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 Nota 2011 2010
CIRCULANTE  497.854 477.806
DISPONÍVEL  1.536 449
 Caixa e bancos 4.2/4.4/5 1.536 449
APLICAÇÕES 4.2/4.3/4.4/6 164.365 285.466
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM 
 SEGUROS E RESSEGUROS  86.252 41.677
 Prêmios a receber 4.2/4.4/7 69.897 37.870
 Operações com seguradoras  2.535 269
 Operações com resseguradoras  8.735 1.321
 Outros créditos operacionais  5.085 2.217
ATIVOS DE RESSEGURO - 
 PROVISÕES TÉCNICAS 4.2/4.4/7 202.009 121.346
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  30.372 23.853
 Títulos e créditos a receber 9 960 4.737
 Créditos tributários e previdenciários 10 23.260 18.596
 Outros créditos 11 6.152 520
DESPESAS ANTECIPADAS 12 37 199
CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDAS 13 13.283 4.816
 Seguros  13.283 4.816
NÃO CIRCULANTE  188.565 99.940
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  80.861 81.220
APLICAÇÕES 4.2/4.3/4.4/6 18.356 -
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM 
 SEGUROS E RESSEGUROS  1 -
 Operações com seguradoras  1 -
ATIVOS DE RESSEGURO - 
 PROVISÕES TÉCNICAS 4.2/4.4/7 28.243 40.467
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  27.145 34.092
 Títulos e créditos a receber 9 562 555
 Créditos tributários e previdenciários 10 6.768 6.297
 Depósitos judiciais e fi scais 14 19.815 27.240
CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDAS 13 7.116 6.661
 Seguros  7.116 6.661
INVESTIMENTOS 15 87.427 6.567
 Participações societárias  81.120 192
 Imóveis destinados à renda  6.307 6.375
IMOBILIZADO 16 20.277 12.153
 Bens móveis  18.921 11.095
 Outras imobilizações  1.356 1.058
TOTAL ATIVO  686.419 577.746

 Nota 2011 2010
CIRCULANTE  427.918 283.383
CONTAS A PAGAR  12.482 8.007
 Obrigações a pagar 17 4.347 2.333
 Impostos e encargos sociais a recolher 18 3.567 2.078
 Encargos trabalhistas  2.807 1.635
 Impostos e contribuições  761 348
 Outras contas a pagar  1.000 1.613
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS 
 E RESSEGUROS  74.211 45.040
 Prêmios a restituir  336 382
 Operações com seguradoras  10.803 2.245
 Operações com resseguradoras  46.871 37.012
 Corretores de seguros e resseguros  11.170 3.510
 Outros débitos operacionais 19 5.031 1.891
DEPÓSITOS DE TERCEIROS  3.600 860
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 4.2/20 337.625 229.476
 Danos  322.123 211.012
 Pessoas  15.502 18.464
NÃO CIRCULANTE 55.544 85.828
CONTAS A PAGAR  8.541 33.670
 Obrigações a pagar 17/21 8.541 33.670
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 4.2/20 44.260 41.010
 Danos  44.258 41.004
 Pessoas  2 6
OUTROS DÉBITOS  2.743 11.148
 Provisões judiciais 21 2.743 11.148
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  202.957 208.535
 Capital social 22 (a) 204.450 124.450
 Aumento de capital (Em aprovação) 22 (b) - 80.000
 Reservas de lucros 22 (c) - 6.007
 Ajustes com títulos e valores mobiliários 22 (d) - (1.922)
 Prejuízos acumulados  (1.493) -

TOTAL PASSIVO  686.419 577.746

 Nota 2011 2010
Prêmios emitido líquido 23 244.331 226.783
Variações das provisões técnicas de
 prêmios 24 41.115 (59.083)
PRÊMIOS GANHOS 23.1 285.446 167.700
Receita com emissão de apólices  2.506 2.059
Sinistros ocorridos 25 (131.750) (42.462)
Custos de aquisição 26 (17.998) (10.296)
Outras despesas e receitas operacionais 27 (4.409) (494)
RESULTADO COM RESSEGURO 28 (104.125) (93.277)
Receita com resseguro  76.340 10.424
Despesa com resseguro  (180.465) (103.701)
Despesas administrativas 29 (46.860) (29.777)
Despesas com tributos 30 (5.779) (5.172)
Resultado fi nanceiro 31 11.468 13.060
Resultado patrimonial 32 3.196 1.826
RESULTADO OPERACIONAL  (8.305) 3.167
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO
 CORRENTES (97) (11)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
 PARTICIPAÇÕES (8.402) 3.156
Imposto de renda 33 3.523 (155)
Contribuição social 33 2.114 (91)
Participações sobre o resultado  (4.735) (2.542)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)
 DO EXERCÍCIO (7.500) 368
Quantidade de ações 22 (a) 294.358.325 294.358.325
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R$ (0,03) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Aumento      Lucros
  (Redução)  Reservas de Lucros   (Prejuízos)                  
 Capital Capital em  Reava-  Estatu- Ajuste Acumu-
Discriminação Social Aprovação Capital liação Legal tária TVM lados Total                   
EM 1º DE JANEIRO DE 2010 70.000 54.450 86 22 5.197 674 (2.499) - 127.930
Aumento de Capital AGE 07/08/09 -
 Homologado cfe. Portaria
 SUSEP/CGRAT nº 1.085,
 de 14 de abril de 2010 54.450 (54.450) - - - - - - -
Aumento de Capital AGE 22/10/10 -
 em Aprovação cfe. Processo
 SUSEP nº 15.414.100691/2010-36 - 80.000 - - - - - - 80.000
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - - - - (257) (257)
Ajustes em outras Reservas de
  Capital - - (86) - - - - - (86)
Realização Reserva de Reavaliação - - - (22) - - - 25 3
Títulos e Valores Mobiliários - - - - - - 577 - 577
Lucro Líquido do Exercício - - - - - - - 368 368
Proposta p/ Distribuição do Resultado
 Constituição da Reserva Legal - - - - 18 - - (18) -
Constituição da reserva estatutária - - - - - 118 - (118) -
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 124.450 80.000 - - 5.215 792 (1.922) - 208.535
EM 1º DE JANEIRO DE 2011 124.450 80.000 - - 5.215 792 (1.922) - 208.535
Aumento de Capital AGE 22/10/10 -
 Homologado cfe. Portaria
 SUSEP/CGRAT nº 1.177
 de 13 de janeiro de 2011 80.000 (80.000) - - - - - - -
Reversão da Reserva Legal - - - - (5.215) - - 5.215 -
Reversão da Reserva Estatutária - - - - - (792) - 792 -
Títulos e Valores Mobiliários - - - - - - 1.922 - 1.922
Prejuízo do Exercício - - - - - - - (7.500) (7.500)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 204.450 - - - - - - (1.493) 202.957

Relatório da Administração - Dezembro de 2011

Demonstração de Posição Financeira dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

 2011 2010

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (7.500) 368
Ativos fi nanceiros disponíveis para venda - (1.922)
Valor justo ganhos  - (3.203)
Imposto de renda - 1.281
Resultado abrangente do exercício (7.500) (1.554)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

 (Em milhares de reais)

 2011 2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de prêmios de seguro 214.227 229.224
Recuperações de sinistros e comissões 27.422 1.276
Outros recebimentos operacionais (salvados,
 ressarcimentos e outros)  5.030 4.316
Pagamentos de sinistros e comissões (43.001) (17.017)
Repasses de prêmios por cessão de riscos (144.429) (160.831)
Pagamentos de despesas com operações
 de seguros e resseguros (6.532) (1.735)
Pagamentos de despesas e obrigações (82.916) (40.908)
Constituição de depósitos judiciais 9 433
Pagamentos de participações de resultado (2.671) (1.495)
Caixa gerado (consumido) pelas operações (32.861) 13.263
Impostos e contribuições pagos: (4.855) (2.400)
Investimentos fi nanceiros: 129.019 (88.493)
Aplicações (243.512) (312.490)
Vendas e resgates 372.531 223.997
Caixa líquido gerado/(consumido) nas
 atividades operacionais 91.303 (77.630)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra de ativo permanente: (90.216) (3.645)
Investimentos (80.000)
Imobilizado (10.216) (3.645)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento (90.216) (3.645)
Atividades de fi nanciamento
Aumento de capital - 80.000
Outros - (888)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de fi nanciamento - 79.112
Aumento/(redução) líquida de caixa
 e equivalentes de caixa 1.087 (2.163)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 449 2.612
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do período 1.536 449
Aumento/(redução) nas aplicações
 fi nanceiras - recursos livres (95.403) 142.708

1  CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS

A Chartis Seguros Brasil S.A. (¨Chartis Seguros¨, “Companhia”), com sede na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, Vila Olímpia, São Paulo -SP, é subsidiária da 
Chartis Insurance Inc., e atua em seguros gerais e seguros de pessoas em todo 
território nacional.
A Chartis Insurance Inc. está ampliando suas instalações no Brasil por meio de 
investimentos na Chartis Seguros. Os investimentos na fi lial brasileira fazem parte 
de sua estratégia para reforçar suas operações locais, que terão como foco inicial 
as áreas de seguros corporativos e de resseguros, e permitir expandir sua atuação 
também para a área de seguros de varejo.
A Companhia oferece uma ampla linha de produtos, voltados para atender as 
necessidades específi cas de seus clientes. A Companhia oferece produtos de 
seguro nos seguintes ramos:
• Produtos para indivíduos
- Acidentes pessoais
- Vida
- Garantia estendida
- Roubo e danos, e
- Outros
• Produtos para empresas
- Riscos de engenharia e propriedades
- Garantia
- Riscos ambientais
- Responsabilidade profi ssional e civil, e
- Outros
A emissão dessas demonstrações fi nanceiras da Companhia foi autorizada pelo 
Conselho de Administração, em 24 de fevereiro de 2012.

2  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
contábeis da Companhia estão incluídas na Seção 2. Estas políticas foram 
aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados, 
exceto quanto indicado o contrário.

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis consolidadas
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as quais abrangem as normas 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis quando referendados pela SUSEP.
As demonstrações contábeis foram preparadas seguindo os princípios da 
convenção do custo histórico, modifi cada pela avaliação de ativos fi nanceiros 
nas categorias ‘disponível para a venda’ e ‘avaliados ao valor justo através do 
resultado’. As demonstrações contábeis foram preparadas segundo a premissa 
de continuação dos negócios da Companhia em curso normal de seus negócios 
no Brasil.
A elaboração destas demonstrações contábeis requer que a Administração 
utilize alto grau de julgamento na determinação de certas políticas contábeis, 
principalmente, no tocante à elaboração, ou construção de suas estimativas 
contábeis utilizadas em certas áreas e na avaliação de certos ativos e passivos 
da Companhia. Os ativos e passivos signifi cativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas envolvem, dentre outros, o cálculo de nossas reservas atuariais e 
demais provisões técnicas para os contratos de seguros, cálculo da provisão para 
riscos de créditos (ou cálculo de impairment sobre prêmios recebíveis de clientes 

e outros ativos fi nanceiros avaliados ao valor justo ou ao custo amortizado), cálculo 
de recuperabilidade de imposto de renda e contribuição social diferido e provisões 
para passivos contingentes. Consequentemente, a liquidação das transações 
que envolvem o uso dessas estimativas poderá ser efetuada por montantes que 
podem vir a ser diferentes daqueles que foram inicialmente estimados devidos, 
substancialmente ao processo que é utilizado pela Administração em sua 
determinação. A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente 
e, quando necessário, são ajustadas para melhor refl etir sua situação fi nanceira 
e patrimonial.
As áreas que envolvem alto grau de julgamento ou complexidade, ou áreas onde as 
premissas e estimativas são signifi cativas para a preparação das demonstrações 
contábeis estão divulgadas na Nota 3 destas demonstrações fi nanceiras.
Em 31 de agosto de 2011 foi emitida a Circular SUSEP 426 que, embora tenha 
alterado a Circular SUSEP 424, emitida em 29 de abril de 2011, não causou 
mudanças signifi cativas. A Circular SUSEP no 424 que revogou a Circular SUSEP 
nº 379/2008 estabeleceu o novo plano de contas das Seguradoras, e introduziu 
mudanças nas classifi cações de contas e nas demonstrações fi nanceiras como 
a apresentação da recuperação com custos de apólices em linha específi ca 
“Receita com emissão de apólices” e também de um novo grupo, apartando os 
efeitos da operação de resseguros das demais linhas operacionais, demonstrado 
na linha “Resultado com resseguros”. As informações de prêmios de resseguros 
são demonstradas em todas as linhas das demonstrações fi nanceiras líquidas 
dos custos de aquisição. As provisões técnicas estão constituídas brutas de 
resseguros, sendo que os respectivos registros estão demonstrados na linha 
“Ativos de resseguros - provisões técnicas”.
A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) aprovou através da Circular 
SUSEP no 424/2011 diversos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), que estão sendo considerados na elaboração das presentes 
demonstrações fi nanceiras.
A Companhia avaliou os Pronunciamentos Técnicos do CPC que ainda não 
estão em vigor e constatou que nenhum deles tem aplicabilidade em seus 
negócios, são eles:
(i) CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado (DVA)” que tem por objetivo 
estabelecer critérios para a elaboração da Demonstração do Valor Adicionado 
exigido apenas nas demonstrações fi nanceiras consolidadas.
(ii) CPC 17 - “Contratos de Construção”, que estabelece o tratamento contábil das 
receitas e despesas associadas a contratos de construção que se caracterizam 
por ter suas datas de início e término em períodos contábeis diferentes;
(iii) CPC 29 - “Ativo Biológico e Produto Agrícola”, que estabelece o tratamento 
contábil e as respectivas divulgações, pertinentes à avaliação dos estoques 
dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, como parte do registro das 
atividades agrícolas.

2.2. Conversão em moeda estrangeira

(i) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia são apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional e moeda de apresentação da Companhia.
(ii) Conversão e saldos denominados em moeda estrangeira
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da subsidiária utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. 
Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados em moeda estrangeira 
resultantes da liquidação de tais transações e da conversão de saldos na data de 
fechamento de balanço são reconhecidos no resultado do período. A Companhia 
não possui subsidiárias no exterior ou no Brasil cuja moeda funcional é diferente 
de sua moeda funcional.

Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes, referente às atividades da 
Chartis Seguros Brasil S.A. relativo ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011.
A Chartis é líder mundial em seguros gerais, patrimoniais e de responsabilidade 
civil (Property & Casualty), atendendo mais de 70 milhões de clientes pelo mundo. 
Com um dos mais extensos portfólios de produtos e serviços do mercado, a Chartis 
apresenta excelente solidez fi nanceira e amplo conhecimento no gerenciamento de 
sinistros, permitindo aos seus clientes de seguros comerciais e de pessoas, exercer 
controle sobre praticamente qualquer risco com segurança. 
A Chartis Seguros Brasil, subsidiaria da Chartis International LLC., esta ampliando 
suas instalações no Brasil, com objetivo de disponibilizar nossos produtos e serviços 
aos clientes, de uma forma inovadora e mantendo nossa qualidade e compromisso. 
O Grupo que já possuía autorização para operar como resseguradora admitida, 
através da American Home Assurance Company, estabeleceu a Chartis Resseguros, 
com Capital Social de R$ 80 milhões, com objetivo de oferecer capacidade ao 
mercado de seguros brasileiro, dentro dos padrões e políticas do grupo Chartis, além 
de explorar sinergias com o mercado segurador e outros parceiros e de agregar valor 
aos nossos clientes.

Em 2011, a Chartis Seguros inaugurou sua fi lial no Rio de Janeiro, dentro de 
sua estratégia de expansão dos negócios no Brasil. Para 2012 faz parte de 
nossa estratégia a abertura de novas fi liais, reforçando o compromisso com os 
investimentos e instalações no Brasil.
A Chartis está desenvolvendo sua plataforma de negócios para atender as diversas 
demandas do mercado de seguros e resseguros, voltados principalmente ao 
segmento de grandes riscos e seguros fi nanceiros. Adicionalmente, atuaremos 
no varejo através do desenvolvimento de novos canais de distribuição, de forma 
inovadora, e oferecendo nosso portfólio de produtos e serviços.
A Seguradora está investindo em um sistema operacional que irá suportar suas 
operações e negócios, de uma forma mais ágil e fl exível junto aos seus clientes e 
corretores.
Performance Econômico-Financeira
Os prêmios emitidos pela Seguradora atingiram um volume de R$ 244 milhões, 
enquanto sua performance fi nanceira alcançou R$ 11,5  milhões.
O índice combinado ampliado atingiu 122,13%, devido aos investimentos em 
infra-estrutura e pessoal, preparando a empresa e sua plataforma para atuar no 
mercado de forma competitiva e inovadora, estando alinhada com sua estratégia. 
Entendemos, portanto, que estes investimentos atuais fortalecerão sua posição de 
mercado, efi ciência operacional, e atendimento aos seus clientes.

No ano fi ndo em dezembro de 2011, a Seguradora apresentou um Prejuízo de R$ 
7,5 milhões, enquanto seu Prejuízo operacional foi de R$ 8,3 milhões. 
Distribuição de Lucros
A Seguradora tem como prática a distribuição de dividendos ao fi nal do ano, 
garantindo até 25% estabelecido no seu acordo de acionistas, após a constituição 
de 5% da reserva legal.
Perspectivas
A Seguradora continuará expandindo suas operações, aumentando seu volume de 
prêmios e mantendo sua forte atuação nas políticas de precifi cação e aceitação de 
risco, visando à contínua melhoria do seu resultado operacional, e adicionalmente 
melhorar o desempenho das despesas administrativas. Esta é a estratégia adotada 
pela Seguradora, que a deixa preparada para atuar em um mercado competitivo.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos Acionistas, parceiros de negócios, corretores e clientes 
pela confi ança em nossa administração bem como aos nossos colaboradores, 
pela sua decisiva contribuição para a conquista dos resultados da Seguradora e 
relançamento da Chartis no mercado Brasileiro.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012.
A Diretoria

Conciliação do Lucro Líquido do Exercício com Fluxo de Caixa das 
Atividades Operacionais - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011

 (Em milhares de reais)

 2011 2010
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (7.500) 368
Depreciação e amortização 2.160 468
Reserva de capital - (86)
Ajuste exercícios anteriores - (257)
Reserva de reavaliação - 3

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Variações nos ativos e passivos:
Variação das aplicações 102.745 (97.708)
Variação dos créditos das operações com seguros (44.576) 39.138
Variação de títulos e créditos a receber 427 (797)
Variação das despesas antecipadas 162 90
Variação dos custos de aquisição diferidos (8.922) (1.851)
Variação de contas a pagar (20.654) 646
Variação das operação de resseguros (68.439) (86.576)
Variação de outros débitos operacionais (8.405) (1.051)
Variação de débitos de operações de seguros 29.171 (17.308)
Variação de depósitos de terceiros 2.740 (188)
Variação das provisões técnicas 111.399 92.107
Variação de ajustes de tvm (pl) 1.922 577
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais 92.231 (72.425)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Pagamento pela compra de ativo permanente
 (imobilizado) (10.216) (9.850)
Investimento (80.928) 112
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento (91.144) (9.738)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento de capital - 80.000
Caixa líquido gerado nas atividades
 de fi nanciamentos - 80.000

Aumento (diminuição) nas disponibilidades 1.087 (2.163)
Disponibilidades no início do período 449 2.612
Disponibilidades no fi nal do período 1.536 449
Aumento (diminuição) nas disponibilidades 1.087 (2.163)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, contas bancárias, depósitos 
a prazo e outros ativos de curto prazo (vencimento original de três meses ou período 
menor) de alta liquidez e com baixo risco de variação no valor justo de mercado.
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2.4. Ativos fi nanceiros

(a) Ativos fi nanceiros
(i) Classifi cação e mensuração
A Companhia classifi ca seus ativos fi nanceiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
disponíveis para venda, ativos mantidos até o vencimento e recebíveis. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual os 
ativos fi nanceiros foram adquiridos. A administração determina a classifi cação de seus ativos fi nanceiros na data inicial de 
aquisição dos ativos e reavalia a sua classifi cação a cada data de balanço, segundo as regras restritas do CPC 38 (equivalente 
ao IAS 39) para transferências (ou reclassifi cações) entre categorias. Todos os ativos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos
ao valor justo de mercado e quaisquer diferenças entre o valor justo de mercado e consideração paga pela Companhia para a 
aquisição do ativo (amplamente conhecida como ‘day-one profi ts/losses’) são reconhecidas no resultado do período somente 
quando a companhia possui a capacidade de observação direta no mercado de fatores ou premissas de precifi cação dos ativos. 
A Companhia utiliza o critério de reconhecimento inicial de um instrumento fi nanceiro (para todas as categorias de ativos ou 
passivos fi nanceiro) o método de compra e venda regular pela data de negociação, ou seja, o reconhecimento de um ativo 
fi nanceiro a ser recebido e um passivo fi nanceiro a ser pago na data da negociação (data em que a Companhia se torna parte 
de um contrato) e a baixa de um ativo fi nanceiro e reconhecimento de ganho ou perda no dia em que a negociação ocorre.
(ii) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Esta categoria compreende duas subcategorias: Ativos fi nanceiros detidos para propósito de negociação e ativos fi nanceiros 
designados ao valor justo através do resultado na data inicial de sua aquisição. A Companhia classifi ca nesta categoria os 
ativos fi nanceiros cujo propósito e estratégia de investimento é de manter negociação ativa e frequente. Os ativos dessa 
categoria são classifi cados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados imediatamente e apresentados na demonstração 
do resultado em “Receitas de Ativos Financeiros” no período em que ocorrem. A Companhia não designou nenhum ativo ou 
passivo fi nanceiro através da Opção de Valor Justo, ou ‘Fair Value Option’ nas demonstrações fi nanceiras.

(iii) Ativos fi nanceiros mantidos até o vencimento
A Companhia classifi ca os ativos fi nanceiros nesta categoria segundo o propósito de negócio (ou intenção) da Administração 
quanto à realização do ativo. Os ativos fi nanceiros mantidos até o vencimento são aqueles instrumentos não derivativos com 
valores a receber fi xos ou pré-determinados e com vencimento fi xos (exceto aqueles que atendam à defi nição da categoria 
‘empréstimos e recebíveis’) onde a Administração possui a intenção e a habilidade de manter o ativo até a data de vencimento. 
Estes ativos são inicialmente reconhecidos a valor justo e subsequentemente avaliados ao custo amortizado, segundo o método 
da taxa efetiva de juros (EIR method). Estes ativos são avaliados para Impairment a cada data de balanço e a Companhia 
constitui uma provisão para impairment quando há evidência objetiva de que a Companhia não terá a habilidade de receber 
todos os valores devidos pela contraparte em conformidade com os termos contratuais estabelecidos (veja Nota 2.5(i) e (ii) para
impairment de ativos fi nanceiros).

(iv) Empréstimos e recebíveis, incluindo Prêmios a receber de segurados
Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos fi nanceiros não derivativos com pagamentos fi xos ou determináveis, 
não cotados em um mercado ativo. Os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de prêmios a 
receber de segurados, são classifi cados pela Companhia nesta categoria e são mensurados pelo valor de prêmio emitido. 
Os outros recebíveis da Companhia compreendem os demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto 
os investimentos de curto prazo. Todos os recebíveis são avaliados para impairment a cada data de balanço (vide política 
contábil 2.5(i)).

(v) Ativos fi nanceiros disponíveis para venda
Os ativos fi nanceiros disponíveis para venda são aqueles instrumentos fi nanceiros não derivativos que são designados 
nessa categoria ou que não são classifi cados em nenhuma outra categoria. Os ativos fi nanceiros disponíveis para venda são 
contabilizados pelo valor justo (acrescido dos custos de transação diretamente incrementais) no seu reconhecimento inicial e 
em períodos subsequentes. Os juros de títulos de renda fi xa classifi cados como disponíveis para venda, calculados com o uso 
do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas fi nanceiras. Dividendos 
recebidos de investimentos em ações, quando classifi cados nesta categoria, são reconhecidos no resultado do período quando 
o direito de recebimento do dividendo é estabelecido para a Companhia.
A parcela correspondente à variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizados) é lançada contra o patrimônio líquido, na 
conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda considerada 
permanente (vide política contábil de impairment na Nota 2.5(ii)).

(vi) Determinação de valor justo de ativos
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base nos preços atuais de compra ‘bid prices’. 
Para os ativos fi nanceiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de 
avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos 
que são substancialmente similares, a análise de fl uxos de caixa descontados e os modelos de precifi cação de opções que 
fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela 
administração da própria entidade.

2.5. Análise de recuperabilidade de ativos fi nanceiros e não fi nanceiros (impairment)

(i) Ativos fi nanceiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios a receber de segurados)
A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência de que um determinado ativo classifi cado na categoria de 
empréstimos ou recebíveis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou “impaired”.
Caso um ativo fi nanceiro seja considerado como impaired, a Companhia somente registra a perda no resultado do período 
se houver evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos que ocorram após a data inicial de 
reconhecimento do ativo fi nanceiro nesta categoria e se o valor da perda puder ser mensurado com confi abilidade pela 
Administração. As perdas são registradas e controladas em uma conta retifi cadora do ativo fi nanceiro. Para a análise de 
impairment, a Companhia utiliza diversos fatores observáveis que incluem:
• Difi culdades signifi cativas do emissor ou do devedor;
• Quebra de termos contratuais, tais como default ou não cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor;
• É provável que o emissor ou devedor entre em falência ou concordata;
• Desaparecimento de um determinado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliários);
• Informações observáveis que indicam que há uma redução mensurável dos fl uxos de caixa futuros de um grupo de ativos 

(para o acesso coletivo de impairment), embora esta redução não possa ser atribuída individualmente para os ativos 
individualmente não signifi cativos.

Para avaliação de impairment de ativos fi nanceiros classifi cados nesta categoria a Companhia utiliza uma metodologia 
amplamente conhecida como metodologia de perda incorrida que considera se existe evidência objetiva de impairment para 
ativos individualmente signifi cativos. Se a Companhia considerar que não existe evidência de que um ativo individualmente 
signifi cativo esteja impaired, a Companhia inclui o ativo em um grupo de ativo de risco de crédito com características similares e 
acessa este ativo para impairment juntamente com os demais ativos fi nanceiros que serão testados em uma base coletiva. Para 
o cálculo coletivo de impairment a Companhia agrupa os ativos em uma base de características de risco de crédito (como por 
exemplo, ratings internos, indústria ou tipos de contrato de seguro para avaliação de prêmios a receber). Estas características 
são relevantes para a determinação dos índices históricos de perda dos grupos avaliados com base em metodologia de rolagem, 
amplamente conhecida como “Roll Rate Model”.
A Companhia designa os prêmios a receber para acesso de impairment nesta categoria e os estudos econômicos de perda 
consideram emissões feitas em períodos anteriores e elimina eventos de cancelamento de apólices não diretamente associados 
com perdas originadas por fatores de risco de crédito, tais como cancelamentos, baixa dos ativos por sinistros, emissões 
incorretas ou modifi cações de apólices solicitadas por corretores que resultam na baixa do ativo.
Para os ativos classifi cados na categoria ‘mantidos até o vencimento’ o valor do impairment é avaliado como a diferença entre o 
valor contábil do ativo e o valor presente dos fl uxos e caixa futuros estimados dos ativos descontados pela taxa efetiva de juros
do ativo. Caso o ativo esteja impairment, o valor da perda é reconhecido como uma conta retifi cadora (uma provisão) e o valor 
da perda são reconhecidos no resultado do período. Quando o ativo for cotado, a Companhia utiliza o valor de mercado como 
valor de referencia para o cálculo de impairment.

(ii) Ativos fi nanceiros avaliados ao valor justo
A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de que um ativo classifi cado como disponível para a venda 
está individualmente impaired. No caso de investimentos em instrumentos de capital (ações) a Companhia avalia se há um 
declínio signifi cativo ou prolongado no valor de mercado do ativo do seu custo. Caso tal evidência existir, a perda acumulada 
(avaliada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer perdas para 
impairment registradas previamente) é removida do patrimônio líquido e reconhecida imediatamente no resultado do período. 
Perdas para impairment em instrumentos de capital que são registradas no resultado do período não são revertidas. Para 
instrumentos de dívida, as perdas com impairment registradas são revertidas quando se o valor justo do instrumento fi nanceiro 
aumentar e se o aumento puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após a data que a perda por impairment
foi inicialmente reconhecida.

(iii) Ativos não fi nanceiros
Ativos não fi nanceiros sujeitos a depreciação são avaliados para impairment quando ocorram eventos ou circunstâncias que 
indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no resultado do período 
para o valor pelo qual o valor contábil do ativo exceda o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é como o maior valor 
entre o valor em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos).
Os ativos registrados como custos de aquisição diferidas de contratos de seguros são avaliados, quando à sua recuperabilidade, 
segundo o teste de adequação de passivos - LAT (vide política contábil 2.11.3).

2.6. Custos incorridos na aquisição de contratos de seguros
A Companhia registra como um ativo circulante (Custos de aquisição diferidas) os gastos que são diretamente incrementais e 
relacionados à originação ou renovação de contratos de seguro, e que possam ser avaliados com confi abilidade. Os demais 
gastos são registrados como despesa, conforme incorridos. Esse ativo intangível é amortizado segundo o período do contrato, 
que equivale substancialmente ao período de expiração do risco.

2.7. Propriedades de investimento
A Chartis Brasil detém certas propriedades de investimento que não são classifi cados como ativo imobilizado de uso próprio e 
que são alugados para terceiros para auferir renda. Esses ativos são classifi cados como propriedades de investimento segundo 
o CPC 28 (equivalente ao IAS 40) e são avaliados ao custo de aquisição (menos quaisquer custos de transação incrementais) 
reduzido por depreciação. Estes ativos imobiliários compreendem propriedades que são alugadas a terceiros e classifi cadas 
segundo o CPC 6 (equivalente ao IAS 17) como um leasing operacional. Como a Companhia utiliza o modelo de custo (Cost
Model) permitido pelo CPC 28 (equivalente ao IAS 40) para imóveis de investimento, estes ativos são avaliados para impairment 
e alocados à suas respectivas unidades geradoras de caixa segundo o CPC 1 (equivalente ao IAS 36).

2.7.1. Leasing
A Chartis Brasil aluga diversos ativos em seu curso normal de negócios. Consequentemente, para a aplicação do CPC 6 
(equivalente ao IAS 17), a Companhia efetua o processo de classifi cação dos contratos como leasing fi nanceiro ou operacional. 
Nesse contexto, quando o contrato é classifi cado como um leasing fi nanceiro, na perspectiva do arrendatário, o ativo alugado 
é registrado e um passivo correspondente também é registrado pelo menor entre o valor presente dos aluguéis mínimos a 
serem pagos no contrato ou pelo valor justo do bem. Após o registro inicial, o imobilizado é depreciado pelo prazo de vigência 
do contrato e as obrigações são avaliadas pelo método da taxa efetiva de juros com uma despesa fi nanceira registrada no 
resultado do período.
Os contratos de leasing onde uma porção signifi cativa dos riscos e benefícios sobre os ativos são retidos pela Companhia, como 
arrendador, são classifi cados como leasing operacionais. Recebimentos pela Companhia de leasing operacionais (líquidos de 
quaisquer incentivos recebidos do arrendador) são reconhecidos no resultado do exercício linearmente e proporcionalmente ao 
período do arrendamento. Os contratos de leasing da Companhia foram avaliados e classifi cados como leasings operacionais.

2.8. Ativo imobilizado de uso próprio
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis e utensílios, instalações e outros ativos fi xos utilizados 
para a condução dos negócios da Companhia. O custo do ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo 
até a data de preparação das demonstrações fi nanceiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que 
são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em condição de uso. Gastos 
subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecido como um componente separado do 
ativo imobilizado somente quando é provável que benefícios futuros econômicos associados com o item do ativo irão fl uir 
para a Companhia e o custo do ativo possa ser avaliado com confi abilidade. Quando ocorre a substituição de um determinado 
componente ou ‘parte’ de um componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo ou 
manutenção são registrados no resultado do período conforme incorridos.
A depreciação de outros itens do ativo imobilizado é calculada segundo o método linear e conforme o período de vida útil 
estimada dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas pela Companhia estão divulgadas na Nota 16.
O valor residual dos ativos e a vida útil dos ativos são revisados, e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor
contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo é inferior do que o valor 
contábil do ativo segundo as regras do CPC 1 (equivalente ao IAS 36).

2.9. Passivos fi nanceiros
As obrigações a pagar são inicialmente reconhecidas ao valor justo de mercado e quaisquer efeitos signifi cativos de ajuste a 
valor presente é reconhecido segundo o método da taxa efetiva de juros até a data de liquidação, quando o efeito do ajuste 
a valor presente é material. Para este cálculo, em casos onde os passivos fi nanceiros não possuem uma taxa de juros pré-
determinada (ou explícita no contrato), a Companhia utiliza uma taxa de mercado similar à taxa de juros de referência que 
seria cobrada hipoteticamente por uma instituição bancária no mercado para fi nanciamento ou compra de um ativo similar 
considerando, inclusive, o risco de crédito da Companhia para este propósito.

2.10. Contratos de seguro e contratos de investimento - Classifi cação
Na adoção inicial do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), a Companhia efetuou o processo de classifi cação de todos os contratos 
de seguro e resseguro com base em análise de transferência de risco signifi cativo de seguro entre as partes no contrato, 
considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial onde o evento segurado ocorre, comparado com 
cenários onde o evento segurado não ocorre. A Companhia emite diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos 
que transferem risco de seguro, risco fi nanceiro ou ambos. Como guia geral, a Companhia defi ne risco signifi cativo de seguro 
como a possibilidade de pagar benefícios adicionais signifi cativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro 
(com substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra. Contratos de 
investimento são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignifi cante. Na data 
de adoção do CPC a Companhia não identifi cou contratos classifi cados como ‘contratos de investimento’ na aplicação inicial do 
CPC 11 (equivalente ao IFRS 4).
Os contratos de resseguro também são classifi cados segundo os princípios de transferência de risco de seguro do CPC 11 
(equivalente ao IFRS 4). Os contratos de resseguro que não atendem à defi nição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 
(equivalente ao IFRS 4) são classifi cados como ativos fi nanceiros. Todos os contratos de resseguro foram classifi cados como 
contratos de seguro por transferirem risco signifi cativo de seguro entre as partes no contrato.

2.11. Avaliação de ativos e passivos originados de contratos de seguro

2.11.1. Avaliação de ativos de contratos de resseguro
A política de risco de crédito da Companhia prevê que somente resseguradores classifi cados com rating de crédito de acordo 
com as normas do regulador local (SUSEP) sejam considerados no curso normal de seus negócios. Os ativos de resseguro são 
representados por valores a receber de resseguradores a curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de realização (ou 
recebimento) dos ativos de resseguro junto aos resseguradores. Os ativos de resseguro são avaliados consistentemente com 
os saldos associados com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e conforme os termos e condições de cada 
contrato. Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos substancialmente por prêmios pagáveis em contratos 
de resseguro. Quaisquer ganhos ou perdas originados na contratação inicial de resseguro são amortizados durante o período 
de expiração do risco dos contratos.
A Companhia acessa a recuperabilidade (impairment) dos ativos de resseguro regularmente e no mínimo a cada data de 
balanço. Quando há evidência objetiva de impairment, a Companhia reduz o valor contábil do ativo de resseguro ao seu valor 
estimado de recuperação e reconhece imediatamente qualquer perda no resultado do período. Segundo diretrizes do CPC 
11 (equivalente ao IFRS 4), a Companhia utiliza uma metodologia similar àquela utilizada para ativos fi nanceiros mantidos 
até o vencimento para determinar que há evidência objetiva de deterioração em um ativo de resseguro (vide metodologia 
descrita na política contábil 2.11). Consequentemente, as perdas para impairment são avaliadas utilizando-se metodologia 
similar àquela aplicada para ativos fi nanceiros, conforme regras do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4). Esta metodologia também 
leva em consideração disputas e casos específi cos que são analisados pela Administração quanto à documentação e trâmite 
do processo de recuperação junto aos resseguradores.

2.11.2. Passivos de contratos de seguro
Na adoção inicial do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), a Chartis Seguros utilizou a isenção de utilizar as suas políticas contábeis
anteriores, para avaliação dos passivos de contratos de seguro e ativos de contratos de resseguro. Dentre as isenções previstas
no CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), a Chartis Seguros também aplicou outros procedimentos mínimos requeridos para uma 
entidade que aplica o CPC 11 (equivalente ao IFRS 4) pela primeira vez, tais como: (i) teste de adequação de passivos (ou 
“Liability Adequacy Test” - vide política contábil 2.11.3), (ii) teste de impairment de ativos de resseguro (vide política contábil 
2.11.2.1), (iii) avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro e (iv) identifi cação de derivativos 
embutidos em contratos de seguro. A Companhia não aplicou os princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade Refl exa) 
já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou benefícios aos segurados, sejam impactados por esta política.
Adicionalmente, a Companhia não identifi cou situações onde tenha utilizado excesso de prudência, conforme defi nido pelo CPC 
11 (equivalente ao IFRS 4) e Circular SUSEP nº 410, na avaliação de contratos de seguro.
As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios estabelecidos nas Resoluções 
CNSP nºs 162/06, 181/07, 195/08 e 204/09. Ainda, nos termos da Resolução CNSP nº 135/05, uma avaliação atuarial das 
carteiras, com periodicidade anual, é realizada e encaminhada à Superintendência de Seguros Privados, com o respectivo 
parecer atuarial.

Provisão de Prêmios Não Ganhos (“PPNG”)
A PPNG é constituída pela parcela de prêmio do seguro correspondente ao período de risco ainda não decorrido, de acordo 
com as normas da SUSEP. A provisão de prêmios não ganhos relativa às operações de retrocessão é constituída com base em 
informações recebidas dos resseguradores.

Provisão de Prêmios Não Ganhos (“PPNG-RVNE”)
A PPNG é constituída pela parcela de prêmio do seguro correspondente ao período de risco ainda não decorrido, referente às 
apólices que já tiveram inicio de vigência mas ainda não foram emitidas. Essa provisão é feita através de cálculos estatísticos
visando estimar todos os riscos já vigentes no qual deve-se ter reserva caso tenha a ocorrência de um sinistro. 

Provisão Complementar de Prêmios (“PCP”)
A Provisão Complementar de Prêmios (PCP) é constituída com o objetivo de complementar os montantes de PPNG constituídos, 
considerados também os riscos vigentes e não emitidos. Sua apuração é feita com base em metodologia estatística e atuarial.

Provisão de Insufi ciência de Prêmios (“PIP”)
A Provisão de Insufi ciência de Prêmios (PIP) deve ser constituída se for constatada insufi ciência 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 referente aos riscos vigentes na data base de cálculo. Verifi camos a sufi ciência da PPNG confrontando o seu 
saldo, em determinada data, com as despesas que se propõe a cobrir: indenizações com sinistros, despesas com indenizações, 
despesas administrativas, despesas operacionais e despesas de comercialização. Caso a PPNG seja insufi ciente para cobrir 
estas despesas, será constituída uma PIP de igual valor a fi m de anular a insufi ciência; havendo uma sufi ciência de PPNG, 
nada será constituído a título de PIP.
Contabilmente a PPNG é um diferimento do prêmio emitido em complementação ao prêmio ganho, ou seja, é o prêmio a ganhar 
dos riscos vigentes. Por se tratar de uma receita futura, as despesas com sinistros, administração e comercialização deverão ser
projetadas para o período a decorrer destes riscos vigentes. Dividimos o período de estudo em semestres de início de vigência, 
permitindo analisar a contribuição que a política de tarifação de cada semestre teve no resultado total.
De acordo com este modelo, a PPNG contabilizada no fi m de cada exercício analisado, terá seus riscos agrupados por semestre 
de início de vigência. Será acrescentado ao saldo da PPNG contabilizada uma estimativa dos prêmios dos riscos vigentes mas 
ainda não emitidos, que chamaremos de RVNE (Riscos Vigentes mas Não Emitidos).
O sinistro futuro será projetado aplicando-se a sinistralidade fi nal na PPNG. A sinistralidade fi nal é o resultado da relação entre
o sinistro fi nal e o prêmio fi nal.
O sinistro fi nal foi conceitualmente desenvolvido conforme metodologia do triângulo de run-off, desenvolvendo o sinistro a partir 
do início de vigência do risco, obtendo o sinistro fi nal por semestre de início de vigência. Supondo o desenvolvimento dos dois
últimos semestres pouco confi áveis, caso o sinistro não fi que adequado a sinistralidade esperada, complementaremos o sinistro 
fi nal com a diferença entre o sinistro total esperado pela sinistralidade esperada e o sinistro total estimado pelo triângulo.
O prêmio fi nal será desenvolvido igualmente por um triângulo de run-off apresentado da seguinte forma: o prêmio emitido tem 
suas linhas de geração agrupadas pelo semestre de início de vigência, e as colunas de desenvolvimento agrupadas pelo atraso 
de emissão. Tecnicamente este triângulo de prêmios se desenvolve da mesma forma que o triângulo de sinistros, levando ao 
prêmio fi nal. O prêmio fi nal menos o prêmio emitido resulta na RVNE, uma estimativa dos prêmios emitidos em atraso, mais os 
possíveis cancelamentos.
A despesa de comercialização fi nal, também foi projetada através do triângulo de run-off seguindo o mesmo modelo do prêmio 
fi nal e sinistro fi nal. A diferença entre a despesa de comercialização fi nal e a despesa de comercialização já conhecida é a 
despesa oriunda dos riscos já vigentes mas ainda não emitidos.
As despesas referentes à indenização, ou seja, despesas diretamente alocadas aos sinistros foram estimadas juntamente no 
triângulo de sinistros. Sendo assim, a sinistralidade esperada projetada pelo triangulo de run-off representa o percentual do 
premio ganho que será necessário para cobrir os novos sinistros e as despesas.
As despesas de administração e outras serão projetadas através de percentuais criados sobre o desenvolvimento observado, 
por exemplo:
%DA_DO = Despesa Administrativa + Despesa Operacionais/PG do mesmo período
Despesas Administrativas Futuro = %DA_DO * Prêmio Ganho Futuro
A técnica adotada segregando as receitas e despesas por período, ou geração, combinada com a empregada para projeção 
dos sinistros fi nais, conduz a aplicação de uma metodologia prospectiva e a análise dos impactos dos resultados esperados de 
cada semestre, no resultado combinado fi nal.
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011 não foi necessária a constituição de PIP.

Provisão de Sinistros a Liquidar (“PSL”)
Constituída por estimativa de pagamentos prováveis de indenizações e despesas de sinistros, determinada com base nos 
avisos de sinistros individuais recebidos até a data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação.
Adicionalmente, na metodologia utilizada para estimar o IBNR é calculada uma provisão de sinistros estimados (indenização e 
despesas) destinada à cobertura dos ajustes de estimativas da provisão de sinistros a liquidar, considerando inclusive aqueles 
processos cíveis relacionados a sinistros, cujo valor pode exceder aos valores contratados, gerados entre a data de aviso e a 
data de pagamento do sinistro, determinada em cálculos atuariais estabelecidos na Avaliação Atuarial, submetida à SUSEP.
A Provisão de PSL referente ao convênio DPVAT é registrada com base nos demonstrativos recebidos da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados (“Provisão de IBNR”)
A metodologia adotada para cálculo do IBNR se baseia no desenvolvimento dos sinistros avisados a fi m de se estimar o sinistro 
fi nal. A diferença entre o sinistro fi nal e o sinistro avisado é o IBNR.
O desenvolvimento dos sinistros avisados se dá através de uma técnica conhecida como “Triângulo de run-off”. São selecionados 
nas bases de dados da companhia os sinistros retidos, pendentes e pagos, ocorridos nos últimos dez anos. Estes sinistros são 
distribuídos em períodos semestrais de ocorrência e movimentação, formando um triângulo de 32 semestres de ocorrência por 
32 semestres de movimentação. Este triângulo tem seus valores acumulados e, a partir da divisão dos valores da movimentação 
posterior pelos valores da movimentação anterior, é criado o “triângulo de fatores de run-off”. Para cada coluna do triângulo de 
run-off é feito uma análise com o objetivo de se determinar qual o fator que melhor representa aquela fase de desenvolvimento 
do sinistro. (A seleção deste fator pode ser feita pela média dos fatores, levando-se em consideração o conhecimento que o 
atuário tem de cada carteira.)
Esta análise é crítica, e para se chegar a uma boa estimativa do sinistro fi nal, pode ser necessária uma triagem dos sinistros 
que ocorreram em um determinado semestre a fi m de se identifi car situações atípicas, tais como catástrofes ou outros eventos 
cuja possibilidade de nova ocorrência são remotas, as quais deverão ser excluídas para efeito de criação dos fatores de run-off,
pois estes fatores são responsáveis pelo desenvolvimento do sinistro no futuro e não devem embutir situações atípicas. Quando 
for identifi cado um sinistro com estas características, ele será destacado do triângulo de sinistros e tratado individualmente. Isto 
signifi ca que será criado um triângulo de fatores sem a distorção deste evento, e sem esta distorção também será desenvolvido 
o triângulo de sinistros. Posteriormente, o sinistro atípico que foi desenvolvido até o fi nal individualmente, será adicionado ao
triângulo original para apuração do IBNR. É importante observar que a classifi cação de um sinistro como atípico, depende 
exclusivamente de sua natureza e não do impacto que possa produzir no sinistro fi nal, já que este tratamento pode tanto 
aumentar como diminuir o IBNR. O importante é que se obtenha uma projeção mais realista possível.
Uma vez selecionados os fatores que melhor representam cada um dos semestres de desenvolvimento, elaboramos, a partir da 
primeira movimentação, o resultado dos demais fatores, criando o LDF (loss development factor) para cada linha de ocorrência. 
Voltando ao triângulo de sinistros acumulados, projetamos o sinistro fi nal multiplicando cada LDF pelo sinistro avisado conhecido
do semestre de ocorrência correspondente. Finalmente o IBNR será a diferença entre o sinistro fi nal e o sinistro conhecido.
A Provisão de IBNR referente ao convênio DPVAT é registrada com base nos demonstrativos recebidos da Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., bem como a provisão de IBNR relativa a operações de retrocessão foi constituída com 
base nos valores informados pelos resseguradores.

Provisão de Despesas Administrativas (“PDA”)
É constituída Provisão de Despesas Administrativas (PDA) para o ramo de Seguro DPVAT com base em metodologia 
determinada pelo CNSP, essa provisão é registrada com os informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A., administradora do mesmo.
Os encargos fi nanceiros creditados às provisões técnicas são classifi cados como “Despesas fi nanceiras”.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)
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2.11.3. Teste de Adequação dos Passivos (LAT - Liability Adequacy Test)
Conforme requerido pelo CPC 11 (equivalente ao IFRS 4) e Circular Susep nº 410, em cada data de balanço a Companhia 
elabora o teste de adequação dos passivos para todos os contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é 
elaborado considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o CPC 11 
(equivalente ao IFRS 4), deduzidos dos custos de aquisição diferidas do ativo circulante diretamente relacionados aos contratos
de seguros.
A Companhia adotou a seguinte metodologia e premissas para gerar o cálculo de LAT:
- Divisão do portfólio em 15 grupos (conforme mencionado no item 4.1 das Notas Explicativas e de acordo com o defi nido pela 
SUSEP);
- O cálculo do Net Carrying Amount foi efetuado através da fórmula:

NCA = (PPNG + PPNG/RVNE - DCD - DCD/RVNE + PCP) + (IBNR + IBNER + PSL + PDS)

- Projeção do fl uxo de caixa cinco partes, sendo:
- Fluxo de pagamentos de sinistros e despesas com sinistros, em dólares, de riscos não incorridos até a data do teste;
- Fluxo de pagamentos de sinistros e despesas com sinistros, em reais, de riscos não incorridos até a data do teste;
- Fluxo de pagamentos de sinistros e despesas com sinistros já incorridos;
- Fluxo de pagamentos de despesas administrativas necessárias para o funcionamento da empresa;
- Fluxo de pagamento de despesas com comercialização dos prêmios futuros estimados.
- A taxa de juros aplicada para o cálculo do valor presente dos fl uxos é curva de juros (ETTJ), informada pela SUSEP com 
referência no Cupom de IPCA;
- Aplicação do percentual de 4,65% em cada período do fl uxo, referente a impostos de PIS e COFINS, para os casos cujo 
montante de prêmio ganho sejam maiores que o montante de sinistro pago;
- Aplicação de uma sinistralidade esperada calculada por grupo de produtos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Grupo LAT Grupo Ramo SUSEP  Linha  de Negócios   Sinistralidade Esperada
1 01 - Patrimonial Seguros Pessoais 20%
2 01 - Patrimonial Responsabilidades 45%
3 01 - Patrimonial Seguros Corporativos 50%
4 02 - Riscos Especiais Seguros Corporativos 55%
5 03 - Responsabilidades Responsabilidades 55%
6 05 - Automóvel Automóvel 65%
7 06 - Transportes Transportes 65%
8 07 - Riscos Financeiros Seguro Garantia 25%
9 07 - Riscos Financeiros Trade Credit 60%
10 09 - Pessoas Coletivo Seguro de Pessoas 40%
11 11 - Rural Seguros Corporativos 50%
12 12 - Outros Outros 0%
13 13 - Pessoas Individual Seguro de Pessoas 28%
14 14 - Marítimos Marítimos 65%
15 15 - Aeronáuticos Aeronáutico 35%

- O Cálculo foi realizado para fl uxos brutos e líquidos de Resseguro.

No cálculo realizado para a data base de dezembro/2011 não foi constatada nenhuma insufi ciência para nenhum dos grupos 
citados acima, tanto para as reservas Brutas de resseguro quando para as reservas Liquidas de resseguro. Adicional a análise 
do fl uxo de caixa com as premissas defi nidas, foi realizado um teste de stress onde as premissas de sinistralidade esperada 
e taxa cambial foram variadas de -20% a + 20%. Mesmo com essa análise não foi apresentada nenhuma insufi ciência. Isto 
signifi ca que a Companhia está com as suas reservas técnicas adequadas para cobrir os gastos futuros.

2.12. Derivativos embutidos
A Companhia emite contratos de seguro que cujos pagamentos de sinistros são denominados em moeda estrangeira, 
onde os fl uxos de caixa a serem liquidados (ou pagos) aos segurados são afetados pela variabilidade das taxas de câmbio 
periodicamente e nos períodos de liquidação. Como o pagamento destes fl uxos de caixa de benefícios são contingentes ao 
evento de perda, o derivativo embutido nesses contratos atende a defi nição de um contrato de seguro por si só, e usufruem da 
isenção prevista no CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), que permite a não ‘bifurcação’, ou contabilização separada dos derivativos 
embutidos ao valor justo, periodicamente. A Companhia elaborou análises de sensibilidade para risco fi nanceiro que considera 
as variações sobre esses contratos na Nota explicativa 4.1.

2.13. Outras provisões, ativos e passivos contingentes
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado 
de um evento passado, quando é provável que o pagamento de recursos deva ser requerido para liquidar a obrigação e quando 
a estimativa pode ser feita de forma confi ável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a entidade 
não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do desconto a valor presente é 
material.
A Companhia constitui provisões para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer de ações judiciais em curso 
de natureza cível, fi scal e trabalhista. As provisões são constituídas a partir de uma análise individualizada, efetuada pelos 
assessores jurídicos da Companhia e de sua Controlada, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado 
desfavorável implicando num desembolso futuro. Ativos Contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando 
a Administração dispõe de total controle da situação de um evento futuro certo, apesar de não ocorrido, e depende apenas 
dela, ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando 
o ganho como praticamente certo. Os tributos cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial são registrados 
levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações Legais (Fiscais e Previdenciárias) decorrem de 
processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, 
que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm seus montantes reconhecidos integralmente 
nas demonstrações contábeis e são atualizados monetariamente de acordo com a legislação fi scal.

2.14. Capital social
As ações emitidas pela Companhia são classifi cadas como um componente do patrimônio líquido quando a Companhia não 
possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emissão
das ações próprias são registrados no patrimônio líquido, deduzidos dos recursos recebidos.

2.15. Compensação (apresentação líquida) de ativos e passivos fi nanceiros
Ativos e passivos fi nanceiros somente são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial quando há um direito legal 
irrevogável de compensar ativos e passivos junto à contraparte e quando a Companhia possui a intenção de liquidar os 
instrumentos em uma forma líquida ou realizar o ativo e liquidar um determinado passivo fi nanceiro simultaneamente.

2.16. Políticas contábeis para reconhecimento de receita

2.16.1. Reconhecimento de prêmio emitido de contratos de seguro
As receitas de juros de instrumentos fi nanceiros (incluindo as receitas de juros de instrumentos avaliados ao valor justo através
do resultado) são reconhecidas no resultado do exercício segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. 
Quando um ativo fi nanceiro é reduzido como resultado de perda por impairment, a Companhia reduz o valor contábil do ativo 
ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos fl uxos de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e 
continua reconhecendo juros sobre estes ativos fi nanceiros como receita de juros no resultado do exercício. Os juros cobrados 
sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento 
dos correspondentes prêmios de seguros.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos fi nanceiros representados por instrumentos de capital (ações) são 
reconhecidas no resultado quando o direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido.

2.16.2. Receita de juros e dividendos recebidos
As receitas de juros de instrumentos fi nanceiros (incluindo as receitas de juros de instrumentos avaliados ao valor justo através
do resultado) são reconhecidas no resultado do exercício segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. 
Quando um ativo fi nanceiro é reduzido como resultado de perda por impairment, a Companhia reduz o valor contábil do ativo 
ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos fl uxos de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e 
continua reconhecendo juros sobre estes ativos fi nanceiros como receita de juros no resultado do exercício. Os juros cobrados 
sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento 
dos correspondentes prêmios de seguros.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos fi nanceiros representados por instrumentos de capital (ações) são 
reconhecidas no resultado quando o direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido.

2.16.3. Receitas de alugueis de imóveis a terceiros
As receitas de aluguéis de ativos imobiliários de investimento são reconhecidas no resultado do período segundo o método 
linear e proporcionalmente ao longo do período do aluguel. Quaisquer incentivos ou despesas de aluguel são reconhecidos 
seguindo o mesmo padrão de reconhecimento de receita.

2.17. Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos reportados inclui as despesas de impostos correntes e os 
efeitos de impostos diferidos. A Companhia reconhece no resultado do período os efeitos dos impostos de renda e contribuição 
social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes 
casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos correntes são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes ou substancialmente vigentes na data de 
preparação do balanço patrimonial. O imposto de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% 
sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15%.
Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos segundo o CPC 25 (equivalente ao IAS 12) 
sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos 
destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para constituição de impostos diferidos são as taxas vigentes ou substancialmente
vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja 
provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis.

3  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NA PREPARAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(i) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros
As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Companhia representam a área onde a Companhia aplica 
estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações contábeis. Existem diversas fontes de incertezas que 
precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Companhia irá liquidar em última instância. A Companhia utiliza 
todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam infl uenciar 

as tomadas de decisões da Administração e atuários da Companhia para a defi nição de premissas atuariais e da melhor 
estimativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os 
valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As provisões 
que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de 
grandes riscos. A Companhia divulga análises de sensibilidade para estas premissas na Nota explicativa 4.1.
(ii) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para contingências fi scais, cíveis e trabalhistas
A Companhia possui um grande número de processos judiciais trabalhistas, fi scais e cíveis em aberto na data de preparação 
das demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com a SUSEP. Consequentemente, o processo utilizado pela Alta 
Administração para a contabilização e construção das estimativas contábeis levam em consideração a assessoria jurídica de 
especialistas na área, evolução dos processos e status (ou instância) de julgamento de cada caso específi co. Adicionalmente, 
a Companhia utiliza seu melhor julgamento sobre estes casos, informações históricas de perdas onde existe alto grau de 
julgamento aplicado para a constituição destas provisões segundo o CPC 25 (equivalente ao IAS 37).
(iii) Estimativas utilizadas para avaliação de créditos tributários
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. 
Esta é uma área que requer a utilização de alto grau de julgamento da Administração da Companhia na determinação das 
estimativas futuras quanto à capacidade e determinação de horizonte de geração de lucros futuros tributáveis.

4  GESTÃO DE RISCO DE SEGURO, RISCO FINANCEIRO E RISCO DE CAPITAL

4.1. Gestão de risco de seguro

Risco de seguro
O Risco em qualquer contrato de seguro é a possibilidade que um evento ocorra, ou não, e em função deste se caracterize 
um sinistro. A natureza de um contrato de seguro determina que o risco deva ser aleatório e não previsto. A Companhia defi ne 
risco de seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade de que o evento de seguro ocorra e 
onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Os contratos de seguro que transferem risco 
signifi cativo de seguro são aqueles contratos onde a Companhia possui a obrigação de pagamento de um benefício adicional 
signifi cativo aos seus segurados em cenários com substância comercial, classifi cados através da comparação entre cenários 
nos quais o evento segurado ocorra, afetando os segurados de forma adversa, e cenários onde o evento segurado não ocorra.
A Companhia gerencia os contratos de seguros através de políticas internas de subscrição, nesta inclui-se limites para cada 
subscritor conforme sua experiência, política de preços para cada tipo de risco, monitoramento do resultado e a escolha 
de resseguradores aprovados pelo comitê de crédito. No momento de defi nir o prêmio de seguros é aplicada a teoria da 
probabilidade e juntamente com a experiência histórica, determinamos o prêmio necessário para cobrir os riscos, bem como os 
níveis de reservas necessárias (net carring amount). O risco principal que possuímos é de os sinistros superarem as estimativas 
realizadas no momento da constituição de reserva, resultando em um valor insufi ciente para arcar com os custos futuros. Isso 
pode ocorrer se a frequência de sinistros ou sua severidade forem maiores do que o estimado.
Para reduzir esse risco trabalhamos com a teoria do mutualismo, onde procuramos ter uma carteira com exposição consistente 
para reduzir a variabilidade dos resultados esperados (frequência e severidade), e fazemos o acompanhamento das taxas 
aplicadas, frequência e severidade, e dos resultados. Além disso, trabalhamos em diversas linhas de produto, diversifi cando 
assim a exposição ao risco. Complementar a isso, temos uma estratégia de subscrição que permite identifi car o tipo de risco e 
fatores que o agravam, como a localização, coberturas, tipos de indústria, entre outros, no momento da precifi cação do produto.
A Companhia efetua a gestão de risco de seguro conforme matriz de riscos previamente defi nida e com base em contratos 
que possuem riscos similares ou que são gerenciados em conjunto. Nossa matriz de riscos está distribuída da seguinte forma:
Pessoa Física
• Acidentes Pessoais
• Vida
• Patrimonial - Pessoa Física
Pessoa Jurídica
• Patrimonial
• Responsabilidades
• Riscos Financeiros
• Pessoa Jurídica - Outros produtos
No entanto, para fi ns de cálculo do LAT, a Companhia analisou seus riscos respeitando o critério de agrupamento determinado 
pelo Órgão Regulador, sendo estes:
• Patrimonial - Seguros Pessoais
• Patrimonial - Responsabilidades
• Patrimonial - Seguros Corporativos
• Riscos Especiais
• Responsabilidades
• Automóvel
• Transportes
• Riscos Financeiros
• Pessoas Coletivo
• Habitacional
• Rural
• Outros Seguros
• Pessoas Individual
• Marítimos
• Aeronáuticos

Política de Resseguros
Quaisquer riscos que excedam os limites de subscrição locais são submetidos à Matriz para aprovação. Para minimizar os 
ricos da Companhia, contamos ainda com os contratos de resseguros. Os limites de subscrição existem para impor critérios 
de seleção adequados de risco. Os contratos de resseguro incluem contratos de excesso de danos, quota e coberturas de 
catástrofe. A Companhia também não expõe mais do que 3% do seu patrimônio liquido ajustado em nenhum risco isolado.
Análises de sensibilidade
A Companhia elabora analises de sensibilidade periodicamente onde são determinadas mudanças nas premissas atuariais 
mais signifi cativas utilizadas em seus modelos de avaliação de contratos de seguro, com base na razoável mudança esperada 
das premissas atuariais. As análises de sensibilidade apresentadas a seguir representam a melhor estimativa da Administração 
da Companhia quanto aos fatores de risco de seguro que impactam nossos contratos e são integradas à nossa política e matriz 
de monitoramente de risco de seguro e consequentemente não garantem que os fatores de risco venham a se comportar 
conforme previsto onde os resultados reais observados em períodos futuros podem divergir signifi cativamente dos resultados 
apresentados a seguir.

Em 31 de dezembro de 2011          
 Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro          
Premissas atuariais Variação PL Resultado PL Resultado           

Consumer Lines
Sinistralidade (20%) 447 745 444 741
Sinistralidade 20% (451) (752) (450) (751)
Câmbio Projetado (20%) 109 182 111 184
Câmbio Projetado 20% (109) (182) (111) (184)

Commercial Lines

Sinistralidade (20%) 7.064 11.774 1.845 3.075
Sinistralidade 20% (7.065) (11.775) (1.846) (3.077)
Câmbio Projetado (20%) 338 564 120 200
Câmbio Projetado 20% (338) (564) (120) (200)

Em 31 de dezembro de 2010          
 Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro          
Premissas atuariais Variação PL Resultado PL Resultado           

Consumer Lines 
Sinistralidade 10% (256) (427) (131) (219)
Sinistralidade (10%) 256 427 131 219

Commercial Lines
Sinistralidade 10% (10.153) (16.921) (885) (1.475)
Sinistralidade (10%) 10.153 16.921 885 1.475
Os valores apresentados acima demonstram o quanto o resultado da Companhia será afetado por conta das variações 
propostas; resultado negativo ou um resultado positivo nos testes de sensibilidade acima não refl etem diretamente nas 
reservas da Companhia, já que nas reservas da Companhia, especifi camente as reservas de prêmios, contém uma parcela 
para cobrir o lucro futuro esperado. Somente seria necessário um aumento das reservas caso o valor presente, para os casos 
que diminuiriam o resultado da Companhia, demonstrado nos testes de sensibilidade fosse maior do que a margem de lucro 
estimada nas reservas de prêmios.
Em nenhum dos testes de sensibilidade efetuados identifi camos a necessidade de aumento nas reservas da Companhia (net
carrying amount).

4.2. Gestão de riscos fi nanceiros e liquidez
A Chartis Seguros determina em sua política de gestão de riscos, que o risco de liquidez é o risco onde recursos de caixa 
possam não estar disponíveis para pagar obrigações futuras quando vencidas. A política de gestão de risco da Companhia 
não possui tolerância ou limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso de honrar todos os passivos de seguros 
e passivos fi nanceiros quando vencidos em suas datas contratuais ou quando os processos de sinistros atenderem todos os 
critérios exigidos para a pronta liquidação. A Chartis Seguros está exposta a uma série de riscos fi nanceiros transferidos por 
diversos ativos e passivos fi nanceiros. Para mitigar os riscos fi nanceiros signifi cativos a Companhia utiliza uma abordagem ativa 
de gestão de ativos e passivos e leva em consideração a estrutura de ALM (‘Asset & Liability Management’), onde a tabela 
apresentada a seguir ilustra, de forma sumarizada, os ativos e passivos da Companhia com base em seus fl uxos de caixa 
contratuais (exceto para passivos de contratos de seguro e ativos de resseguro onde as datas de liquidação foram estimados) 
e não descontados, conforme requerido pelo CPC 40 (equivalente ao IFRS 7).
A tabela a seguir apresenta o fl uxo de caixa de todos as classes de ativos e passivos fi nanceiros e contratos de seguro detidos
pela Companhia para as respectivas ”faixas de tempo” apresentadas a seguir, e que encontra-se alinhada com a política de 
gestão de ALM executada pela Tesouraria da Chartis Seguros de curto e longo prazo:

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

2011               
Fluxo de caixa contratual e não descontado (1)/(2)          

Sem Até Seis a Um a Acima de Saldo % por
Composição da carteira vencimento seis meses doze meses cinco anos cinco anos contábil categoria
Ativos fi nanceiros e ativos de contratos de seguro
 - Ao valor justo através do resultado
  Ativos pós-fi xados
  Privados 160.918 - - - - 160.918 88,07%
  Ações - Companhias Listadas 3.225     3.225 1,76%
  Outros 222 - - - - 222 0,12%
 - Disponíveis para a venda
  Ativos pré-fi xados
   Públicos - - - 14.769 - 14.769 8,08%
  Ativos pós-fi xados
   Públicos - - - 3.587 - 3.587 1,96%
- Outros
Total ativos fi nanceiros 164.365 - - 18.356 - 182.721 100%
- Recebíveis, pré-fi xados
 Prêmios a receber de segurados 
 Valores de receber de operações de seguros (direto)  - 69.423 474 - - 69.897
 Valores de receber de operações resseguros
Ativos de resseguro 11.041 51.668 35.082 102.059 30.402 230.252
 - Caixa e equivalentes de caixa 1.536 - - - - 1.536
Total de ativos fi nanceiros e ativos de
 contratos de seguro 176.942 121.091 35.556 120.415 30.402 484.406
Passivos fi nanceiros e contratos de seguro
 - Passivos de contratos de seguro e outros
 débitos de operações de seguro e resseguro 60.101 89.123 52.127 144.081 36.453 381.885
 - Outros passivos fi nanceiros
Total de passivos fi nanceiros e passivos 
 de contratos de seguro 60.101 89.123 52.127 144.081 36.453 381.885



DCILE G A L  | Terça-feira, 28 de fevereiro de 2012C24

Chartis Seguros Brasil S.A.
CNPJ nº 33.040.981/0001-50

www.chartisinsurance.com

continua...

...continuação

A tabela abaixo demonstra a taxa de juros contratadas das aplicações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2011 e 31 de 
dezembro de 2010.

2011 2010   
Fundo Soberano SELIC SELIC
Fundo RT SELIC, renda fi xa SELIC, renda fi xa
Fundo AJ SELIC SELIC
Títulos em Tesouraria SELIC, renda fi xa SELIC, renda fi xa
Fundos de Ações IBOVESPA IBOVESPA

4.3. Gestão de risco de mercado
A Companhia está sujeita a uma série de riscos de mercado originados de ativos e passivos fi nanceiros e contratos de seguros. 
Para reduzir a exposição às variações nas taxas de juros do mercado brasileiro, a Chartis Seguros se utiliza de uma estratégia 
de gestão de riscos para manutenção da rentabilidade dos seus negócios, margem de juros e risco de liquidez em níveis 
determinados conforme sua política de gestão de risco e abordagem (bem como limites operacionais) determinados pelo 
Comitê de Investimentos. Adicionalmente, a Companhia emite certos contratos de seguro que cujos passivos são impactados, 
ou denominados, em moeda estrangeira, onde os fl uxos de caixa a serem liquidados (ou pagos) aos segurados são afetados 
pela variabilidade das taxas de câmbio periodicamente e subsequentemente nos períodos de liquidação das obrigações 
originadas destes contratos.
Para todos os instrumentos fi nanceiros, o CPC 40 (equivalente ao IFRS 7) requer a divulgação por nível relacionada à 
mensuração do valor justo com base nos seguintes niveis:
• Preços quotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (nível 1).
• Input outro que preços quotados incluidos em nível 1 quais são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como 

preços) ou indiretamente (derivado dos preços) (nível 2).
• Input para o ativo ou passivo que não é com base em dados observáveis do mercado (input não-observável) (nível 3).
A Companhia possui como política de gestão de risco fi nanceiro, a contratação de produtos fi nanceiros prontamente disponíveis 
no mercado Brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confi abilidade, visando alta liquidez para honrar suas 
obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de risco de liquidez. As tabelas a seguir apresentam todos os ativos 
e passivos fi nanceiros detidos pela Companhia classifi cados mensurados ao valor justo:
   2011        
    Saldo
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 contábil        
Ativos fi nanceiros a valor justo através do resultado
Mantidos para negociação
Títulos renda fi xa privados - 160.918 - 160.918
Outros 222 - - 222
Total mantidos para negociação 222 160.918 - 161.140
Ativos fi nanceiros disponível para venda
Títulos públicos federais - 18.356 - 18.356
Ações 3.225 - - 3.225
Total disponível para venda 3.225 18.356 - 21.581
   2010        
    Saldo
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 contábil        
Ativos fi nanceiros a valor justo através do resultado
Mantidos para negociação
Títulos públicos federais - 280.279 - 280.279
Outros 613 - - 613
Total mantidos para negociação 613 280.279 - 280.892
Ativos fi nanceiros disponível para venda
Títulos públicos federais - 549 - 549
Ações 4.025 - - 4.025
Total disponível para venda 4.025 549 - 4.574

A Companhia realiza análises de sensibilidade para riscos fi nanceiros sobre todos os seus intrumentos fi nanceiros ativos 
e passivos. Exitem diversas limitações quanto às linearidades ou não-linearidades entre as mudanças esperadas destas 
premissas e os resultados reais futuros (realizados ou não realizados) podem diferir signifi cativamente dos resultados 
estimados através das análises de sensibilidade apresentadas nestas demonstrações contábeis. A tabela apresentada a seguir 
leva em consideração a melhor estimativa da Administração sobre uma razoável mudança esperada destas variáveis e impactos 
potenciais sobre o resultado do exercício e sobre o patrimônio líquido da Companhia:

2011 2010           
Impacto Impacto           

Variável fi nanceira Variação PL Resultado PL Resultado           
Taxa de juros 1,50% - 4.697 - 4.222
Taxa de juros (1,50%) - (4.697) - (4.222)
Moeda estrangeira - US$ 20% 230 384 - -
Moeda estrangeira - US$ (20%) (230) (384) - -
Ibovespa NA 20% - (141) 805 -

4.4 Gestão de risco de crédito
A Chartis Seguros possui uma rigorosa política de risco de crédito para aquisição de ativos fi nanceiros e contratação de 
resseguro no mercado aberto. Nesse contexto, a Companhia segue as políticas da matriz e políticas de seu ‘Comitê de Crédito’ 
onde existem diversos indicadores impostos para limitar a exposição ao risco de crédito caso as contrapartes de nossas 
operações não possuam rating de crédito igual ou superior aqueles estabelecidos em nossa política.
A Companhia não possui um cliente (ou uma única contraparte) que represente concentração de 10% ou mais do total de sua 
respectiva classe de ativos fi nanceiros. A política de investimentos adotada pela administração da Companhia estabelece as 
instituições fi nanceiras com as quais a Companhia e suas controladas podem operar, os limites de alocação de recursos e os 
objetivos. A Companhia adota o critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas ou adquire títulos públicos federais, cuja
classifi cação de risco seja considerada como alto rating de crédito.

2011
Composição da carteira por classe
 e por categoria contábil AAA AA Sem Rating Saldo contábil
Ativos fi nanceiros e ativos de contratos de seguro
- Ao valor justo através do resultado
Ativos pós-fi xados
Privados 160.918   160.918
Ações   3.225 3.225
Outros   222 222
- Disponíveis para a venda
Ativos pré-fi xados
Públicos 14.769   14.769
Ativos pós-fi xados
Públicos 3.587   3.587
Total Instrumentos fi nanceiros 179.274 3.447 182.721
- Recebíveis
Contra prestações a receber de segurados
Valores a receber de operações de seguros   69.897 69.897
- Caixa e equivalente de caixa 1.536   1.536

As operações da Companhia com as reseguradoras classifi cadas no rating A representam 79%.

2010   

Composição da carteira por classe
 e por categoria contábil AAA AA Sem Rating Saldo contábil
Ativos fi nanceiros e ativos de contratos de seguro
- Ao valor justo através do resultado
Ativos pós-fi xados
Privados 280.279   280.279
Outros   613 613
- Disponíveis para a venda
Ativos pós-fi xados
Públicos 549   549
Ações   4.025 4.025
Total Instrumentos fi nanceiros 280.828 4.638 285.466
- Recebíveis
Contraprestações a receber de segurados
Valores a receber de operações de seguros   37.870 37.870
- Caixa e equivalente de caixa 449   449

As operações da Companhia com as reseguradoras classifi cadas no rating A+ representam 89%.

A tabela a seguir apresenta o total de Prêmios Diretos divididos entre ativos impaired e ativos vencidos e não vencidos não 
classifi cados como impaired:
     2011                
        Saldo
 Ativos       contábil
Composição da carteira vencidos Ativos não vencidos e não ‘impaired’  em 31 de                 
 por classe e por e não 0-30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 Acima de Ativos dezembro
 categoria contábil ‘impaired’ dias  dias dias dias 180 dias ‘impaired’ de 2011                 
Prêmios a receber 
 de segurados
Prêmios diretos 29.292 2.145 853 104 273 74 878 33.619
Total de ativos 
 fi nanceiros e ativos 
 de contratos de seguro 29.292 2.145 853 104 273 74 878 33.619

     2010                
        Saldo
 Ativos       contábil
Composição da carteira vencidos Ativos não vencidos e não ‘impaired’  em 31 de                 
 por classe e por e não 0-30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 Acima de Ativos dezembro
 categoria contábil ‘impaired’ dias  dias dias dias 180 dias ‘impaired’ de 2010                 
Prêmios a receber
 de segurados
Prêmios diretos 22.046 571 394 14 1 24 469 23.519
Total de ativos 
 fi nanceiros e ativos 
 de contratos de seguro  22.046   571   394   14   1   24   469   23.519

4.5. Gestão de risco de capital
A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um modelo de gestão centralizado com o 
objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o segmento de seguro e para o segmento 
fi nanceiro segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. A estratégia e modelo utilizados pela Administração
consideram ambos ‘capital regulatório’ e ‘capital econômico’ segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela 
Companhia.
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital da Companhia através da otimização 
de ambos o nível e diversifi cação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são 
conduzidas como parte da revisão do planejamento estratégico periódico da Companhia.
Os principais objetivos da Companhia em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital sufi cientes para atender 
requerimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP, (ii) otimizar retornos sobre capital para nossos acionistas.
Durante o período de reporte, e em períodos anteriores, a Companhia não manteve níveis de capital abaixo dos requerimentos 
mínimos regulatórios.
Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 424/11, o patrimônio líquido ajustado para os períodos fi ndos em 31 de dezembro 
de 2010 e 31 de dezembro de 2011 estão demonstrados a seguir: 2011 2010   
Patrimônio Líquido 202.957 208.535
Participação em sociedades fi nanceiras e não fi nanceiras - nacionais empresas
 fi nanceiras 100% (81.120) (192)
Despesas Antecipadas (22) (199)
Créditos Tributários (18.016) (11.886)
Patrimônio Líquido ajustado 103.799 196.258
Capital Base - CB 15.000 15.000
Capital Adicional de subscrição - CAS 14.211 5.740
Capital Adicional risco de crédito 11.077 -
Benefício da Diversifi cação (3.332) -
Capital mínimo requerido - CMR 36.956 20.740
Sufi ciência 66.843 175.518
Entre o período de 31/12/2010 e 31/12/2011 houve a constituição da companhia Chartis Resseguros Brasil, no qual a Chartis 
Seguros investiu capital no valor de R$ 80.000. Desta forma houve a redução do Patrimônio Líquido Ajustado neste mesmo 
montante, conforme demonstrado na tabela acima, havendo então, por consequência, a redução da sufi ciência de capital 
comparado com o período anterior.

5  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2011 2010   

Numerário e depósitos a vista em instituições fi nanceiras 1.536 449
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.536 449

6  APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2011 2010        
 Valor do  Valor do 
 Investimento Valor de investimento Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado        
Ativos fi nanceiros a valor justo através do resultado
Mantidos para negociação
Títulos privados 160.918 160.918 280.279 280.279
Ações  3.225   3.225  -  -
Outros 222 222 613 613
Total mantidos para negociação 164.365 164.365 280.892 280.892
Ativos fi nanceiros disponível para venda
Títulos públicos federais 18.356 18.356 549 549
Ações - - 4.025 4.025
Total disponível para venda 18.356 18.356 4.574 4.574

7  PRÊMIOS A RECEBER

2011 2010   
Prêmios direto 33.619 23.518
Prêmios de cosseguro aceito 2.770 7.259
Prêmios estimados 34.384 7.560
Prêmios retrocessões 2 2
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (878) (469)
Total 69.897 37.870

A composição dos prêmios a receber diretos por ramo é demonstrada a seguir:

Ramos 2011 2010     
Riscos Nomeados e Operacionais 5.246 2.773
Turístico 1.387 668
R. C. Geral 7.191 4.961
Transporte Nacional 3.532 2.374
R. C. de Administradores e Diretores (D&O) 4.585 1.971
Transporte Internacional 1.852 713
Riscos de Engenharia 700 745
R. C. Profi ssional 1.533 433
Riscos Diversos 739 1.113
Garantia Estendida 1.595 122
Prestamista 276 359
Demais ramos 4.983 7.286
Total 33.619 23.518

A movimentação da provisão para impairment de prêmios a receber é demonstrada na tabela a seguir:

2011 2010   
Saldo no início do período (469) (3)
Provisões constituídas no período (7.098) (3.578)
Reversão de provisões para impairment 6.689 3.112
Saldo no fi nal do período (878) (469)
As perdas para impairment foram registradas na conta ‘Despesas Operacionais’ no resultado do exercício. Valores que 
são provisionados como perda para impairment são geralmente baixados (write-off) quando não há mais expectativa da 
Administração para recuperação do ativo fi nanceiro.
As perdas por impairment reconhecidas no resultado foram atribuídas às seguintes classes de instrumentos fi nanceiros 
classifi cados como empréstimos e recebíveis:

2011 2010   
R. C. Geral 47 9
Turístico 44 62
Transporte Nacional 157 23
R. C. de Administradores e Diretores (D&O) 200 -
Riscos Nomeados e Operacionais 150 -
Transporte Internacional 28 78
Compreensivo Empresarial 9 -
Resp. Civil do Transportador Rodoviário Carga 8 -
Prestamista 82 226
Demais Ramos 153 71
Total 878 469

As demais classes de ativos fi nanceiros classifi cados como empréstimos e recebíveis não contém ativos classifi cados como 
impaired. A exposição máxima de risco de crédito de ativos fi nanceiros é divulgada pela Companhia na Nota 4.4.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

2010               
Fluxo de caixa contratual e não descontado (1)/(2)                

Sem Até Seis a Um a Acima de Saldo % por
Composição da carteira vencimento seis meses doze meses cinco anos cinco anos contábil categoria
Ativos fi nanceiros e ativos de contratos de seguro
 - Ao valor justo através do resultado
   Ativos pré-fi xados
   Ativos pós-fi xados
    Privados 280.279 - - - - 280.279 98,18%
    Outros 613 - - - - 613 0,21%
 - Disponíveis para a venda
  Ativos pós-fi xados
   Públicos - 549 - - - 549 0,19%
   Privados
   Ações 4.025 - - - - 4.025 1,41%
- Mantidos até o vencimento
Total ativos fi nanceiros 284.917 549 - - - 285.466 100%
- Recebíveis, pré-fi xados
  Prêmios a receber de segurados
  Valores a receber de operações de seguros (direto) - 36.384 1.486 - - 37.870
 - Ativos de resseguro 70.711 11.305 21.252 49.878 8.667 161.813
 - Outros
 - Caixa e equivalentes de caixa 449 - - - - 449
Total de ativos fi nanceiros e ativos de contratos 
 de seguro 356.077 48.238 22.738 49.878 8.667 485.598
Passivos fi nanceiros e contratos de seguro
 - Passivos de contratos de seguro e outros débitos 
 de operações de seguro e resseguro 135.090 28.808 31.222 65.731 9.635 270.486
 - Outros passivos fi nanceiros
Total de passivos fi nanceiros e passivos de 
 contratos de seguro 135.090 28.808 31.222 65.731 9.635 270.486

(1) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração, expiração do risco dos contratos de seguros e melhor expectativa da Administração quanto à data de liquidação de sinistros estimados.
(2) Os ativos e passivos fi nanceiros pós fi xados foram distribuídos na tabela acima com base nos fl uxos de caixa contratuais.
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8  ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS

 Provisão de
 prêmios não ganhos Sinistros a liquidar        
 2011 2010 2011 2010        
Acidentes Pessoais - Coletivos 186 12 50 455
Aeronáuticos - 6.165 2.004 -
Riscos de Engenharia 1.930 - 146 -
Crédito Interno 5.859 - - -
Garantia Segurado - Setor Público 3.311 - - -
Garantia Segurado - Setor Privado 6.680 - - -
Aeronáuticos (Cascos) 1.172 - - -
Garantia de Concessões Públicas 24.295 31.258 - -
Garantia de Obrigações Privadas 2.960 3.475 - -
Garantia de Obrigações Públicas 779 1.586 - -
Incêndio - - 113 100
R. C. Profi ssional 844 8.837 38 -
R. C. de Adm. e Diretores (D&O) 2.510 5.478 32 -
Responsabilidade Civil Geral 3.707 24.196 7.254 4.834
Responsabilidade Civil Hangar 70 1.678 - -
Riscos Diversos 968 9.434 2 1
Riscos Nomeados e Operacionais 10.784 24.308 58.819 3.952
Riscos de Petróleo 1.547 6.585 - -
Transporte Internacional 346 344 123 603
Transporte Nacional 701 1.093 369 682
Demais Ramos 2.833 7.331 (1) 2
Total 71.482 131.780 68.949 10.629

 Provisão de   
 sinistros ocorridos   Total - Provisão para
 mas não avisados Outras provisões Contratos de Seguros            
 2011 2010 2011 2010 2011 2010            
Acidentes Pessoais - coletivos 15 363 1 - 252 830
Aeronáuticos 3.463 142 - 413 5.467 6.720
Riscos de Engenharia 1.170 - 98 73 3.344 73
Crédito Interno 174 - 898 - 6.931 -
Garantia Segurado - Setor Público 165 - 473 - 3.949 -
Garantia Segurado - Setor Privado 564 - 121 - 7.365 -
Benfeitorias e prod. agropecuários - 23 - - - 23
Aeronáuticos (cascos)  257 - 122 - 1.551 -
Garantia de Concessões Públicas 7.123 147 - 475 31.418 31.880
Garantia de Obrigações Privadas 327 356 - 55 3.287 3.886
Garantia de Obrigações Públicas 559 231 - 75 1.338 1.892
Incêndio - - - - 113 100
R. C. Profi ssional 4.478 923 113 592 5.473 10.352
R. C. de Adm. e Diretores (D&O)  4.060 1.018 434 413 7.036 6.909
Responsabilidade Civil Geral 18.212 1.634 1.599 1.567 30.772 32.231
Responsabilidade Civil Hangar 2.097 317 - 170 2.167 2.165
Riscos Diversos 4.524 270 37 501 5.531 10.206
Riscos Nomeados e Operacionais 33.119 4.130 2.559 2.386 105.281 34.776
Riscos de Petróleo 6 - 38 673 1.591 7.258
Transporte Internacional 900 372 48 71 1.417 1.390
Transporte Nacional 598 223 78 179 1.746 2.177
Demais Ramos 1.159 816 232 796 4.223 8.945
Total 82.970 10.965 6.851 8.439 230.252 161.813
Ativo Circulante     202.009 121.346
Ativo Não Circulante     28.243 40.467

Os sinistros em discussão judicial, no montante de R$ 35.408 (2010 - R$ 38.349) estão provisionados com base nos valores 
estimados pelos consultores legais, pelo departamento jurídico das controladas e na experiência histórica das áreas técnicas 
para cada ramo de seguro, conforme demonstrado a seguir:

2011      
 Quantidade Valor reclamado Valor Provisionado      
Chance de ocorrência
Perda provável 3.041 49.216 26.717
Perda possível 66 13.131 6.566
Perda remota 27 10.627 2.125
Total 3.134 72.974 35.408

2010      
 Quantidade Valor reclamado Valor Provisionado      
Chance de ocorrência
Perda provável 3.079 42.834 24.291
Perda possível 119 19.114 12.309
Perda remota 35 3.874 1.749
Total 3.233 65.822 38.349

9  TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

2011 2010   
Ressarcimento de sinistro - 4.737
Alugueis a receber 16 -
Dividendos a Receber 944 -
Outros títulos a receber 562 555
Total 1.522 5.292

10  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

2011 2010   
Crédito tributário (Nota 10.1) 25.843 21.488
PIS/Cofi ns diferido (*) 3.869 3.398
Imposto de renda e Contribuição Social a compensar 300 7
Outros 16 -
Total 30.028 24.893
(*) A expectativa de realização desse ativo é acima de 12 meses, motivo pelo qual foi classifi cado como ativo não circulante.

10.1. Crédito tributário
2011 2010   

Outras provisões não dedutíveis  4.928 5.422
Contribuição social a compensar (MP nº 2.158-35)  2.898 2.898
Ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários  - 1.282
Prejuízo Fiscal e Base Negativa  18.016 11.886

Total 25.842 21.488
 Ativo Circulante 22.943 18.589
 Ativo não Circulante 2.899 2.899

A movimentação dos créditos tributários durante o ano está apresentada na tabela a seguir:

  Contribuição Ajustes a valor
   social de mercado dos Prejuízo
 Outras Provisões a compensar títulos e valores fi scal e base
 não dedutíveis (MP nº 2.158-35) mobiliários negativa Total          
Saldo em 31 de dezembro
 de 2010 5.422 2.898 1.282 11.886 21.488
Movimentação (494) - (1.282) 6.130 4.354
Saldo em 31 de dezembro
 de 2011 4.928 2.898 - 18.016 25.842

Os registros de créditos tributários decorrentes de prejuízos fi scais de imposto de renda e/ou de bases negativas da contribuição
social sobre o lucro, e aqueles decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios contábeis e fi scais de apuração 
de resultados, atendem os critérios descritos na circular SUSEP nº 424, realizamos estudos técnicos que demonstraram a 
probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitirão a realização do crédito tributário
nos próximos cinco anos, embora a empresa tenha apresentado prejuízo fi scal nos últimos três anos, incluindo o período 
corrente, todo o prejuízo tem origem na reorganização societária acontecida em 2009.

Resultado fi scal - Últimos 3 anos
2009 2010 2011

Resultado Contábil antes dos Ajustes de Reestruturação 5.482 614 (11.022)
Custos de Reestruturação/Reorganização (27.357) - -
Resultado Contábil (Antes dos Impostos) (21.875) 614 (11.022)
Ajustes Permanentes (20.685) 51 (2.812)
Ajustes Temporários 38.745 (28.374) (1.844)
Total dos Ajustes ao Resultado Contábil 18.060 (28.323) (4.656)
Lucro (Prejuízo) Fiscal (3.815) (27.709) (15.678)

11  OUTROS CRÉDITOS

2011 2010   
Adiantamento administrativos 5.909 371
Adiantamento a funcionários 243 149
Total 6.152 520

12  DESPESAS ANTECIPADAS

2011 2010   
Despesas administrativas 37 199
Total 37 199

13  CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDAS

Custos diferidos
de aquisição de

Custo contratos de seguros     
Saldo em 31 de dezembro de 2009 9.626
Adições 1.851
Saldo em 31 de dezembro de 2010 11.477
Adições 8.922
Saldo em 31 de dezembro de 2011 20.399

A composição dos custos de aquisição diferidas originados de contratos de seguros está apresentada na tabela a seguir:

2011 2010   
Produtos para indivíduos
- Compreensivo Residencial 13 25
- Turístico 153 62
- Prestamista 109 75
- Acidentes Pessoais - Coletivo 10 7
- Demais Ramos - 5
Total Produtos para Indivíduos 285 174

2011 2010   
Produtos para Empresas
- Riscos de engenharia 630 243
- Riscos diversos 464 272
- Extensão de garantia - patrimonial 2.399 18
- Riscos nomeados e operacionais 1.580 511
- Riscos de petróleo 10 -
- R. C. de adm. e diretores (D&O)  1.513 543
- Responsabilidade civil geral 1.526 631
- R. C. profi ssional 262 90
- Aeronáuticos 192 89
- Transporte nacional 828 391
- Transporte internacional 262 66
- Garantia de obrigações privadas 287 308
- Garantia de obrigações públicas 211 269
- Garantia de concessões públicas 6.247 7.600
- Crédito interno 908 -
- Garantia segurado - setor público 1.082 -
- Garantia segurado - setor privado 1.057 -
- Crédito doméstico risco comercial - 265
- Demais Ramos 656 7
Total Produtos para Empresas 20.114 11.303
Total Geral 20.399 11.477

14  DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

2011 2010   
Cíveis 4.950 2.570
Fiscais 14.090 22.886
Trabalhistas 775 1.784
Total 19.815 27.240

15  INVESTIMENTO

A movimentação dos investimentos líquida de depreciação está apresentada na tabela a seguir:

 Investimentos Imov. Destin. à Renda Total      
Saldo em 31 de dezembro de 2009 179 6.500 6.679
Aquisição 13 - 13
Depreciação - (125) (125)
Saldo em 31 de dezembro de 2010 192 6.375 6.567
Aquisição 80.928 - 80.928
Depreciação - (68) (68)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 81.120 6.307 87.427

Em 15 de fevereiro de 2011, em Assembleia Geral de Constituição, a Companhia aprovou a subscrição de capital na Chartis 
Resseguros do Brasil S.A., no montante de R$ 80.001, representado 80.000.678 ações ordinárias.
A Companhia aluga diversos ativos para condução de seus negócios. A tabela abaixo apresenta o total dos pagamentos 
mínimos de aluguéis futuros não canceláveis para estes contratos:

2011 2010   
Alugueis mínimos futuros não canceláveis a serem pagos
- Em até 1 ano 588 1.807
- Entre 1 a 5 anos 2.393 5.060
- Acima de 5 anos - 4.919
Total 2.981 11.786
O total de despesas originadas de aluguéis contingentes em contratos de leasing operacional onde a Companhia é arrendatária 
que foram reconhecidas em ganhos e perdas do período foi de R$ 1.898 (R$ 1.131 em 2010). Estes contratos não possuem 
opções de compra do ativo.
Adicionalmente, a Companhia também possui imóveis comerciais que são alugados a terceiros (Companhia como arrendadora) 
em contratos que são classifi cados como contratos de leasing operacional segundo o CPC 6 (equivalente ao IAS 17). A 
Companhia utiliza o modelo de custo depreciado segundo o CPC 28 (‘cost model’ segundo o IAS 40) para avaliação destes 
ativos. Os ativos imobiliários de investimento são depreciados pelo método linear utilizando-se um período de 25 anos para 
depreciação.
A tabela apresentada a seguir demonstra informações fi nanceiras relevantes para os ativos imobiliários de investimento:

2011 2010   
Valor justo dos ativos imobiliários de investimento 32.605 9.800
Valor original dos contratos 12.755 1.783
Receitas de correção dos contratos (1) 406 201
(1) O aluguel contingente é o resultado da aplicação dos índices anuais de IGP-M e IPCA sobre os contratos.
A maioria destes contratos possuem opção de renovação.
O ativo imobilizado é avaliado para impairment a cada data de balanço e quando a Administração identifi ca evidências objetivas 
de impairment decorrentes de fatores internos ou externos ao negócio da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a Companhia detinha os totais de ativo imobilizado de R$ 20.277 e 
R$ 12.153, respectivamente, não vinculados como garantia das provisões técnicas de contratos de seguros junto à SUSEP.

16  IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado liquida de depreciação está apresentada na tabela a seguir:

  Móveis, maq.
 Equipamentos e utensílios Outros Total        
Custo
Saldo em 31 dezembro de 2009 425 267 475 1.167
Aquisição 9.889 589 1.017 11.495
Depreciação (318) (48) (143) (509)
Saldo em 31 de dezembro de 2010 9.996 808 1.349 12.153
Aquisição 9.027 600 589 10.216
Depreciação (1.644) (98) (350) (2.092)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 17.379 1.310 1.588 20.277
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2009 28 13 55 96
Depreciação 318 48 143 509
Saldo em 31 de dezembro de 2010 346 61 198 605
Depreciação 1.644 98 350 2.092
Saldo em 31 de dezembro de 2011 1.990 159 548 2.697
Valor contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2010 9.996 808 1.349 12.153
Saldo em 31 de dezembro de 2011 17.379 1.310 1.588 20.277
Taxas anuais de depreciação - % 20 10 20 -

17  OBRIGAÇÕES A PAGAR

2011 2010   
Débitos - RFB e PGFN - Nota 21 8.541 33.670
Participações nos Lucros 3.095 1.655
Plano de Benefícios - Reservas Saúde e VG 905 611
Outras 347 67
Total 12.888 36.003
Passivo Circulante 4.347 2.333
Passivo Não Circulante 8.541 33.670

18  IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER

2011 2010   
IOF sobre prêmios de seguros 2.154 1.268
Imposto de renda IRRF 697 379
Contribuições Previdenciárias/FGTS 716 431
Total 3.567 2.078

19  OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS

2011 2010   
DPVAT 2.553 584
Agentes Correspondentes a pagar 2.180 1.069
Outras 298 238
Total 5.031 1.891

20  PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS

  2011  2010        
 Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
 resseguro resseguro resseguro resseguro        
Provisões técnicas de contratos de seguros 381.885 151.633 270.486 108.673
Total 381.885 151.633 270.486 108.673

  Provisão de  
 prêmios não ganhos Sinistros a liquidar        
 2011 2010 2011 2010        
Acidentes Pessoais Coletivo 126 721 199 212
Aeronáuticos 2.275 1.264 - 6.626
Riscos de Engenharia 285 - 4.485 2.129
Crédito Interno - - 7.307 -
Garantia Segurado - Setor Privado - - 11.643 -
Benfeitorias e Prod. Agropecuários - 10 - -
Compreensivo Empresarial 75 - 186 52
Crédito Doméstico Risco Comercial - - - 4.065
DPVAT (Todas as categorias)  22.683 24.995 - -
Garantia de Concessões Públicas - 1 34.708 44.031
Garantia de Obrigações Privadas - - 4.341 5.027
Garantia de Obrigações Públicas 532 518 1.406 2.431
Garantia Segurado - Setor Público - - 5.477 -
Incêndio 486 412 - -
Lucros Cessantes 4 4 1.201 2.319
Prestamista 443 385 209 145
Aeronáuticos (cascos) - - 1.494 -
R. C. Profi ssional 622 656 2.167 10.206
R. C. Geral 17.861 13.298 10.703 30.552
R. C. de Adm. e Diretores (D&O) 709 33 7.830 8.806
Renda de Eventos Aleatórios - 2 - 1
R. C. transportador Rodov. - Carga 310 561 22 1
Responsabilidade Civil Facultativa 2.661 2.530 - -
Responsabilidade Civil Hangar 7 96 70 1.814
Riscos diversos 3.294 2.417 2.518 12.004
Riscos Nomeados e Operacionais 63.411 4.037 13.346 27.394
Riscos de Petróleo (3) 7 1.662 6.847
Transporte Internacional 711 701 2.073 725
Transporte Nacional 2.469 2.762 4.583 2.980
Turístico 124 296 3.214 2.663
Vida em Grupo 3.371 7.856 20 -
Demais Ramos 639 871 6.538 367
Total 123.095 64.433 127.402 171.397

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

 Provisão de  
 sinistros ocorridos  Total - Provisão para
 mas não avisados Outras provisões Contratos de Seguros            
 2011 2010 2011 2010 2011 2010            
Acidentes Pessoais Coletivo 969 1.681 14 4 1.308 2.618
Aeronáuticos 3.499 160 - 415 5.774 8.465
Riscos de Engenharia 1.483 - 186 75 6.439 2.204
Crédito Interno 174 - 898 - 8.379 -
Garantia Segurado - Setor Privado 691 - 134 - 12.468 -
Benfeitorias e Prod. Agropecuários 168 178 - - 168 188
Compreensivo Empresarial 9 6 8 4 278 62
Crédito Doméstico Risco Comercial - - - 593 - 4.658
DPVAT (Todas as categorias) 11.106 1.596 92 62 33.881 26.653
Garantia de Concessões Públicas 7.147 164 - 477 41.855 44.673
Garantia de Obrigações Privadas 334 363 - 56 4.675 5.446
Garantia de Obrigações Públicas 607 253 - 90 2.545 3.292
Garantia Segurado - Setor Público 203 - 496 - 6.176 -
Incêndio 43 140 - - 529 552
Lucros Cessantes 239 - 51 199 1.495 2.522
Prestamista 855 807 35 15 1.542 1.352
Aeronáuticos (cascos) 260 - 124 - 1.878 -
R. C. Profi ssional 5.066 963 205 633 8.060 12.458
R. C. Geral 23.786 4.558 2.168 1.939 54.518 50.347
R. C. de Adm. e Diretores (D&O) 6.295 1.619 819 566 15.653 11.024
Renda de Eventos Aleatórios 30 28 - - 30 31
Resp. C. transportador Rodov. - Carga 67 20 3 1 402 583
Responsabilidade Civil Facultativa 3.938 639 - - 6.599 3.169
Responsabilidade Civil Hangar 2.112 327 - 170 2.189 2.407
Riscos diversos 5.257 785 183 656 11.252 15.862
Riscos Nomeados e Operacionais 35.658 4.702 2.611 2.471 115.026 38.604
Riscos de Petróleo 15 - 40 673 1.714 7.527
Transporte Internacional 2.084 1.063 208 134 5.076 2.623
Transporte Nacional 2.018 632 447 377 9.517 6.751
Turístico 3.284 1.757 532 350 7.154 5.066
Vida em Grupo 1.939 1.329 - - 5.330 9.185
Demais Ramos 798 918 2.000 8 9.975 2.164
Total 120.134 24.688 11.254 9.968 381.885 270.486
Passivo Circulante     337.625 229.476
Passivo Não Circulante     44.260 41.010

20.1. Garantia das provisões técnicas
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes ativos:

2011 2010   
Ativos fi nanceiros garantidores 178.449 116.720
Fundos de investimento 156.868 112.695
Títulos de renda fi xa 18.356 -
Títulos de renda variável 3.225 4.025
Ativos não fi nanceiros 280.351 192.161
Provisão de Resseguro - PPNG 54.861 114.721
Provisão de Resseguro - RVNE 16.621 18.013
Provisão de Resseguro - PCP 6.852 8.439
Recuperação de Sinistros - Provisões de sinistros a liquidar 68.949 10.629
Recuperação de Sinistros - IBNR 82.970 10.965
Direitos Creditórios 13.514 -
Provisões Retidas Pelo IRB 169 172
Depósitos Judiciais 2.534 2.570
Provisão dos Consórcios DPVAT 33.881 26.652
Total 458.800 308.881
Provisões Técnicas - Seguros 381.885 270.486
Total da Sufi ciencia 76.915 38.395

20.2. Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição
As tabelas a seguir representam as estimativas iniciais efetuadas pela Companhia referente às provisões para sinistros e 
despesas com sinistros, bem como a reestimativa das mesmas, em cada um dos períodos demonstrados (análise conhecida 
como calendar year), as quais refl etem o saldo das reservas contabilizados no período. 
A mesma análise é realizada para as provisões Brutas e Líquidas de Resseguro.
A tabela 1 demonstra o calculo do saldo contábil das provisões utilizadas nos triângulos de desenvolvimento (Provisões para 
sinistros), da provisão total de sinistros excluem-se os montantes referentes ao Seguro DPVAT, a reserva para despesas não 
alocadas ao sinistro e retrocessões.  
Na tabela 2 demonstramos o saldo das provisões de sinistros por tipo de provisão (Sinistros a Liquidar, IBNR e IBNER); a seguir 
a evolução dos valores pagos ou ressarcidos acumulados (tabela 3) e logo após na tabela 4 a evolução do valor das provisões 
reestimadas para esses mesmos sinistros. 
Na tabela 5 comparamos as re-estimativas atuais mais os pagamentos acumulados até o ultimo período com a reserva 
contabilizada originalmente; sendo que variações são apresentadas em valores e em percentuais.
Para facilitar o entendimento vamos descrever o comportamento das provisões de sinistros retidos para o período de Dezembro 
de 2009: em 31 de dezembro de 2009 a empresa registrou em seu balanço uma provisão total de sinistros de R$ 69.148 (tabela
1), excluindo-se os itens que não avaliamos no teste (provisões de sinistros DPVAT, despesas não alocadas diretamente a 
um sinistro e retrocessão) a companhia registrou uma provisão de sinistros de R$ 30.806 mil (tabela 1/2). Após dois anos 
foram pagos R$ 1.496 (tabela 3) e estima-se ainda uma reserva de R$ 32.882 (tabela 4);  ao comparar o valor provisionado 
originalmente R$ 30.806 com a estimativa atual para sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2009 (tabela 5) temos uma 
variação negativa de R$ 2.076 ou -6,7%.
A variação das reservas de sinistros observadas através da demonstração das reestimativas é ocasionada por fatores como: 
sinistros judiciais que no momento do pagamento apresentam variações em relação aos valores estimados; constante 
reavaliação de sinistros pendentes; reavaliação de freqüência e severidade dos sinistros já ocorridos, mas não avisados, entre 
outras.
Seguindo instrução do órgão regulador somente a partir de 2009 a companhia iniciou  a apresentação de suas provisões 
de sinistro separando os valores brutos e retidos de resseguro; antes desse período algumas provisões eram calculadas e 
registradas apenas com os valores retidos de resseguro.
A Chartis Seguros adéqua constantemente suas premissas e metodologias, sempre utilizando praticas atuariais 
internacionalmente aceitas e em conformidade com as regras do regulador local. 
O comportamento da evolução das provisões de sinistros para o período de dezembro de 2010 demonstra que a companhia 
estava para esse período com as provisões de sinistros retidos adequadas nesta data (tabela 5), na analise da provisão de 
sinistros brutos apenas um grande sinistro acabou impactando a analise.

Bruto de Resseguro:

Tabela 1:

 Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/
 04 05 06 07 08 09 10 11
Provisões Totais
 para sinistros 48.211 42.838 44.528 45.896 47.802 79.463 89.122 243.229
(-) DPVAT 16.489 15.837 18.801 22.321 28.386 35.280 26.590 33.789
(-) Retrocessão 2.214 1.930 1.918 2.313 2.482 1.696 1.722 1.704
Despesa não alocada      1.944 2.097 4.272
Provisões p/sinistros 29.508 25.071 23.810 21.261 16.933 40.543 58.713 203.465

Tabela 2:

Sinistros a Liquidar 13.858 11.214 12.400 12.965 11.249 28.778 31.873 94.458
IBNR 8.926 7.567 6.679 4.200 1.911 7.992 23.067 109.007
IBNER 6.724 6.290 4.731 4.096 3.773 3.773 3.773
Provisões para 
 sinistros (i,ii) 29.508 25.071 23.810 21.261 16.933 40.543 58.713 203.465

Tabela 3:

Valor cumulativo
  e pago até
Um ano mais tarde 8.397 5.878 5.470 4.772 903 7.016 5.825
Dois anos mais tarde 9.879 9.280 9.501 5.103 (345) 9.621
Três anos mais tarde 13.049 13.260 9.649 3.431 (115)
Quatro anos mais tarde 16.751 13.399 7.968 3.637
Cinco anos mais tarde 16.886 10.741 8.152
Seis anos mais tarde 14.055 10.893
Sete anos mais tarde 14.199

Tabela 4:

Provisões re-estimadas
Um ano mais tarde 23.316 22.449 21.818 18.315 33.986 45.460 94.286
Dois anos mais tarde 25.248 24.888 22.584 37.024 37.026 48.846
Três anos mais tarde 27.976 26.211 41.285 40.381 36.117
Quatro anos mais tarde 29.320 44.520 44.432 39.635
Cinco anos mais tarde 46.486 45.547 43.846
Seis anos mais tarde 45.848 45.956
Sete anos mais tarde 47.747

Tabela 5:

Sobra (falta) cumulativa (18.238) (20.884) (20.036) (18.373) (19.184) (8.303) (35.573)
Sobra (falta) cumulativa % (61,8%) (83,3%) (84,1%) (86,4%) (113,3%) (20,5%) (60,6%)

Valores Líquidos de Resseguro:

Tabela 1:

 Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/
 04 05 06 07 08 09 10 11
Provisões Totais 
 para sinistros 42.363 39.466 40.303 42.236 44.405 69.148 67.527 91.310
(-) DPVAT 16.489 15.837 18.801 22.321 28.386 35.280 26.590 33.789
(-) Retrocessão 2.214 1.930 1.918 2.313 2.482 1.696 1.722 1.704
Despesa não alocada      1.366 2.097 4.272
Provisões p/sinistros 23.660 21.698 19.585 17.601 13.536 30.806 37.118 51.546

Tabela 2:

Sinistros a Liquidar 8.010 7.842 8.174 9.305 7.852 23.510 21.243 25.509
IBNR 8.926 7.567 6.679 4.200 1.911 3.523 12.102 26.037
IBNER 6.724 6.290 4.731 4.096 3.773 3.773 3.773
Provisões para 
 sinistros (i,ii) 23.660 21.698 19.585 17.601 13.536 30.806 37.118 51.546

 Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/ Dezembro/
 04 05 06 07 08 09 10 11

Tabela 3:

Valor cumulativo 
 e pago até
Um ano mais tarde 5.968 5.220 4.661 3.759 144 1.120 3.362
Dois anos mais tarde 7.411 3.153 7.735 3.378 1.004 1.496
Três anos mais tarde 10.226 3.021 7.174 3.813 1.381
Quatro anos mais tarde 12.979 (570) 7.601 4.167
Cinco anos mais tarde 12.404 (550) 7.932
Seis anos mais tarde 11.681 301
Sete anos mais tarde 11.973

Tabela 4:

Provisões re-estimadas
Um ano mais tarde 17.319 17.317 16.492 12.886 26.013 30.131 37.072
Dois anos mais tarde 18.308 14.255 16.402 28.430 29.642 32.882
Três anos mais tarde 20.648 11.555 32.033 32.104 31.019
Quatro anos mais tarde 21.131 23.813 35.490 33.570
Cinco anos mais tarde 35.398 26.032 37.050
Seis anos mais tarde 35.801 28.791
Sete anos mais tarde 38.949

Tabela 5:

Sobra (falta) cumulativa (15.289) (7.092) (17.465) (15.969) (17.483) (2.076) 46
Sobra (falta) cumulativa % (64,6%) (32,7%) (89,2%) (90,7%) (129,2%) (6,7%) 0,1%
* Nota: Os montantes de PSL incluem a PDS

20.3. Movimentações de saldos patrimoniais de contratos de seguro e resseguro
As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos de ativos e passivos de contratos de seguro e contratos de 
resseguro para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2011 e 2010:

Passivos Ativos de
de contratos contratos de

de seguros Resseguros   
Saldo em 31 de dezembro de 2010 270.486 161.813
Novos contratos emitidos 296.581 178.698
Riscos expirados/cancelados (335.048) (240.584)
Sinistros avisados 331.342 226.021
Pagamentos de sinistros (182.821) (95.696)
Outras movimentações 1.345 -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 381.885 230.252

20.4. Movimentações de comissões recebidas de resseguradores ou agentes

Comissão recebida de agentes e resseguradores
Saldo em 31 de dezembro de 2010 17.463
Adições do período 22.249
Amortizações/cancelamentos (28.416)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 11.296

21  PROVISÕES

A Seguradora é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível e trabalhista.
Nas ações trabalhistas, o valor das contingências é provisionado com base na expectativa de realização desses passivos, bem 
como, quando aplicável, os correspondentes depósitos judiciais efetuados.
Nas ações cíveis, que envolvem disputas principalmente relativas a danos morais e materiais, o montante provisionado 
representa a avaliação da administração dos prováveis insucessos nessas ações, com base na média histórica dos pagamentos 
efetuados ou, quando aplicável, de acordo com a avaliação de seus respectivos assessores jurídicos. A provisão para sinistro 
em discussão judicial considera perspectivas de perda e estão incluídas na conta de provisão de sinistros a liquidar.
Os processos tributários que, com base na Circular SUSEP nº 424/11 são considerados Obrigações Legais, são integralmente 
provisionadas independentemente da respectiva avaliação da probabilidade de perda.
Em 2009 a Companhia optou por aderir ao Programa de Pagamentos e Parcelamentos instituído pela Lei nº 11.941/09 e 
disciplinado por normas complementares introduzidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 06/09 e alterações subsequentes, 
o que gerou um ajuste de suas obrigações legais no montante de R$ 6.714, e nos depósitos judiciais tributários de R$ 5.382. 
Portanto, os valores relativos a este Programa encontram-se provisionados conforme demonstramos a seguir:

Débitos Inscritos ao Programa 2011 2010   
Art. 1 - Demais Débitos RFB 3.766 19.312
Art. 1 - Demais Débitos PGFN 4.688 3.071
Art. 3 - Saldos Remanescentes do PAES PGFN 87 11.287

8.541 33.670
Os processos tributários são considerados contingências de acordo com a avaliação dos respectivos assessores legais. Em 31 
de dezembro de 2011 os processos judiciais fi scais foram totalmente revertidos (e em 2010 saldo de R$ 8.457).
As provisões constituídas e registradas em “Outros Débitos” no exigível a longo prazo e respectivas variações em 31 dezembro 
2011 e 2010 foram as seguintes:

Saldos Patrimoniais 2011 2010   
Provisões fi scais - 8.457
Provisões trabalhistas 787 1.008
Provisões cíveis 1.956 1.683
Total 2.743 11.148

Movimentação 2011 2010   
Saldo Inicial 11.148 11.099
Constituição - 618
Reversão (8.755) (959)
Juros/Atualização 350 390
Saldo Final 2.743 11.148

21.1. Prazo e Valor médio de pagamentos de sinistros judiciais
Valores brutos de Resseguro

Prazo Médio Valor Médio Valor Total
Pagto. (meses) de Pgto. de Pgto.     

Jun/09 a Jun/10 94 67 1.665
Jun/09 a Dez/10 91 78 3.050
Jun/09 a Jun/11 95 70 3.420
Jun/09 a Dez/11 105 64 3.900

Valores líquidos de Resseguro
Prazo Médio Valor Médio Valor Total

Pagto. (meses) de Pgto. de Pgto.     
Jun/09 a Jun/10 94 67 1.665
Jun/09 a Dez/10 86 99 1.385
Jun/09 a Jun/11 96 73 1.775
Jun/09 a Dez/11 105 63 3.822

22  CAPITAL SOCIAL E RESERVAS

(a) Capital social
O capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 204.450 está representado por 294.358.325 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal.

(b) Aumento de Capital
Aumento de capital conforme AGE de 22 de outubro de 2010 no valor de 80.000 aprovados conforme portaria SUSEP/CGRAT 
nº 1.177 de 13 de janeiro de 2011.

(c) Reservas
A reserva legal é constituída na forma prevista na legislação societária, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos
ou para aumento do capital social.
A reserva estatutária é constituída para assegurar à sociedade margem operacional até o limite máximo do capital social, 
constituída à base do lucro líquido do exercício, após as deduções legais.

(d) Ajuste com Títulos e valores mobiliários
Os ajustes positivos com títulos e valores mobiliários são compostos pela variação do valor justo dos respectivos ativos, líquidos
dos efeitos tributários.

(e) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de até 25% sobre o lucro líquido de cada exercício.

23  PRÊMIOS DE SEGUROS AUFERIDOS

Os prêmios auferidos compreendem os prêmios de seguros emitidos, líquidos de cancelamentos, restituições e cessões de 
prêmios a congêneres. Os valores dos principais grupos de ramos de seguro estão assim compostos:

2011 2010   
Prêmios Prêmios

auferidos auferidos   
Lucros cessantes 1.420 3.729
Riscos de engenharia 5.201 2.223
Riscos diversos 2.242 13.490
Riscos nomeados e operacionais 50.898 46.872
Riscos de petróleo 6.261 12.827
R. C. de Adm. e Diretores (D&O) 15.939 11.929
Responsabilidade Civil Geral 40.590 40.598
Responsabilidade Civil Profi ssional 3.369 12.392
Aeronáuticos 796 8.146
Responsabilidade civil Hangar 742 3.301
DPVAT (todas categ.) a partir Jan 05 37.492 32.003
Transporte Nacional 13.461 7.047
Transporte Internacional 6.162 2.769
Garantia de Obrigações Privadas 412 441
Garantia Est./Ext. Gar. - Bens em Geral 4.455 292
Crédito interno 14.727 -
Garantia Segurado - Setor Público 6.694 -
Garantia Segurado - Setor Privado 14.324 -
Crédito Doméstico Risco Comercial 92 10.169
Turístico 13.202 11.505
Acidentes Pessoais - Coletivo 993 496
Demais Ramos 4.859 6.554
Total 244.331 226.783
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23.1. Prêmios ganhos principais ramos de atuação
   2011       
 Prêmio  Índice de Índice de
Ramo Ganho Sinistralidade % Comissionamento %       
Acidentes Pessoais Coletivo 998 (51%) 18,5%
Aeronáuticos 5.929 86% 2,8%
Crédito doméstico risco comercial 4.157 - 9,3%
DPVAT (Todas as categorias) 37.453 87% 1,5%
Garantia de concessões públicas 7.619 - 17,8%
Garantia Segurado Setor Privado 2.667 5% 12,1%
Lucros Cessantes 2.511 2% 2,4%
R. C. Profi ssional 11.358 4% 3,0%
Responsabilidade civil geral 60.242 9% 2,5%
R. C. de Administradores e Diretores (D&O) 16.682 17% 11,9%
Riscos de Engenharia 2.759 16% 15,0%
Riscos de petróleo 11.445 - 0,6%
Riscos diversos 11.737 9% 8,5%
Riscos Financeiros - crédito Interno 7.421 - 11,8%
Riscos nomeados e operacionais 64.979 106% 2,4%
Transporte Internacional 4.716 82% 15,2%
Transporte Nacional 11.688 59% 16,4%
Turístico 12.467 36% 24,3%
Demais Ramos 8.618 1% 18,7%
Total 285.446 46% 6%

   2010       
 Prêmio  Índice de Índice de
Ramo Ganho Sinistralidade % Comissionamento %       
Acidentes Pessoais Coletivo 2.991 158% 1,8%
Aeronáuticos 3.248 3% 0,8%
Crédito doméstico risco comercial 7.649 - 11,4%
DPVAT (Todas as categorias) 32.179 87% 1,4%
Garantia de concessões públicas 11.443 (1%) 16,8%
Lucros Cessantes 1.838 - -
R. C. Profi ssional 9.498 2% 0,6%
R. C. de Administradores e Diretores (D&O) 6.592 9% 7,0%
Responsabilidade civil geral 29.167 2% 2,3%
Riscos de petróleo 6.217 - -
Riscos diversos 8.317 7% 6,6%
Riscos nomeados e operacionais 28.545 18% 3,1%
Transporte Internacional 2.248 (146%) 15,8%
Transporte Nacional 4.110 101% 15,4%
Turístico 8.826 31% 32,7%
Demais Ramos 4.833 (24%) 10,2%
Total 167.702 25% 6%

24  VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS

As despesas com provisões técnicas apresentaram a seguinte variação:
2011 2010   

Provisão de prêmios não ganhos 42.325 (58.306)
Outras provisões (1.210) (777)
Total das variações das provisões técnicas 41.115 (59.083)

25  SINISTROS OCORRIDOS

Os sinistros retidos compreendem as indenizações avisadas e a tabela a seguir apresenta os sinistros retidos brutos e líquidos 
de recuperação de resseguro. Os valores dos principais grupos de ramos de seguro estão assim compostos:

2011 2010   
Indenizações Avisadas (107.556) (11.234)
Indenizações Avisadas de Consórcios e Fundos (25.863) (22.521)
Recuperações de Sinistros 20.495 (517)
Despesas com Sinistros (5.315) (2.836)
Retrocessões 72.009 6.521
Salvados 982 284
Ressarcimentos 1.584 5.436
Variação IBNR (88.086) (17.595)
Sinistros Ocorridos (131.750) (42.462)

26  CUSTO DE AQUISIÇÃO

A abertura da despesa custo de aquisição de contratos de seguro:
Ramo 2011 2010   
Aeronáuticos (85) (27)
Crédito Doméstico Risco Comercial (386) (869)
Riscos Financeiros - Crédito Interno (875) -
Riscos Diversos (995) (547)
Garantia Estendida (422) (18)
Garantia de Concessões Públicas (1.356) (1.917)
Garantia de Obrigações Privadas (75) (102)
Garantia de Obrigações Públicas (117) (112)
Garantia Segurado Setor Privado (324) -
R. C. de Administradores e Diretores (D&O) (1.983) (464)
Responsabilidade Civil Geral (1.482) (658)
Riscos de engenharia (413) (70)
Riscos de Petróleo (66) -
Riscos Diversos (995) (547)
Riscos Nomeados e Operacionais (1.550) (882)
Transporte internacional (718) (354)
Transporte nacional (1.914) (631)
Turístico (3.024) (2.884)
Demais ramos (1.218) (214)
Total (17.998) (10.296)

27  OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

27.1. Outras receitas operacionais
2011 2010   

Outras receitas Consorcio DPVAT 475 106
Outras 99 90
Total 574 196

27.2. Outras despesas operacionais
2011 2010   

Despesas com cobrança (2.648) (2.085)
Provisão para riscos de créditos duvidosos (159) (466)
Outras despesas com operações de seguros (2.171) 1.917
Despesas Diversas (5) (56)
Total (4.983) (690)
Total outras receitas e despesas operacionais (4.409) (494)

28  RESULTADO COM RESSEGURO

2011 2010   
Indenização de sinistros - recuperação 75.066 10.904
Despesas com sinistros - recuperação 1.274 (480)
Prêmios de resseguro - cessão (119.469) (145.038)
Variação das despesas de resseguro - provisões (60.299) 44.112
Salvados e ressarcidos (697) (2.775)
Total (104.125) (93.277)

29  DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2011 2010   
Despesas com pessoal próprio (28.783) (17.579)
Serviços de terceiros (14.027) (7.844)
Localização e funcionamento (4.669) (2.917)
Despesas com publicação (213) (376)
despesas com donativos e contribuições (67) (41)
Depreciação/amortização (2.093) (468)
Publicidade e propaganda (688) (370)
Convênio DPVAT (7) (5)
Ressarcimento de custos 3.638 -
Outras 49 (177)
Total (46.860) (29.777)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010

(Em milhares de reais)

Aos administradores

Chartis Seguros Brasil S.A.

Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais da Chartis Seguros Brasil S.A. (“Seguradora”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, assim como o resumo das principais 
políticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras 
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 necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras 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 fi nanceiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
das divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos 
da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações fi nanceiras 
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Chartis Seguros Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012

 PricewaterhouseCoopers Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira
 Auditores Independentes Contador

 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1RJ056588/O-8 “S” SP
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30  DESPESAS COM TRIBUTOS

2011 2010   
Cofi ns (4.390) (4.123)
PIS (791) (724)
Taxa de fi scalização (462) (278)
Outras (136) (47)
Total (5.779) (5.172)

31  RESULTADO FINANCEIRO

31.1. Receitas fi nanceiras
2011 2010   

- Receita de rendimento das aplicações fi nanceiras 23.966 19.570
- Receita de dividendos ações 1.206 93
- Receita de fracionamento de prêmios de operações de seguros 15.572 3.561
- Outros - 86
Total 40.744 23.310

31.2. Despesas fi nanceiras
2011 2010   

- Despesa com ações (4.004) -
- Operações de seguros (22.191) (9.173)
- Encargos sobre tributos (1.450) (5)
- Impostos e contribuições de transações (1.079) (448)
- Despesas fi nanceiras eventuais (551) (624)
Total (29.275) (10.250)
Resultado Financeiro 11.469 13.060

32  RESULTADO PATRIMONIAL

2011 2010   
Aluguel 2.345 1.952
Equivalência Patrimonial 920 -
Depreciação Imóveis (66) (66)
Depreciação reavaliação Imóveis (3) (60)
Total 3.196 1.826

33  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O imposto de renda e a contribuição social são calculados, com base nas alíquotas ofi ciais, estão reconciliados para os valores
reconhecidos nas demonstrações do resultado, como se seguem:
  2011  2010        
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL        
Resultado antes da provisão do imposto de renda, da
 contribuição social e das participações (13.137) (13.137) 614 614
Ajustes permanentes (697) (697) 52 52
Outros ajustes permanentes (697) (697) 52 52
Base de cálculo do imposto de renda e 
 contribuição social (13.834) (13.834) 666 666
Alíquota de 15% de IRPJ mais 10% de adicional 
 federal e, 15% para CSLL - - (166) (100)
Constituição de créditos tributários sobre
 prejuízo fi scal e base negativa 3.458 2.075 - -
Outros ajustes 65 39 11 9
Total de impostos de renda e contribuição social 3.523 2.114 (155) (91)

34  BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

A Companhia contribui mensalmente para o Instituto Nacional de Seguridade Social para os seus funcionários 
onde a contribuição em 2011 totalizou R$ 5.895 e (R$ 2.483 em 2010). A Companhia também é co-patrocinadora 
em plano de aposentadoria, que compreende pensão. O regime financeiro adotado é o de capitalização e o plano é 
classificado como um plano de contribuição definida. Durante o ano de 2011, as contribuições totalizaram R$ 1.757 
(em 2010, R$ 550).
Conforme convenção coletiva de trabalho, a seguradora concede benefícios pós emprego a seus funcionários 
relacionados a cobertura de plano de saúde e custeio indireto de seguro de vida para funcionários demitidos ou 
aposentados. O período do benefício depende de diversas regras estabelecidas pela Lei nº 9.656/98 e pelas regras da 
Convenção Coletiva de Trabalho, onde a Companhia apurou atuarialmente as obrigações decorrentes destes planos 
segundo as regras do CPC 33. A entidade adotou uma política de reconhecimento de ganhos e perdas atuariais em 
conformidade com os requisitos do item 92, onde reconhece-se a parcela dos ganhos e das perdas atuariais como 
receita ou despesa se o valor líquido acumulado dos ganhos e das perdas atuariais não reconhecidos no final do 
exercício anterior exceder o maior valor entre:
(a) 10% do valor presente da obrigação de benefício defi nido nessa data (antes da dedução dos ativos do plano);
(b) 10% do valor justo de quaisquer ativos do plano nessa data.
Durante o exercício de 2011, a seguradora apurou R$ 905 (no exercício de 2010, R$ 611).

35  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As operações comerciais da Companhia e suas controladas são efetuadas a preços e condições normais de mercado, as quais 
foram eliminadas na consolidação. As principais transações são:

(a) Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

  2011  2010        
 A receber A pagar A receber A pagar        
Chartis Argentina - 2 - 42
Chartis Resseguradora Brasil 4.860 - - -
Chartis Serviços 277 - - -
Total 5.137 2 - 42

(b) A Chartis Seguros utiliza estrutura administrativa operacional comum com outra empresa do Grupo, a Chartis 
Resseguros Brasil S.A. As despesas incorridas com essa estrutura são alocadas com base no esforço empregado por 
área de cada empresa. A recuperação das despesas, alocadas por rateio totalizou R$ 14.380 sendo o valor recebido 
no exercício de R$ 9.520 e o saldo a receber no montante de R$ 4.860 está registrado na rubrica “Títulos e créditos a 
receber”. Em 2010 a empresa Chartis Resseguros Brasil S.A. não havia sido constituída.

36  OUTRAS INFORMAÇÕES

(a) O total das despesas com remuneração da Administração atingiu em 2011, o montante de R$ 1.721 (em 2010, R$ 1.319);
(b) Cobertura de seguros
A Companhia e suas controladas adotam uma política de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos 
e sua relevância, contratados por montantes considerados sufi cientes pela Administração, levando-se em consideração a 
natureza de suas atividades. A cobertura dos seguros em valores é assim demonstrada:

 Importância segurada     
Itens Tipos de cobertura 2011 2010
Rua: Gomes de Carvalho, 1.306 -  Seguro empresarial: Incêndio, inclusive
11º, 12º, 13º e 14º andares quando decorrente de tumulto, explosão de
 qualquer natureza e queda de raio, desde
 que ocorrido dentro da área do terreno ou edifício 33.492 12.000     
Administradores e Seguro de Responsabilidade Civil Profi ssional:
Diretores (D&O)  A título de reparação de danos, 
 estipuladas por tribunal civil ou por
 acordo aprovado pela seguradora. 10.000 10.000     
Automóvel Seguro de Veículos 4.002 295     
RCG Seguro de Responsabilidade Civil Geral:
 Poluição, Contaminação e Vazamentos. 1.878 -     
Total  49.372 22.295

Chartis Seguros Brasil S.A.

1. Examinamos as provisões técnicas da Chartis Seguros Brasil S.A., declaradas no balanço patrimonial de 31 de dezembro 
de 2011, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração e nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre 
estas provisões técnicas.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de avaliação atuarial aplicáveis no Brasil, as quais requerem 
que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada constituição das provisões técnicas em todos os 

seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) adoção de metodologias 
reconhecidas pela comunidade atuarial, (b) adoção de parâmetros realistas, (c) verifi cação da qualidade dos dados que 
serviram de base para elaboração da avaliação (d) aderência a legislação vigente, (e) testes de consistência.
3. Concluímos que as referidas provisões técnicas apresentam-se adequadamente constituídas no balanço patrimonial 
da Chartis Seguros Brasil S.A. fi ndo em 31 de dezembro de 2011, não sendo necessária a constituição de provisões para 
insufi ciência de prêmios ou contribuições, e não sendo necessária constituição de reserva adicional devido ao teste de 
adequação do passivo, que foi realizado de acordo com as normas vigentes e as reservas se mostraram adequadas.

Parecer Atuarial
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 Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ 65.654.303/0001-73 Companhia Aberta NIRE 35300130707
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 3.2.2012, às 10h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP). 
PRESIDENTE: Luís Otávio Matias. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração, no uso das atribuições previstas 
no Estatuto Social da Companhia, aprova, por unanimidade, alterar disposição relativa ao “Preço 
de Subscrição e Forma de Integralização” da Escritura da 8ª (oitava) Emissão de Debêntures 
Simples, não conversíveis em Ações, da espécie quirografária, para distribuição pública da 
Companhia (“Escritura de Emissão”), celebrada em 3.1.2012, a fim de estabelecer que o preço de 
subscrição das debêntures seja calculado com 6 (seis) casas decimais, com arredondamento. Em 
consequência, o item 4.5.1 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: “4.5.1.
As Debêntures serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua integralização, com a utilização de 6 
(seis) casas decimais, com arredondamento.” Registra, ainda, que devido ao fato de as debêntures 
desta primeira série da 8ª Emissão não terem sido ainda subscritas, restou dispensada a realização 
da Assembleia Geral de Debenturistas para aprovação desta matéria. Aprova, ao final, ratificar 
todas as demais disposições constantes da Escritura de Emissão, que não foram alteradas neste 
ato, e autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar, com o Agente Fiduciário, o 1º Aditamento 
à respectiva Escritura da Emissão e praticar todos os atos necessários à implementação do ora 
deliberado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, 
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Poá (SP), 
3 de fevereiro de 2012. (aa) Luís Otávio Matias - Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade 
Schettini e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros. A presente é cópia fiel da original lavrada em 
livro próprio. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 77.426/12-5, em 22.2.2012. (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Registro de 

Preços - CGA, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº 29/2012 - 090101000012012OC00025, referente ao Processo 

nº 001.0001.004.639/2011, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 

EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, a ser realizado por intermédio do 

Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada 

para o dia 15/03/2012, a partir das 09:30 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 

02/03/2012, o site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante 

a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 

representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site 

www.e-negociospublicos.com.br, ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 

2º andar - sala 203, Jd. América - São Paulo - SP.

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Registro de Preços 

- CGA,  a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 239/2011 - 090101000012012OC00028, referente ao Processo 

nº 001.0001.001.646/2011, objetivando a Constituição de Sistema de Registro de 

Preços para Aquisição, Instalação e Garantia de Equipamentos de Anestesia e 

Ventilação, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações 

denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, 

cuja abertura está marcada para o dia 21/03/2012, a partir das 09:30 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 02/03/2012, 

o site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de 

senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site 

www.e-negociospublicos.com.br, ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 2º 

andar - sala 203, Jd. América - São Paulo - SP.

EDITAL

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Registro de 

Preços - CGA, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº 09/2012 - 090101000012012OC00029, referente ao Processo 

nº 001.0001.000.179/2012, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

GERAIS, COBERTURA DE ÓBITO, DE USO AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de 

Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 

Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 15/03/2012, a 

partir das 09:30 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 

02/03/2012, o site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante 

a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 

representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site 

www.e-negociospublicos.com.br, ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 

2º andar - sala 203, Jd. América - São Paulo - SP.

EDITAL

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, no Grupo de Gerenciamento 

Administrativo - CCTIES, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 004/2012 - 090101000012012OC00026, referente ao 

processo nº 001.0001.000.061/2012, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 

CONSTANTES DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE 

ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA a ser realizado por 

intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa 

Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura 

está marcada para o dia 16/03/2012, a partir das 10:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar 06/03/2012, o site 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de 

senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site 

www.e-negociospublicos.com.br, ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 

2º andar - sala 210, Jd. América - São Paulo - SP.

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ficam registrados os seguintes preços: PAULO SIGUEKI MORI – ME: Item 55
- BANANA MAÇÃ: R$ 2,77, Item 58 - BETERRABA ESPECIAL EXTRA A: R$ 1,50, Item 61
- CHEIRO VERDE: R$ 1,30, Item 63 - COUVE MANTEIGA: R$ 1,50, Item 67 - MAMÃO
FORMOSA A: R$ 1,20, Item 69 - MELÃO AMARELO: R$ 3,25 e Item 71 - RÚCULA: R$
1,36. Valparaíso-SP, aos 23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ficam registrados os seguintes preços: SUPERMERCADO COMERCIAL ECONO-
MIA LTDA: Item 06 - GÁS DE COZINHA A GRANEL 45KG: R$ 129,00, Item 13 - FARINHA
DE ROSCA 500G: R$ 1,60, Item 15 - SUCO DE FRUTA 500 ML “SABOR MARACUJA”: R$
5,00, Item 17 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO POR KG: R$ 11,39, Item 22 - ARROZ LONGO
FINO, TIPO 1, EM KG: R$ 1,60, Item 23 - BISCOITO COM SAL, CREAM CRACKER, EM
CAIXA 24X400: R$ 48,00, Item 26 - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE ARROZ
OU MILHO: R$ 5,92, Item 27 - COLORÍFICO DE 1 QUALIDADE EM KG: R$ 2,44, Item 30
- FEIJÃO CARIOQUINHA A TIPO 1: R$ 4,88, Item 39 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA
ESPECIAL COM OVOS - TIPO PARAFUSO: R$ 2,50, Item 48 - MORTADELA C/ 18 G CADA
FATIA, EMBALAGEM 200GR/2KG (KG): R$ 8,19, Item 52 - ABOBRINHA BRASILEIRA
EXTRA A: R$ 1,17, Item 53 - ALFACE CRESPA OU LISA ESPECIAL: R$ 1,70, Item 65 -
LARANJA PERA FRESCA: R$ 0,69, Item 66 - MAÇA NACIONAL FUJI OU GATA: R$ 2,38,
Item 68 - MANDIOCA EM KG: R$ 0,79, Item 73 - VAGEM TIPO MACARRÃO: R$ 4,46  e
Item 76 - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA C/POLPA DE FRUTAS 1L: R$ 1,88. Valparaíso-
SP, aos 23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ficam registrados os seguintes preços: ERVOLINO & ERVOLINO LTDA: Item 05
- GÁS DE COZINHA GRANEL RESIDENCIAL, 13KG: R$ 32,40. Valparaíso-SP, aos 23 de
fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ficam registrados os seguintes preços: SAGRADO & VIDOTTO ARACATUBA
LTDA: Item 01 - AÇÚCAR CRISTAL KG DE 1ª QUALIDADE: R$ 1,34, Item 02 - LEITE
CONDENSADO LATA DE 350 ML: R$ 1,92, Item 03 - CREME DE LEITE LATA 350 ML: R$
1,92, Item 04 - FARINHA DE MANDIOCA: R$ 1,76, Item 10 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO
250G: R$ 2,55, Item 12 - ERVILHA EM CONSERVA EM KG: R$ 2,53, Item 18 - CHÁ MATE
POR CAIXA A 200 G: R$ 1,06, Item 19 - SUCO EM PÓ DE 1 KG: R$ 3,06, Item 29 - FARINHA
DE TRIGO ESPECIAL EM KG: R$ 0,87, Item 31 - FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO
FÓLICO KG: R$ 1,07, Item 33 - GELATINA EM PÓ DE LIMÃO EM KILO: R$ 4,20, Item 37 -
MARGARINA VEGETAL EM CAIXA DE 12 POTES DE 500 GR: R$ 22,98, Item 41 - ÓLEO DE
SOJA COMESTÍVEL EM CAIXA DE 900ML X 20 UND: R$ 48,50, Item 43 - SAL REFINADO EM
KG: R$ 0,56, Item 47 - FRANGO - COXA E SOBRECOXA, (S/ OSSO E S/ PELE): R$ 6,02, Item
56 - BANANA NANICA: R$ 0,70, Item 59 - CEBOLA ESPECIAL, 1 QUALIDADE: R$ 0,94, Item
60 - CENOURA EXTRA A: R$ 0,92, Item 62 - CHUCHU EXTRA A: R$ 0,92, Item 70 - OVOS
DE GALINHA: (DZ): R$ 1,70 e Item 74 - REPOLHO LISO FRESCO: R$ 0,62. Valparaíso-SP,
aos 23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços, na
modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA SOCI-
AL., ficam registrados os seguintes preços: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA: Item 24 - BOLACHA DOCE VITAMINADA, TIPO ROSQUINHA EM CAIXA: R$ 42,00, Item
32 - GELATINA EM PÓ DE ABACAXI EM KILO: R$ 4,15, Item 38 - MASSA ALIMENTÍCIA
SÊMOLA ESPECIAL-TIPO ESPAGUETE: R$ 2,59, Item 40 - MILHO VERDE EM CONSERVA EM
KG: R$ 3,18 e Item 77 - ACHOCOLATADO ENRIQUECIDO, EMBALAGEM DE 1KG: R$ 4,94.
Valparaíso-SP, aos 23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços, na
modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA SOCI-
AL., ficam registrados os seguintes preços: COMERCIAL MASCOTE DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA – ME: Item 07 - COCO RALADO 100G: R$ 1,28, Item 08 - LINGUIÇA
TOSCANA DE 1ª QUALIDADE: R$ 6,97, Item 14 - SUCO DE FRUTA 500 ML “SABOR CAJÚ”
500ML: R$ 2,56, Item 16 - LEITE DE SOJA; EMBALAGEM TETRA PACK; 1 LITRO: R$ 2,38,
Item 25 - BOLACHA RECHEADA SABOR MOUSSE EM PACOTE: R$ 1,05, Item 28 - EXTRATO
DE TOMATE CONCENTRADO LTA 850G: R$ 3,34, Item 35 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTAN-
TÂNEO EM KG: R$ 12,55, Item 42 - ORÉGANO EM PCT 500G: R$ 5,44, Item 44 - TEMPERO
COMPLETO SEM PIMENTA EM KG: R$ 2,05, Item 45 - VINAGRE TINTO EM CAIXA EMBALA-
GEM 750ML C/ 12: R$ 9,00, Item 46 - LEITE DE COCO 200ML: R$ 1,28, Item 49 - PEIXE FILE
TILAPIA EM KILO: R$ 17,20, Item 51 - SASSAMI SEM PELE E SEM OSSO 2KGS : R$ 5,80, Item
54 - ALHO NACIONAL N7, NTA-15: R$ 7,72, Item 57 - ALHO NACIONAL N7, NTA-15: R$
1,16, Item 64 - ESPINAFRE FRESCO: R$ 2,65, Item 72 - TOMATE SALADA , NTA - 14: R$ 1,14
e Item 75 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM DE 11G: R$ 0,65. Valparaíso-SP, aos
23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL., ficam registrados os seguintes preços: ELISANGELA LOPES DA SILVA ALI-
MENTOS – ME: Item 20 - ALIMENTO CONCENTRADO FRC 500ML E 1/130: R$ 40,00.
Valparaíso-SP, aos 23 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2011
EDITAL Nº 40/2011 – PREGÃO N° 13/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, LANCHE DOS SERVIDORES E ASSISTÊNCIA
SOCIAL., ficam registrados os seguintes preços: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES
LTDA: Item 09 - BATATA PALHA PACOTE DE 1 KG: R$ 10,89, Item 11 - CARNE BOVINA
(PATINHO KG) PCT DE 3KG: R$ 13,45, Item 21 - AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 G Á 01
KG: R$ 3,00, Item 34 - GELATINA EM PÓ DE UVA EM KILO: R$ 4,15, Item 36 -
MACARRÃO TURMINHA ANIMAL EM KG: R$ 3,38, Item 50 - SALSICHA DE PERU 12 KG:
R$ 7,70, Item 78 - MINI-BOLO RICO EM VIT. E MINERAIS CHOCOLATE 40G: R$ 0,58, Item
79 - CARNE BOVINA(ACÉM MOIDO) PCT COM 5KG: R$ 9,63 e Item 80 - CARNE BOVINA
(ACÉM PICADO EM CUBOS) PCT DE 3KG: R$ 9,36. Valparaíso-SP, aos 23 de fevereiro
de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima epigrafada,
para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIEN-
TE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETA-
RIAS, ficam registrados os seguintes preços: LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPÉIS LTDA -
ME: item 02 - CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUM. 2/0,CX 500G: R$ 4,70; item 03 -
CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO N.º 6/0 CX 500GR: R$ 4,73; item 04 - FITA ADESIVA DE
PAPELARIA,CELOFANE,MED.(12MMX50M): R$ 0,39; item 06 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PES.
180G/M2,MED(50X66)CM: R$ 0,24; item 14 - PAPEL DE SEDA, (50X70)CM, 20G/M2: R$ 0,07;
item 24 - APONTADOR PARA LAPIS,PLASTICO RIGIDO,SIMPLES: R$ 0,06; item 34 - CLIPE DE
ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 1,CX 500G: R$ 4,70; item 35 - CLIPE DE
ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 3/0,CX 500G: R$ 4,70; item 36 - GIZ
ESCOLAR,COLOR,CILINDRICO,PLAST.,81X10 C/50 UND: R$ 3,29; item 52 - ENVELOPE OFÍCIO 2
26X36: R$ 0,10; item 65 - GIZ DE CERA, CORES MISTAS,LONGO,11X100MM C/12 UND: R$
1,84; item 67 - LASTEX 58% DE ELASTODIENO, 42% POLIESTER 10 METRO: R$ 0,40; item 70
- MIDIA CD-R, 700 MB, 80MIN, 52X, C/ ESTOJO ACRILICO: R$ 1,03; item 78 - BOLA DE ISOPOR
GRANDE 250MM: R$ 4,57; item 80 - PLACA DE ISOPOR 1 CM: R$ 1,28; item 81 - TESOURA
GRANDE CABO PRETO P/COSTURA 8": R$ 2,21; item 82 - FITA MÉTRICA: R$ 1,32; item 86 -
PINCEL P/QUADRO BRANCO,PONTA ACRILICO FORMATO OGIV: R$ 0,70; item 89 - T.N.T. 50
METROS: R$ 31,80; item 92 - APONTADOR P/LAPIS,PLAST.RIG.,SIMPLES,COM DEPÓSITO: R$
1,22; item 103 - ALFINETE DE SEGURANÇA DOURADO C/144: R$ 10,90; item 114 - GRAMPO
PARA GRAMPEADOR 23/20 CX COM 1000 UNIDADES: R$ 3,35; item 116 - GRAMPO 23/8 C/
5000 UND: R$ 7,97; item 128 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/10 MAT. 200FLS CAPA DURA: R$
4,53; item 132 - PLACA DE ISOPOR 2CM: R$ 2,60; item 136 - PASTA CATALAGO C/50
ENVELOPES INJET.PRETA C/50 FLS: R$ 11,05; item 157 - CANETINHA COLORIDA PONTA
GROSSA C/ 12 UNIDADES: R$ 1,83; item 158 - ELÁSTICO BORRACHINHA 500G: R$ 6,98; item
163 - PAPEL ESPECIAL MULTIUSO A4 CX C/50 FLS: R$ 8,50; item 166 - TESOURA MULTIUSO C/
21CM CABO PLASTICO ANATOMICO: R$ 2,78; item 181 - PLACA DE ISOPOR 1,5CM: R$ 1,29;
item 183 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2,00M, LAMINADO: R$ 1,07 . Valparaíso-SP,
aos 15 de dezembro de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima epigrafada,
para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIEN-
TE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETA-
RIAS, ficam registrados os seguintes preços: ARCO-IRIS PAPELARIA VALPARAISO LTDA - ME:
item 12 - PAPEL SULFITE,75G/M2, OFICIO 9 C/10 RESMAS: R$ 114,49; item 27 - COLA
BASTAO,ATOXICA,FRASCO C/40 GRAMAS: R$ 2,10; item 30 - GIZ
ESCOLAR,BCO,CILINDRICO,PLAST.,81X10 C/50 UND: R$ 2,23; item 51 - FITA ADESIVA
,POLIPROPILENO,MED(48MMX50M),TRANSP.: R$ 2,27; item 60 - PINCEL ATOMICO,NA COR
VERDE, FELTRO, REDONDA, DESC: R$ 1,01; item 62 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10
WATTS: R$ 6,81; item 63 - PALITO P/ESPETO,MADEIRA,180X3,0MM,1PONTA C/100 UND: R$
1,80; item 83 - GUILHOTINA MANUAL,ACO TEMPERADA, P/20 FLS: R$ 106,00; item 94 - LIVRO
P/REGISTRO ESPECIFICO P/PSICOTRÓPICO 200FLS: R$ 18,00; item 104 - MASSA DE BISCUIT:
R$ 24,95; item 113 - FURADOR DE PAPEL GRANDE COM RÉGUA P/50FLS: R$ 30,20; item 115
- PERFURADOR PARA PAPEL,EM ACO,CAPAC.150 FLS: R$ 142,00; item 127 - ELASTICO PARA
AVIAMENTO,75%ALGODAO E 25%ELAST N.14: R$ 5,04; item 140 - FRAGMENTADORA DE
PAPEIS PARA NO MINIMO 12 FOLHAS: R$ 203,00; item 162 - CANETA DETECTORA DE DINHEI-
RO FALSO: R$ 3,76; item 165 - TESOURA MULTIUSO C/16,5CM CABO PLASTICO ANATOMICO:
R$ 2,74; item 172 - TESOURA MULTIUSO C/16,5CM CABO PLASTICO ANATOMICO: R$ 14,43;
item 180 - SPRAY COLOR JET COM 6 UNIDADES: R$ 71,00. Valparaíso-SP, aos 15 de dezembro
de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima epigrafada,
para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIEN-
TE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETA-
RIAS, ficam registrados os seguintes preços: LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME:
item 01 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TUBO SEXT. C/50 UND: R$ 18,60; item 11 - PAPEL
SULFITE, 75G/M2,A4, BRANCA C/10 RESMAS: R$ 97,90; item 13 - FITA ADESIVA,
CREPE,MEDINDO(19MMX50M), BRANCA: R$ 2,18; item 16 - LIVRO ATA,
(220X320MM)VERT.CAPA 1250G/M2,100FLS: R$ 5,39; item 19 - TINTA PARA CARIMBO,S/
OLEO,NA COR PRETA,FRASCO 40ML: R$ 1,28; item 25 - ESTILETE,CABO PLAST.RIG.LAMINA
ACO CARB.LARGA,18MM: R$ 0,44; item 31 - ALFINETE PARA MAPA,CABECA POLIEST. DE
5MM C/50 UND: R$ 1,88; item 33 - GRAMPO TRILHO PARA PASTA 80MM C/50UND: R$ 3,56;
item 44 - PINCEL ATOMICO, VERMELHA,  FELTRO REDONDA, DESCART: R$ 0,48; item 46 -
PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,GRANDE(D),CART.C/2 UNIDAD: R$ 6,73; item 53 - BOBINA DE
PAPEL PARA FAC-SIMILE,TERMICO, C/20 UND: R$ 66,90; item 58 - PILHA,TIPO
COMUM,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES: R$ 3,42; item 59 - LIVRO
PROTOCOLO,(145X205MM),CAPA 1250G/M2,100FLS: R$ 3,54; item 61 - ADESIVO INSTANTANEO
CIANOACRILATO EM BISN. 5G: R$ 4,18; item 68 - PINCEL N.º 0: R$ 0,71; item 74 - ALMOFADA
PARA CARIMBO,DE FELTRO,GRANDE, AZUL: R$ 1,48; item 76 - CLIPE DE
ACO,PARALELO,GALVAN.,NUMERO 0,CX 500GR: R$ 4,22; item 85 -
GRAMPEADOR,MESA,PROF.METAL/BOR.(28CM),P/100 FLS: R$ 22,47; item 88 -
GRAMPEADOR,MESA,PROF.METAL/BOR.(28CM),P/100 FLS: R$ 0,83; item 90 - FITILHO DE
POLIPROPILENO,SIMPLES,10MM ESPESS.RL1KG: R$ 6,28; item 91 - FITA P/IMPRESSORA FX880,
NOVA, ORIGINAL: R$ 6,30; item 95 - PINCEL Nº 8: R$ 0,84; item 96 - PASTA TRANSPARENTE
SEM ELÁSTICO: R$ 0,32; item 98 - FITA ADESIVA,CREPE, MED(25MMX50M) BRANCA: R$
2,78; item 99 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(50MMX50M): R$ 5,75; item
100 - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/4 UNID: R$ 2,55; item 105 - PISTOLA
DE COLA QUENTE GRANDE 40 WATTS: R$ 9,75; item 110 - FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 890,
ORIGINAL, NOVA: R$ 19,20; item 117 - ENVELOPE DE PAPELARIA LINHO,120G/M2,S/IMP(225X163):
R$ 0,55; item 122 - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO,PLASTICO 30CM: R$ 0,20; item 125
- CLIPE DE ACO,PARALELO,GALVAN.,NUMERO 8,CX 500G: R$ 4,20; item 126 - COLA GLITER 25G
C/6 UND: R$ 3,29; item 134 - PASTA C/ABA E ELASTICO,PAPELAO,480G/M2,OFICIO: R$ 1,20;
item 138 - TINTA PARA CARIMBO; NA COR AZUL; SEM OLEO,FR 40ML: R$ 1,29; item 139 - MIDIA
DVD DVD-R, OPTICA GRAVAVEL, 4,7 GB - 120MIN: R$ 1,14; item 141 - PEN DRIVE 2 GB USB: R$
13,99; item 147 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO MORCEGO: R$ 0,84; item 148 - UMIDIFICADOR DE
DEDOS: R$ 1,40; item 149 - PALITO DE SORVETE C/50 UND: R$ 0,62; item 154 - PENDRIVE 8GB
USB: R$ 21,75; item 160 - TINTA PARA CARIMBO; VERMELHO; SEM OLEO,FRASCO 40ML: R$
1,38; item 167 - PASTA ABA ELASTICO POLIPROPILENO OF. PRETA, LISA: R$ 0,79; item 177 -
PAPEL DESENHO ESCOLAR A4 C/ 20 FOLHAS 210MMX297MM: R$ 1,68; item 179 - INDICE
TELEFONICO ESPIRAL 39 FLS 139MMX210MM: R$ 4,75; item 182 - BOLA DE ISOPOR 200MM: R$
2,67. Valparaíso-SP, aos 15 de dezembro de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima epigrafada,
para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIEN-
TE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRE-

TARIAS, ficam registrados os seguintes preços: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE
SOUZA GARMS & CIA LTDA - ME: item 05 - LAPIS DE COR,REDONDO,MEDINDO
170MM,12 UNIDADES: R$ 2,42; item 15 - MASSA DE MODELAR,FOSCA,COR
VARIADA,ESTOJO C/12 UND: R$ 1,42; item 20 - CANETA MARCA TEXTO,PLAST.,PONTA
DE 3 A 5MM,AMARELA: R$ 0,38; item 21 - PINCEL ATOMICO,NA COR AZUL,PONTA
DE FELTRO REDONDA: R$ 0,49; item 22 - PINCEL ATOMICO,COR PRETA,PONTA DE
FELTRO REDONDA: R$ 0,49; item 26 - PAPEL LINHO 180G/M2,A4(210X297)MM, C/
50FLS: R$ 8,97; item 37 - CADERNO QUADRICULADO PEQUENO BROCHURA C/40
FOLHAS: R$ 0,48; item 39 - CANETA ESFEROGRAFICA,RESINA TERMOPLAST.,PRETA:
R$ 18,60; item 40 - CANETA ESFEROGRAFICA,RESINA TERMOPLAST.,VERMELHA: R$
18,60; item 49 - PAPEL CELOFANE, POLIPROP.BOPP,GR.18G/M2,85X100CM: R$ 0,35;
item 55 - FORMULARIO CONTINUO 280X240MM,1 VIA BRANCA, 80 COL: R$ 46,70;
item 72 - COLA LIQUIDA,BRANCA,ESCOLAR,ATOXICA,FRC C/1000 GR: R$ 5,68; item
73 - APAGADOR DE GIZ,MADEIRA,(150X70)MM,BASE DE FELTRO: R$ 0,49; item 84 -
PAPEL CANSON TAM A4 COM 20 FLS: R$ 1,68; item 101 - ORGANIZADOR DE MESA:
R$ 3,64; item 106 - PASTA REGISTRADORA OFICIO DE A/Z LONGO LARGO: R$ 2,90;
item 107 - CADERNO BROCHURA,GRAMPEADO,1/4,CAPA 4 CORES,96FLS: R$ 0,85;
item 109 - BATERIA P/MICROFONE 9V: R$ 1,81; item 112 - PAPEL CASCA DE OVO
GRAMATURA 180G/Mº C/50 FLS: R$ 7,02; item 120 - CADERNO DE
CALIGRAFIA,GRAMPEADO,1/4,CAPA INF, 48FL: R$ 0,48; item 123 - CADERNO
BROCHURA,GRAMPEADO,BROCHURAO,90G/M2,80FL: R$ 1,49; item 143 - CADERNO
BROCHURA,GRAMPEADO,BROCHURAO,90G/M2,80FL: R$ 1,81; item 150 - PEN DRIVE
4 GB: R$ 16,32; item 151 - PLASTICO ADESIVO ANIMADO ESTAMPADO 10X45: R$
26,00; item 155 - FITA MÁGICA 12X33: R$ 2,07; item 159 - TINTA GUACHE 250ML:
R$ 1,40; item 173 - ETIQUETA FORMATO 77,79X46,56MM: R$ 4,45; item 175 -
ETIQUETA FORMATO 77,79X46,56MM: R$ 1,17; item 178 - CADERNO BROCHURA;
GRAMPEADO; 60 FLS: R$ 0,59. Valparaíso-SP, aos 15 de dezembro de 2011. MAR-
COS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima
epigrafada, para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDI-
ENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ficam registrados os seguintes preços: BALIPA
– PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME: item 07 - COLA LIQ.BRANCA,ESCOLAR,BICO
ECONOMICA ATOXICA 90G: R$ 0,58; item 10 - CAIXA ARQUIVO
MORTO,PAPELAO,(360X250X135)MM,PARDA: R$ 0,81; item 17 - CANETA P/
RETROPROJETOR,POLIETILENO,(1,00MM),: R$ 0,91; item 18 - CORRETIVO LIQUIDO A
BASE DE AGUA,ATOXICO,FRC 18ML: R$ 0,49; item 23 - GRAMPO PARA
GRAMPEADOR,NIQUELADO,26/6 C/5000 UND: R$ 1,34; item 28 - ALFINETE Nº 29
COM 100 UNIDADES: R$ 0,95; item 29 - PAPEL LAMINADO,63G/
M2,MEDINDO(59X49)CM: R$ 0,31; item 41 - PAPEL COLOR SET, GRAMATURA 180G/
M2, 48X66CM: R$ 0,29; item 42 - PRANCHETA PORTATIL FIBRA POLIESTIRENO,A/4:
R$ 4,20; item 43 - CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE 100FLS: R$ 1,89; item 47
- PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,240G/M2: R$ 0,38; item 48 - PAPEL CREPOM,
(0,48X2,00), 28G/M2: R$ 0,31; item 50 - REFIL COLA QUENTE FINO: R$ 0,18; item 54
- GRAMPEADOR,MESA,METAL,BASE BORRACHA,(20X4,5X8,5)CM: R$ 10,89; item 56
- CADERNO GDE. ESPIRAL CAPA MOLE 100FLS: R$ 1,62; item 57 - PILHA,TIPO
ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNID: R$ 1,39; item 64 - COLA LIQUIDA
TRANSPARENTE,ATOXICA,P/ISOPOR, 40G: R$ 0,63; item 69 - TINTA FOSCA PARA
PINTURA DE TECIDO,POTE C/250ML: R$ 1,36; item 79 - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO
45 X 60CM,ESPESS. 2MM, LISO: R$ 1,26; item 111 - GLITER: R$ 30,85; item 118 -
ENVELOPE BRANCO TAM. 16X22: R$ 0,07; item 131 - CANETA PERMANENTE P/CD,
1.0MM: R$ 0,90; item 133 - PAPEL DOBRADURA 48X60: R$ 0,11; item 135 - PASTA
EM L A4: R$ 0,31; item 137 - BOLA DE ISOPOR 150MM: R$ 1,38; item 142 - PASTA
POLIONDA 2CM DE LARGURA C/ELÁSTICO: R$ 1,15; item 146 - PRANCHETA MADEI-
RA 34X23 C/PRENDEDOR DE PAPEL: R$ 1,47; item 152 - CADERNO ESPIRAL, PEQUE-
NO, 96 FOLHAS: R$ 0,50; item 153 - CADERNO DE DESENHO,ESPIRAL,FL.63G/M2,4
CORES,96FLS: R$ 2,23; item 164 - PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE: R$ 0,75.
Valparaíso-SP, aos 15 de dezembro de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima
epigrafada, para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDI-
ENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ficam registrados os seguintes preços: CESAR
CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP: item 09 - PAPEL KRAFT PURO,ROLO,80G/
M2,60CMX200M,NATURAL: R$ 20,12; item 38 - PLASTICO ADESIVO 25MX45CM: R$
21,87; item 45 - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA, 500FL: R$ 9,97;
item 66 - PASTA POLIONDA 3CM DE LARGURA C/ELÁSTICO: R$ 1,36; item 71 - PAPEL
SULF.DE PAPELARIA,90G/M2,A3,BRANCA C/500FLS: R$ 22,94; item 75 - PAPEL
CARBONO,EM PAPEL BASE,MED.(220X330)MM,PRETA: R$ 5,27; item 87 - TESOURA
ESCOLAR,ACO INOX,11CM,CABO PP,AZUL,DESTRO: R$ 0,57; item 93 - REFIL COLA
QUENTE GROSSO: R$ 0,39; item 97 - ALMOFADA P/CARIMBO N.º 3 PRETO TAMPA DE
LATÃO: R$ 2,57; item 102 - BARBANTE DE ALGODAO,06 FIOS,ROLO
400GR,APROX.400M: R$ 5,94; item 108 - CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO Nº 5
500G: R$ 6,48; item 119 - PASTA POLIONDA 5CM DE LARGURA C/ELÁSTICO: R$ 1,48;
item 121 - LAPIS, MADEIRA,PRETA INVERNIZADA,REDONDO C/144 UND: R$ 15,52;
item 124 - PAPEL KRAFT PURO,ROLO,80G/M2,80CMX200M,NATURAL: R$ 20,12; item
129 - TINTA PARA CARIMBO,AUTOENTINTADOR, BASE AGUA, 30ML: R$ 2,03; item
130 - PAPEL CARBONO,EM PAPEL BASE,MED.(220X330)MM,AZUL: R$ 10,13; item
144 - BORRACHA DE PAPELARIA, LATEX, Nº 60, C/60 UND: R$ 3,63; item 156 -
PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE BB 25M X 45CM: R$ 22,50; item 161 - PAPEL
FANTASIA 60CM C/ 100 METROS: R$ 25,60; item 168 - PASTA ABA ELASTICO
POLIPROPILENO OF. PRETA, LISA: R$ 0,88; item 169 - PASTA ABA ELASTICO POLIPROPILENO
OF. PRETA, LISA: R$0,88; item 170 - PASTA ABA ELASTICO POLIPROPILENO OF. PRETA,
LISA: R$ 0,88; item 171 - PAPEL RECICLADO A4, 75G, ECOLOGICO RSM 500FLS: R$
9,72; item 174 - ETIQUETA FORMATO 25,4X63,5MM: R$ 4,57; item 176 - ETIQUETA
AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA J.TINTA/LASER: R$ 17,50. Valparaíso-SP, aos 15 de
dezembro de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2011
EDITAL Nº 105/2011 – PREGÃO N° 47/2011

Considerando o julgamento e homologação da licitação na modalidade Pregão acima
epigrafada, para Registro de Preços, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ficam registrados os seguintes preços: DORIVAL
MERLO PAPELARIA - ME: item 08 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50UND COM-
PLETA: R$ 46,23; item 32 - MAQUINA DE CALCULAR COMUM,ELETR.(11X14): R$ 6,99;
item 145 - PASTA INCOLOR C/30 REPARTIÇÕES CORES VARIADAS 55MM: R$ 16,75.
Valparaíso-SP, aos 15 de dezembro de 2011. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011
EDITAL Nº 87/2011 – PREGÃO N° 42/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços, na
modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS E QUIMONOS DA SECRETARIA DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER, ficam registrados os seguintes preços: ZILMA DOS SANTOS - ME: item
01: R$ 4,95. Valparaíso-SP, aos 24 de dezembro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2011
EDITAL Nº 101/2011 – PREGÃO N° 46/2011

Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE
HIDRÔMETROS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
DE VALPARAÍSO. (EDITAL 101/2011 - PREGÃO 46/2011 - REGISTRO DE PREÇOS),
ficam registrados os seguintes preços: HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA.: Lote 01-
Item 1 - CONTRA-FLANGES,PARAFUSOS,PORCAS E ANÉIS VEDAÇÃO 6" – R$ 420,00;
Item 2 - HIDRÔMETRO MAGNÉTICO TIPO MULTIJATO 3/4": R$52,70; Item 3 - ANEL DE
VEDAÇÃO EM BORRACHA 3/4": R$ 0,18; Item 4 - PORCA EM LATÃO 3/4": R$ 2,37; Item
5 - TUBETE EM LATÃO 3/4": R$ 2,61; Item 6 – ARRUELA: R$ 0,16; Item 7 - HIDRÔMETRO
2" P/CAPTAÇÃO QMAX=30M³/H E QN=15M³/H: R$ 1425,50; Item 8 - CONTRA-
FLANGES,PARAFUSOS,PORCAS E ANÉIS VEDAÇÃO 2": R$ 124,00; Item 9 - HIDRÔMETRO
6" P/CAPTAÇÃO QMAX=300M³/H E QN=150M³/H: R$ 2.200,00; Item 10 - HIDRÔMETRO
DE 8" QMAX=500M³/H E QN=250M²/H: R$ 3.200,00; Item 11 - CONTRA-
FLANGES,PARAFUSOS,PORCAS E ANEIS VEDAÇÃO 8": R$ 720,00. Valparaíso-SP, aos 24
de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).
Considerando a atualização de preços trimestral realizada na ata de registro de preços,
na modalidade Pregão acima epigrafada, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE
HIDRÔMETROS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
DE VALPARAÍSO. (EDITAL 101/2011 - PREGÃO 46/2011 - REGISTRO DE PREÇOS),
ficam registrados os seguintes preços: HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA.: Lote 03 –
Item 1 - REGISTRO DE GAVETA C/BOLSA PVC 2": R$ 132,19; Item 2 - REGISTRO DE
GAVETA COM FLANGE 6": R$ 835,75; Item 3 - REGISTRO DE GAVETA C/FLANGE 4": R$
528,77; Item 4 - REGISTRO DE GAVETA C/FLANGE 8"; R$ 1.235,26. Valparaíso-SP, aos
24 de fevereiro de 2012. MARCOS YUKIO HIGUCHI (Prefeito).

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 107/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2011
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Valparaíso, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO
a todos os interessados, que a licitação supra, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”,
destinada a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS DE SAÚ-
DE PARA A UBS GABRIEL DIAS, foi homologada pelo Prefeito Municipal, MARCOS
YUKIO HIGUCHI, os itens as seguintes empresas:
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 93, 97, 100, 101, 102 e 103.
MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA – EPP: 12.
CIRURGICA LONDRINA PRODUTO HOSPITALAR LTDA: 19, 30, 36, 60, 87, 88, 89, 94, 95 e 96.
FRACASSADO: 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 57, 71, 72, 83, 91 e 92.
DESERTOS: 34, 35, 38, 54, 58, 73, 77, 98 e 99.

Valparaiso-SP, aos 29 de fevereiro de 2012.
Na data supra ratifico

MARCOS YUKIO HIGUCHI - Prefeito

Chartis Seguros Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 33.040.981/0001-50

ERRATA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Na publicação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2011, veiculada neste jornal em 28/02/2012, onde se lê: 
“Conselho de Administração e Diretoria: Conselho de Administração: Conselheiros: Alejandro Pedroza; Hamilton 
Chichierchio da Silva; Sean Martin Clifford. Diretoria Executiva: Diretor-Presidente: Guillermo Eduardo Leon; 
Diretor: Marcos Fugise; Diretor: Jose Reinaldo Caparroz Junior; Marcelo Farat Milani Atuário - MIBA 1371; Roseli 
Midori Kanazawa: Contador CRC nº 1SP187230/O-8, leia-se: Conselho de Administração e Diretoria: Conselho 
de Administração: Conselheiros: Alejandro Pedroza; Cesar Jorge Saad; Sean Martin Clifford. Diretoria Executiva: 
Diretor-Presidente: Guillermo Eduardo Leon; Diretor: Marcos Fugise; Diretor: Jose Reinaldo Caparroz Junior; Marcelo 
Farat Milani Atuário - MIBA 1371; Roseli Midori Kanazawa: Contador CRC nº 1SP187230/O-8.

BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A.
CNPJ/MF 08.204.974/0001-07 - NIRE 35.300.333.225

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da BP Biocombustíveis S.A. (“Cia.”) convocados para se reunirem em 
AGO/E, a realizar-se no dia 09/03/2012, às 08h30, na sede da Cia., localizada na Av. Mackenzie, nº 
1.835, 6º andar, CEP 13092-523, na cidade de Campinas/SP, para deliberar sobre as seguintes ma-
térias: Em AGO: (i) aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das De-
monstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/03/2011; e (ii) absorção do prejuízo 
do exercício social findo em 31/03/2011 e distribuição de dividendos. Em AGE: (i) homologação parcial 
do aumento de capital objeto do item (iii) das deliberações da AGE da Cia. realizada em 21/11/2011; (ii) 
homologação parcial do aumento de capital objeto do item (ii) das deliberações da AGE da Cia. realizada 
em 15/12/2011; (iii) homologação parcial do aumento de capital objeto do item (ii) das deliberações da 
AGE da Cia. realizada em 29/12/2011; (iv) homologação parcial do aumento de capital objeto do item 
(i) das deliberações da AGE da Cia. realizada em 25/01/2012; (v) alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
para refletir o novo capital social da Cia. Os acionistas que desejarem ser representados por procurador 
deverão depositar o instrumento de mandato na sede da Cia. com até 24h de antecedência à realização 
da AGE, nos termos do §3º do Art. 12 do Estatuto Social da Cia. .Campinas/SP, 29 de fevereiro de 2012.

Mario Lindenhayn – Presidente do Conselho de Administração


