/2010 . edital disponível exclusivamente na Prefeitura, 


