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COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ 14.333.631/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO
ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (INDIRETO) 
EM 31 DE DEZEMBRO (em reais) 

2014 2013
Lucro Líquido do IR e da contribuição social 3.657.008 2.075.114
Ajuste do resultado:
Depreciação 28.382 –
Constituição (reversão) de provisões jurídicas – (65.656)
Resultado patrimonial (3.671) 487
Ganhos (perdas) com ativos não correntes (458) –
Variações nos ativos e passivos 
Variação das aplicações (4.670.589) (1.242.023)
Variação das operações de seguros (1.192.892) (450.060)
Variação de títulos e créditos a receber (31.805) (70.578)
Variação das despesas antecipadas (10.504) 148
Outros ativos 31.755 (31.755)
Variação de contas a pagar (1.252.254) 88.416
Variação de impostos e encargos sociais a recolher 20.521 1.046
Variação de outras contas a pagar (69) (77.423)
Outras variações 1.579.174 –
Variação de débitos operações de seguros e resseguros 1.832.015 334.204
Variação das provisões técnicas 3.825.688 3.253.154
Caixa das operações 3.812.301 3.815.074
Impostos pagos (1.935.729) (945.753)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 1.876.572 2.869.321
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Pagamentos pela aquisição de investimento (29.318) –
Pagamentos pela aquisição de imobilizado (405.219) –
Pagamentos pela aquisição de intangível (16.408) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (450.945) –
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento
Amortização de financiamentos (11.845) –
Dividendos pagos (1.410.619) (2.878.608)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (1.422.464) (2.878.608)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa 3.163 (9.287)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42.206 51.493
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 45.369 42.206

os mesmos são exclusivamente para garantia das reservas técnicas da Seguradora, 
que correspondem a sinistros a liquidar com expectativas de perdas prováveis infor-
madas pelos consultores jurídicos, cujas constituições e/ou pagamentos ocorrem fre-
quentemente. Durante o exercício, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e 
valores mobiliários entre as categorias acima descritas.
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Prêmios Ganhos Nota 2014 2013
Prêmios emitidos, líquidos 30.207.993 28.254.318
Variação das Provisões técnicas (254.569) 71.832

17 29.953.424 28.326.150
Resultado operacional
Receitas com emissão de apólices 17 1.731.293 1.678.272
Sinistros ocorridos 17 (26.149.306) (24.727.236)
Custos de aquisição (429.071) (405.878)
Outras receitas e despesas operacionais 17 4.295.837 (1.042.470)
Despesas administrativas 17 (5.994.942) (1.758.835)
Despesas com tributos 17 (626.399) (675.785)
Resultado Patrimonial 3.671 3.925
Resultado financeiro 17 1.102.914 811.562
Resultado operacional 3.887.421 2.209.705
Ganhos(perdas) com ativos não correntes 458 (487)
Resultado antes do IR e contribuição social 3.887.879 2.209.218
Imposto de Renda (980.078) (533.613)
Contribuição Social (599.095) (334.568)
Participações dos administradores (230.871) (134.104)
Lucro líquido do exercício 2.077.835    1.206.933
Quantidade de ações 21.000.000 21.000.000
Lucro líquido por ação 0,10 0,06
Lucro líquido do exercício 2.077.835 1.206.933
Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial de Títulos e 
Valores Mobiliários disponíveis para venda 1.299.818 1.993.181
Resultado abrangente total 3.377.653 3.200.114

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Submetemos à apreciação dos senhores acionistas e colocamos à disposição das autoridades competentes e do público 
em geral as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2014, elaboradas na forma da legislação societária e das normas expedidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes e 
notas explicativas, destacamos abaixo os fatos mais relevantes deste exercício: 1) Nesse exercício a Seguradora elevou seu percentual de participação das 
ações ordinárias nominativas, conforme cartas PRESI 011/14, 026/14, 32/14 e Circular 04/2014. 2) A Seguradora tem adotado o critério de distribuição de 
dividendos aos acionistas considerando 100% do resultado líquido apurado no exercício após constituída a Reserva Legal. 3) O resultado do exercício da 
Seguradora é diretamente influenciado pela sua participação nas operações da Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT, e na regulação e cadastro dos 
processos de DPVAT. 4) A Seguradora não sofreu reorganização/reformulações societária, porém sofreu alterações de controle acionário, passando a ser 
controlada da Comprev. Participações S/A (Holding do grupo Comprev). A Comprev Seguros e Previdência S.A. agradece aos seus acionistas a confiança 
depositada a administração da Seguradora, e às entidades que regulam a política de seguros do País, quais sejam: Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, IRB Brasil Resseguros S. A. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

Nota 2014 2013

Ativo Circulante 61.106.228 54.596.044

Disponível 45.369 42.206

Aplicações – Títulos e valores Mobiliários 4 58.126.535 52.156.128

Outros créditos operacionais 5 2.208.158 1.015.266

Títulos e créditos a receber 715.857 1.350.578

Despesas Antecipadas 10.309 111

Valores e bens – 31.755

Ativo Não Circulante 740.159   269.945  

Despesas Antecipadas 305 –

Investimentos 6 201.494 172.176

Imobilizado 7 485.316 58.893

Intangível 8 53.044 38.876

Total do Ativo 61.846.387 54.865.989

Discriminação
Capital 
Social

Reservas
de capital

Reservas de 
lucros

Outros
resultados

abrangentes
Lucros

Acumulados Total
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2012 21.000.000 318.073 1.450.134 – – 22.778.207
Destinação do lucro 2012
- Distribuição de dividendos – – (1.151.938) – – (1.151.938)
- Participação dos administradores – – (188.072) – – (188.072)
Ajuste de avaliação patrimonial de TVM disponíveis para venda – – – 1.993.181 – 1.993.181
Lucro Líquido do exercício – – – – 1.206.933 1.206.933
Destinação do Resultado
. Constituição de reserva legal – – 67.052 – (67.052) –
. Dividendos distribuídos – – – – (318.496) (318.496)
. Retenção de Lucros – – 821.385 – (821.385) –
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2013 21.000.000 328.073 998.561 1.993.181 – 24.319.815
Destinação do lucro 2013
- Distribuição de dividendos – – (821.385) – – (821.385)
Ajuste de avaliação patrimonial de TVM disponíveis para venda – – – 1.299.818 – 1.299.818
Lucro Líquido do exercício – – – – 2.077.835 2.077.835
Destinação do Resultado
. Constituição de reserva legal – – 115.435 – (115.435) –
. Dividendos distribuídos – – – – (490.600) (490.600)
. Retenção de Lucros – – 1.471.800 – (1.471.800) –
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014 21.000.000 328.073 1.764.411 3.292.999 – 26.385.483

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2014 E 2013 (em reais). 1. Contexto operacional: A Comprev Segu-
ros e Previdência S.A. (Seguradora) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
constituída pela AGE de 04/07/2011, com sede na Avenida Mem de Sá, 247 - 1° an-
dar - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ, e tem por objeto social operar no grupamen-
to de Seguros de Pessoas e de Planos de Previdência Complementar Aberta, poden-
do como sócia ou acionista participar de outras sociedades observadas as disposi-
ções legais. Autorizada a operar nos Ramos Vida e de Planos de Previdência Com-
plementar Aberta, através da Portaria SUSEP nº 4.198 de 12/09/2011. A Cia opera 
com a participação através de convênio com a Seguradora Líder do consórcio DPVAT, 
foram desenvolvidas atividades financeiras e administrativas, estas últimas voltadas à 
organização estrutural da CIA, para o exercício pleno das atividades operacionais a 
serem desenvolvidos. Sua composição acionária é formada da seguinte forma: COM-
PREV Participações S/A com 80,71%; Francisco Alves de Souza com 14,29% e de-
mais acionistas com 5% das ações ordinárias nominativas. A Comprev Seguros e 
Previdência S.A., através da carta SUSEP 177/2011/SUSEP-SEGER de 14 de de-
zembro de 2011, está autorizada a operar no ramo de seguro DPVAT. Conforme ins-
trumento de consórcio em 10/10/2007 foi constituído a Seguradora Líder dos Consór-
cios do Seguro DPVAT S.A., na qual a Seguradora participará com um percentual a 
ser definido de acordo com o volume do seu capital social. A partir de janeiro de 2012, 
a Seguradora Passou a operar no ramo de Seguro DPVAT. No ano de 2014, a Segu-
radora aumentou o seu percentual de participação nos consórcios do Seguro DPVAT 
para 0,74991 conforme Circular PRESI – 04/2014 de 05/11/2014 (0,70955 em 2013 
conforme Circular PRESI – 034/2013 de 05/11/2013).  a) Região da Federação em 
que Opera: Autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP a Se-
guradora operar em todo o Território Nacional. 2. Elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis: As presentes demonstrações contábeis foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular 
n° 483 de 06 de janeiro de 2014, a Seguradora não identificou diferenças em práticas 
anteriores adotadas no Brasil, aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela SU-
SEP, que requeressem ajustes contábeis nas demonstrações contábeis. A Diretoria 
da Seguradora através de reunião realizada em 19 de janeiro de 2015 autorizou a 
emissão das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 
2014. 3. Principais práticas contábeis: a) Apuração do Resultado: É apurado pelo 
regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas sejam incluídas 
na apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento; b) Aplica-
ções Financeiras - Títulos e valores mobiliários: As aplicações estão classificadas 
e avaliadas, segundo os seguintes critérios: b.1) Títulos para negociação – Incluem 
os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados fre-
quentemente de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, onde os 
ganhos e as perdas realizadas e não realizadas sobre esses títulos são reconhecidos 
diretamente no resultado. b.2) Títulos Mantidos até o vencimento – Incluem os títu-
los e valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e a capaci-
dade financeira para manter até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos. A capacidade financeira é definida 
pela existência de reservas, provisões e fundos, expresso na mesma moeda, e exigí-
veis em prazo igual ou superior ao vencimento dos correspondentes títulos. b.3) Títu-
los Disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários que não se 
enquadram nas categorias descritas nos itens (b1) e (b2). Esses títulos são contabili-
zados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos auferidos reconhecidos na 
demonwlíquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as per-
das, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na 
data de negociação na demonstração do resultado, em contrapartida de conta espe-
cifica do patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários.  c) Esti-
mativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. A Seguradora revisa as esti-
mativas e premissas pelo menos anualmente. d) Outros créditos das operações: 
Refere-se, basicamente, a recebimento da Seguradora Líder dos Consórcios do Se-
guro DPVAT S.A, a título de 50% do resultado da participação nos consórcios DPVAT, 
ressarcimento(RCO) pelos serviços de cadastro e regulação dos processos de sinis-
tros DPVAT. e) Investimentos: O investimento na Seguradora Líder é avaliado pelo 
custo de aquisição. f) Redução ao Valor Recuperável - Ativos Financeiros (In-
cluindo Recebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio 
do resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que apresente indícios de 
perda. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há evidência que um evento 
de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos flu-
xos de caixa. Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo 
semestralmente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. A redu-
ção do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contá-
bil residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre o valor esti-
mado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de cai-
xa. g) Imobilizado/Intangível: O imobilizado e intangível estão contabilizados seguin-
do-se o critério de participação no convênio com a seguradora Líder do Consórcio 
DPVAT, e da mesma forma a depreciação e amortização, exceto os veículos próprios, 
que estão registrados pelo custo de aquisição. A depreciação está sendo calculada 
pelo método linear com base na taxa permitida pela legislação em vigor. h) Ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: Os direitos e as obrigações são demons-
trados pelos valores calculáveis e realizáveis, incluindo os rendimentos, os encargos 
e as variações monetárias incorridas até a data do balanço, quando aplicáveis. A 
classificação de curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e 180 da Lei n° 6.404/76, 
alterados pela Lei N°11.638. i) Provisões Técnicas - Seguros: Constituída em mon-
tante considerado suficiente pela Administração da Seguradora para fazer face a co-
bertura de eventuais perdas, sendo atualizada até a data do balanço, observada a 
natureza de cada contingência e apoiada na opinião do seu consultor atuarial. A Se-
guradora contabilizou, conforme estabelecido pela resolução CNSP n° 192/2008, al-
terada pelas Resoluções 215/10, 274/12 e 305/13 a provisão de sinistros ocorridos, 
mas não avisados - IBNR para o ramo DPVAT, com base nos valores informados pela 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.  A provisão IBNR, dos demais 
ramos de sinistros, é atualizada por meio de cálculos atuariais que tem como base a 
provisão de sinistros a liquidar. l) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido: Calculados e registrados com base nas regras fiscais vigentes na 
data da elaboração das demonstrações contábeis. A Seguradora adota o sistema de 
Lucro Real, para tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lu-
cro, utilizando, respectivamente, as alíquotas de 15% mais 10% a titulo de adicional 
para Imposto de Renda, quando a base deste ultrapassa R$ 60.000,00 no trimestre, 
e de 15% para a Contribuição Social. m) Moeda Funcional e Moeda de Apresenta-
ção: As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$), sendo esta a 
moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em que a Seguradora 
opera. n) Derivativos: Em 2014 e 2013, a Seguradora não operou com instrumentos 

financeiros derivativos. o) Teste de Adequação de Passivos - TAP: A Circular SU-
SEP nº 457 de 14 de dezembro de 2012, define regras e procedimentos para realiza-
ção do teste de adequação de passivo (TAP), a serem observados pelas sociedades 
seguradoras. As estimativas correntes dos fluxos de caixa consideraram todos os 
riscos assumidos até a data-base do teste, sendo brutas de resseguro. As premissas 
relacionadas a despesas, resgates, persistência, portabilidade e opção de conversão 
em renda foram baseadas na experiência observada pela seguradora ou de merca-
do, limitada ao período máximo de 3 (três) anos. Para estimativa de mortalidade foi 
utilizada a tábua BR-EMS e o fluxo de caixa foi descontado a valor presente pela taxa 
de juros livre de risco desenvolvida com base na base nas estruturas a termo da taxa 
de juros (ETTJ) livre de risco definidas pela Susep. O teste de adequação dos passi-
vos, realizado em 31 de dezembro de 2014, não indicou a necessidade de ajuste nas 
Provisões Técnicas. 4. Aplicações – Títulos e valores mobiliários: A metodologia 
de avaliação adotada pela Administração da Seguradora considerou os títulos e valo-
res mobiliários representados através das rubricas de títulos de renda fixa públicos e 
cotas de fundos de investimento em 31 de dezembro de 2014 na classificação de 
Títulos mantidos até o vencimento e Títulos para negociação, respectivamente, pois 

Nota 2014 2013
Passivo Circulante 35.452.904 30.546.174
Contas a Pagar
Obrigações a Pagar 9 107.462 538.331
Financiamentos 16.000 –
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 21.691 1.170
Impostos e Contribuições 10 1.242 357.797
Outras Contas a Pagar 808 878
Débitos com Operações de Seguros
  e Resseguros 11 2.356.529 524.514
Provisões Técnicas Seguros 13 32.949.172 29.123.484
Passivo Não Circulante 8.000 –
Financiamentos 8.000 –
Total do Passivo 35.460.904 36.546.174
Patrimônio Líquido 14 26.385.483 24.319.815
Capital Social 21.000.000 21.000.000
Reservas de Capital 328.073 328.073
Reservas de Lucros 1.764.411 998.561
Outros Resultados Abrangentes 3.292.999 1.993.181
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 61.846.387 54.865.989

Em 31 de dezembro: 2014 2013
Composição da Carteira Venci- Valor Valor de Ajuste Venci- Valor Valor de Ajuste 
Mantidos até o vencimento mento Quantidade de custo  Mercado mercado mento Quantidade de custo  Mercado mercado
Título de capitalização – 
Banco do Brasil 09/07/2017 30 150.000 131.097 (18.903)   – – –
Para Negociação
. Fundos
.. FI BB INSTITUCIONAL RF 21.744,304631 121.247 121.247 – 37.964,335922 190.797 190.797 –
.. FIA CSHG RLPREV 4.779.163,09605 9.121.049 9.121.049 – 4.779.163,09605 9.092.593 9.092.593 –
.. FI CSHG SOBERANO RF 4.010.312,53786 8.392.111 8.392.111 – 5.137.103,71946 9.746.395 9.746.395 –
.. FI BB RF DPVAT 6.544.854,0067370 9.442.807 9.442.807 – 6.217.320,95524 8.099.423 8.099.423 –
.. FI BRADESCO RF DPVAT 6.421.779,3961728 9.255.771 9.255.771 – 6.198.421,67813 8.066.609 8.066.609 –
.. FI CEF RF DPVAT 1.438.648,8133868 1.853.167 1.853.167 – 1.496.064,79985 1.741.447 1.741.447 –
.. FI ICATÚ RF DPVAT 887.114,4984109 1.132.644 1.132.644 – 1.085.549.55708 1.252.734 1.252.734 –
.. FI ITAÚ RF DPVAT 630.608,3936300 9.078.134 9.078.134 – 620.501,13573 8.073.491 8.073.491 –
.. FI MAPFRE RF DPVAT 12.096,0559083 1.434.802 1.434.802 – 9.863,36112 1.052.092 1.052.092 –
.. FI SAFRA RF DPVAT 6.593,9257491 860.373 860.373 – 7.259,06570 850.006 850.006 –
Total de títulos para negociação 50.675.831 50.675.831 – 48.165.587 48.165.587 –
Disponíveis para venda
-  Fundo
.. FII TAURUS PATRIMONIUM 3.029.554,16479000 7.319.607 7.319.607 – 2.029.554.16479 3.990.541 3.990.541 –
Total de títulos disponíveis para venda 7.319.607 7.319.607 – 3.990.541 3.990.541 –
Total de aplicações 58.145.438 58.126.535 (18.903) 52.156.128 52.156.128 –

5. Outros créditos operacionais: Considerando a relevância de seu saldo, detalha-
mos a rubrica como segue:

2014 2013
Consórcio DPVAT 602.812 588.521
Consórcio DPVAT – Cadastro 51.380 11.525
Consórcio DPVAT – Regulação 1.553.966 415.220
Total 2.208.158 1.015.266
6. Investimentos: Os investimentos referem-se a participação acionária de 
0,996675% (0,87001% em 2013) na Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. 7. 
Imobilizado: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a
rubrica como segue: 2014 2013
Equipamentos 60.473 50.281
Software 11.229 12.062

2014 2013
Móveis 17.688 14.670
Veículos 443.857 3.460
Refrigeração 5.980 2.412
Benfeitorias em imóveis de terceiros 54.220 38.943
(-) depreciação (108.131) (62.935)
Total 485.316 58.893
8. Intangível: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como 
segue:

2014 2013
Desenvolvimento de software 62.909 44.184
(-) amortização (9.865) (5.308)
Total 53.044 38.876
9. Obrigações a pagar: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a 
rubrica como segue: 2014 2013
Participações dos administradores a pagar 90.890 134.104
Alugueis 4.968 5.594
Serviço de Terceiros a Pagar 6.545 20.706
Dividendos a pagar – 377.927
Outras 5.059 –
Total 107.462 538.331
10. Impostos e contribuições: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos 
a rubrica como segue:

2014 2013
Imposto de Renda 621 221.373
Contribuição Social 621 136.424
Total 1.242 357.797
11. Débitos com operações de seguros e resseguros: Considerando a relevância 
de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

2014 2013
Contas a Pagar Repasse DPVAT 624.642 –
Contas a Pagar DPVAT 1.731.887 524.514
Total 2.356.529 524.514
12 . Créditos com pessoas ligadas
 2014 2013
Ativo circulante
Fundos de investimento 7.319.607 3.990.541
Antecipação de dividendos 699.236 1.339.431
Passivo circulante
Dividendos a pagar – 377.927
Participações dos administradores a pagar 90.890 134.104
Resultado
Receitas financeiras 143.951 63.277
Remuneração dos administradores 230.870 134.104
13. Provisões técnicas seguros: a) Constituição: As provisões técnicas aplicáveis 
às sociedades seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos - SUSEP a operar em seguros e/ou plano de previdência complementar aberta 
são constituídas de acordo com as disposições das Resoluções CNSP n°  181/07, 
195/08, 204/09 e 281/13 e Circulares SUSEP 469/13 e 485/14 em conformidade com 
Nota Técnica Atuarial – NTA. As Provisões Técnicas apresentadas são oriundas do 
convênio DPVAT distribuído de acordo com o percentual de participação administrado 
pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. Considerando a relevância de seu saldo, 
detalhamos a rubrica como segue:

2014 2013
Provisões de sinistros ocorridos, mas não avisados 16.499.501 13.089.651
Provisões para despesas administrativas 394.827 130.037
Provisões de sinistros a liquidar - administrativas 4.222.641 2.466.831
Provisões de sinistros a liquidar - judiciais 11.832.203 13.436.965
Total 32.949.172 29.123.484
b) Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados

2014 2013
Saldo no início do exercício 13.089.651 12.047.187
Adições 11.926.842 7.881.966
Baixas (8.516.992) (6.839.502)
Saldo no fim do exercício 16.499.501 13.089.651
c) Provisão de sinistros a liquidar

2014 2013
Saldo no início do exercício 15.903.796 13.476.381
Adições 4.880.352 9.902.735
Baixas (4.729.304) (7.475.320)
Saldo no fim do exercício 16.054.844 15.903.796
14. Patrimônio líquido: a) Capital Social. O Capital Social da Seguradora é de R$ 
21.000.000 totalmente integralizado, e está representado por 21.000.000 de ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 19 de novembro de 2014, ocorreu a 
mudança de controle acionário, passando da Comprev Previdência S/A, para a Com-
prev Participações S/A (Holding do grupo Comprev), conforme contrato particular de 
cessão de ações. b) Reserva de Capital. Constituída pelo valor original dos rendimen-
tos das aplicações financeiras dos recursos aportados pelos acionistas quando da 
constituição da Seguradora, e apurado no período de 04/07 a 21/09/2011, que ante-
cedeu a autorização para funcionamento concedida através da Portaria SUSEP n° 
4.198, de 12/09/2011, o registro na JUCERJA efetivado em 21/09/2011. c) Reserva 
Legal. É constituída em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas, com 
base de 5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital. d) Retenção de 
Lucro. O saldo remanescente da conta de Lucros acumulados foi transferido para esta 
conta, observando a nova Lei 11.638/07. e) Dividendos. Em 2014 e 2013, a Segura-
dora distribuiu dividendos no valor de R$ 1.189.835 e R$ 1.436.909, respectivamente. 
15. Destinação do lucro líquido do exercício: O resultado líquido do exercício no 
montante total de R$ 2.077.835 foram assim destinados: a) R$ 115.435 equivalentes a 
5% à constituição da Reserva Legal; b) R$ 490.600 para dividendos mínimos de 25% 
sobre o lucro líquido do exercício, após deduzido o valor destinado a Reserva Legal, 
reconhecidos na rubrica Obrigações a pagar no passivo circulante; e c) R$ 1.471.800 
para a constituição da reserva de Lucros a destinar. 16. Patrimônio líquido ajustado 
e capital mínimo requerido: Nos termos das Resoluções CNSP nº 316/14 o capital 
mínimo requerido (CMR) para funcionamento das sociedades seguradoras, a partir 
de 1º de janeiro de 2014 é considerado pelo maior, entre o capital base e o capital de 
risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos iden-
tificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado 
deverá ser aferida em relação ao maior dos valores entre os capitais base e de risco 
e a margem de solvência calculada na forma estabelecida pela Resolução CNSP 
n° 316/14, conforme demonstrado abaixo para a data base de
31/12/2014 e 31/12/2013: 2014 2013
Patrimônio Líquido Contábil 26.385.483 24.319.815
Despesas Antecipadas não relacionadas a resseguro (10.614) (111)
Ativos Intangíveis (53.044) –
Investimentos (201.494) –
Patrimônio Líquido Ajustado                                 A 26.120.331 24.319.704
Capital Base 15.000.000 15.000.000
Capital Base por Risco de Crédito 6.717.644 –
Capital Base por Risco Operacional 200.908 –
Capital de Risco 6.918.552 –
Capital Mínimo Requerido                                    B 15.000.000 15.000.000
Suficiência de capital 11.120.331 9.319.704
As deduções do Patrimônio Líquido estão de acordo com o disposto na Resolução 
CNSP nº 300/13, vigente desde janeiro de 2014. 



Economia

Diário Comercial
18

Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015

COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ 14.333.631/0001-37

17. Detalhamento das contas da demonstração do resultado: Considerando a 
relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir:

2014 2013
Prêmios Retidos
Prêmios Emitidos DPVAT 30.207.993 28.254.318
Variação Provisões Despesas Administrativas (254.569) 71.832

29.953.424 28.326.150
Receitas com emissão de apólice
Rendas com Taxas e Emissão de Apólices 1.731.293 1.678.272

1.731.293 1.678.272
Sinistros Ocorridos
Sinistros de Seguros - Consórcio DPVAT (21.789.273) (18.011.954)
Honorários Advocatícios de Sinistros (4.869.120) (2.004.109)
Ressarcimentos de Custos Operacionais * (867.278) (1.311.897)
Investigação Perícia e Análise Médica (735.117) (1.029.649)
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados 2.111.482 (2.041.369)
Outros – (328.258)

(26.149.306) (24.727.236)
Outras Receitas e Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais Consórcio 144.273 140.167
Cadastros - Regulações Efetivados * 6.496.532 1.083.111
Outras Despesas Operacionais Consórcio (1.695.507) (1.669.940)
Despesas Diversas Consórcio (625.399) (581.999)
Outras Despesas (24.062) (13.809)

4.295.837 (1.042.470)
* No exercício de 2013 os valores recebidos por cadastros e regulações efetivadas 
estavam apresentados na linha de “Ressarcimentos de Custos Operacionais” no 
grupo Sinistros Ocorridos, sendo trazidos para efeito de comparabilidade nesta 
nota explicativa para a linha “Cadastros - Regulações Efetivadas” no Grupo Outras 
Receitas e Despesas Operacionais.

2014 2013
Despesas Administrativas
Pessoal (470.238) (413.952)
Serviços de Terceiros (269.141) (198.657)
Aluguel (63.996) (67.012)
Publicações (32.212) (30.334)
Localização e Funcionamento (215.849) (200.324)
Serviço de Terceiros – Reguladora DPVAT (4.427.133) (382.480)
Comunicação Institucional (386.893) (332.861)
Outras (129.480) (133.215)

(5.994.942) (1.758.835)
Despesas com Tributos
COFINS S/Receitas (442.023) (489.881)
PIS/Receitas (71.828) (79.606)
Contribuição Sindical (21.609) (21.576)
Taxa de Fiscalização (84.461) (84.461)
Outros (6.478) (261)

(626.399) (675.785)
Receitas Financeiras
Rendimentos LFT – 11.896
Operações a Termo 3.600.527 2.067.967
FI CSHG Soberano FI RF 775.716 622.304
FI CSHG RLPREV A 28.456 83.246
FII Taurus Patrimonium 143.951 63.277
Outras 159.541 102.336

4.708.191 2.951.026
Despesas Financeiras
Juros (3.504.320) (2.064.613)
Custódia de Títulos (68.841) (64.034)
Outras (32.116) (10.817)

(3.605.277) (2.139.464)
Resultado Financeiro 1.102.914 811.562

continuação

18. Garantias das provisões técnicas de seguros: A parcela do ativo vinculado 
diretamente às provisões técnicas é de R$ 33.057.697 (R$ 29.135.802 em 2013), 
referentes a aplicações em quotas de fundos de investimento DPVAT. 19. Ramos 
de Atuação da Seguradora: Os ramos de atuação da Seguradora, prêmios ga-
nhos, sinistros retidos e índices de sinistralidade estão assim demonstrados:
Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Sinistralidade (%)
DPVAT 29.953.424 (26.149.306) 87%
20. Conciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
 lucro líquido: 2014 2013
Resultado antes do imposto de renda e contribuição
  social sobre o lucro líquido 3.887.879 2.209.218
Base de cálculo após as compensações 3.887.879 2.209.218
Despesa de IRPJ/CSLL do ano corrente (1.579.174) (868.181)
Alíquota efetiva 41% 39%
21. Gerenciamento de Riscos: Os principais riscos a que a Seguradora está 
sujeita são os riscos de taxas de juros, de crédito e de liquidez. A Seguradora 
é uma controlada da COMPREV Participações S/A e, consequentemente uti-
liza-se da estrutura de gerenciamento de riscos desta Holding, administrando 
seus riscos de forma corporativa. A Administração desses riscos contempla 
uma série de políticas e estratégias consideradas adequadas pela Administra-
ção. Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas frequentemente, 
contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das apli-
cações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos. COMPREV 
Participações S/A (Holding do grupo Comprev) assumiu toda estrutura de con-
troles da COMPREV Previdência S/A (atual denominação da União Previden-
ciária Cometa do Brasil - Comprev), após obter seu controle acionário. Com 
isso, possui um sistema de controles internos que se destina a garantir que as 
políticas e estratégias estão sendo cumpridas, de maneira que os resultados 
obtidos estejam de acordo com os objetivos definidos pela Administração da 
Holding. Quanto ao seguro DPVAT a análise de riscos segue os parâmetros da 
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.
Diretoria: Francisco Alves de Souza - Diretor Presidente; Marco Aurelio 
Moreira Alves - Diretor Vice-Presidente; Carson Alves Carvalho - Diretor 
Técnico-Operacional; Guilherme Nascimento de Carvalho - Diretor Comercial. 
Contador: Nivaldo Freire Felix - CRC-RJ 053788/O1. Atuário: Fabiana Silva 
de Oliveira - MIBA 1302

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da Comprev Seguros e Previdência S/A. Examinamos as demonstrações contábeis da Comprev Seguros e Previdência S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstração do resultado, de resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis. A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidên-
cia a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, 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 contábeis da Seguradora 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Comprev Seguros e Previdência S/A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015. CROWE HORWATH BENDORAYTES 
& CIA - Auditores Independentes - CRC 2 RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS, PASSADO NA FORMA 
ABAIXO: O(A) DOUTOR(A) MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, JUIZ 
FEDERAL TITULAR DA TRIGÉSIMA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI FAZ SABER a todos 
quanto este EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que nesta Vara e Se-
cretaria se processam os autos do Processo n.º 0007845-94.2012.4.02.5101 
(2012.51.01.007845-9) (Classe AÇÃO MONITÓRIA), movido por CEF-CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL em face de DERCY RODRIGUES DE SOUZA FILHO, 
nos quais foi determinada a expedição, na forma da Lei, do presente EDITAL para 
CITAÇÃO de DERCY RODRIGUES DE SOUZA FILHO, que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento de R$ 62.945,70, atualizado 
até 30/04/2012, mais os acréscimos legais, ou oferecer embargos, no prazo de 15 
(quinze) dias, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, ficando o réu ciente 
de que cumprindo o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios. 
Não sendo oferecidos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir-se-á, 
de pleno direito, o Título Executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em 
mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, 
nos termos do artigo 1.102-C, do Código de Processo Civil. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital que será publicado na for-
ma da lei e afixado no local de costume, ficando todos cientes de que a Sede 
deste Juízo se situa na Avenida Rio Branco, 243, anexo II, 13.º andar, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ. DADO E PASSADO nesta cidade do Rio de Janeiro, em 16 de de-
zembro de 2014. Eu, VICTOR SILVA DE AMARAL, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), 
o digitei e eu, FERNANDO IBELLI DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE SECRETA-
RIA EM EXERCÍCIO, o conferi. ASSINADO ELETRONICAMENTE MARCELO 
DA FONSECA GUERREIRO Juiz Federal Titular da 30ª Vara.

ENDESA BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67

NIRE 33.3.0027645-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014,
LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, às 
16:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça Leoni Ramos, nº 
1, 7º andar, bloco 2, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.  
2. Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 27, 28 de novembro e 01 de 
dezembro de 2014, às folhas 08, 08 e 06, respectivamente; e no Jornal 
Diário Comercial nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2014, às folhas 06, 
04 e 03, respectivamente. 3. Presenças: Acionistas representando mais de 
2/3 do capital social com direito a voto da Companhia, conforme verificado 
no Livro de Presença dos Acionistas. Presente, também, o Sr. Mário 
Fernando de Melo Santos, Presidente da Assembléia e do Conselho de 
Administração a Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, eleita pelos presentes 
para secretariar a Assembléia. 4. Mesa: Presidente: Mario Fernando de 
Melo Santos. Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: 
5.1. Deliberar sobre a modificação da denominação social da Endesa 
Brasil S.A. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas 
presentes: 6.1 Foi aprovada a modificação da denominação social da 
Companhia de Endesa Brasil S.A. para Enel Brasil S.A., alterando, por 
consequência, o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. Enel Brasil S.A. é uma 
sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas disposições 
legais aplicáveis.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os 
trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente 
Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas 
presentes, pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária. Niterói, 12 
de dezembro de 2014. Mario Fernando de Melo Santos - Presidente; Maria 
Eduarda Fischer Alcure - Secretária; JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. Nome: ENDESA BRASIL S.A. Certifico que o 
presente foi arquivado sob o nº 2715408 e data de 07/01/2015. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

ENEL BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67

NIRE 33.3.0027645-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Enel Brasil S.A.1. Local, 
Data e Hora: Reunião realizada na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 
nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, Niterói, RJ, no dia 07 de janeiro de 2015, 
às 11:00 horas. 2. Presenças: Convocação regularmente efetuada, nos termos 
do Art. 18 do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração na presente data, conforme lista dos presentes no item 
6 desta ata. 3. Presidente e Secretária da Reunião: Mario Fernando de Melo 
Santos - Presidente; Beatriz Haase Krause - Secretária. 4. Ordem do Dia: Tema 
para aprovação: Indicação do Sr. Paulo Jorge Domingues dos Santos como Diretor 
Vice Presidente da Companhia. 5. Deliberação tomada pela unanimidade dos 
membros do Conselho de Administração presentes à reunião: 5.1 Quanto ao 
item (i) da Ordem do Dia, por unanimidade, foi aprovada a indicação do Sr. Paulo 
Jorge Domingues dos Santos, português, casado, engenheiro mecânico, portador 
da carteira de identidade portuguesa nº 6871696, e do passaporte português nº 
N463765, residente e domiciliado em Santiago, Chile, na Alsacia 150, Depto. 103, 
Las Condes, Piso 10, para o cargo de Diretor Vice Presidente da Companhia, que 
encontra-se vago desde a última eleição de Diretoria da Companhia realizada 
em 04/08/2014, com mandato coincidente com os demais membros da Diretoria 
devendo, portanto, seu mandato vigorar até 04 de agosto de 2016. Até a eleição e 
posse definitiva do Sr. Paulo Jorge Domingues dos Santos, depois de cumpridas as 
formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias, o cargo de Diretor 
Vice Presidente permanecerá vago. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, foi circulada entre os membros do Conselho presentes para assinatura: 
Mario Fernando de Melo Santos, Massimo Tambosco, Ramiro Diego Alfonsin Balza 
e Antonio Basilio Pires e Albuquerque e pela secretaria da reunião, Beatriz Haase 
Krause. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 07 de janeiro de 
2015. Mario Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho e da Reunião; 
Beatriz Haase Krause - Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Empresa: ENEL BRASIL S.A. Certifico o deferimento em 14/01/2015, e 
o registro sob o número 2717738 e data de 14/01/2015. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

EN-BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.317.250/0001-61

NIRE 3330027950-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro 
de 2014, lavrada na forma de sumário. 1. Data, hora e local: Aos 18 
dias do mês de dezembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia, na Praça Leoni Ramos, n.º 1, parte, Niterói,  RJ. 2. Convocação 
e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
conforme o disposto no artigo 124, §4.º da Lei n.º 6.404/76, em decorrência 
de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Albino Motta da Cruz; Secretária: Carolina Farinas Pinheiro.  
4. Ordem do Dia: (i) Aprovar a Política de Direitos Humanos do grupo Enel 
de 2014. (ii) Aprovação de prestação de fiança pela Companhia em contrato 
de locação residencial nos termos do Artigo 16, inciso V do Estatuto Social. 
(iii) Autorização para celebração de contrato de Execução de rede elétrica 
e iluminação pública com a Alphaville Volta Redonda Empreendimentos 
Imobiliários LTDA., no valor total de até R$ 900.000,00. 5. Deliberações 
tomadas pelos acionistas presentes: Quanto ao item (i) da Ordem do 
Dia, em cumprimento ao artigo 16 do Estatuto Social, foi aprovada, por 
unanimidade, a versão brasileira da Política de Direitos Humanos do Grupo 
Enel aplicável à Companhia. Quanto ao item (ii), foi aprovada a prestação 
de fiança, pela Companhia, em contrato de locação residencial (“Contrato”), 
em favor de Ricardo Vasconcelos, inscrito no CPF nº 429.880.393-72,  nos 
termos do Contrato apresentado, sendo o aluguel mensal no valor de R$ 
850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o condomínio no valor de R$ 312,47 
(trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos) e o IPTU no valor de R$ 
66,57 (sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), pelo prazo de 30 
(trinta) meses. Para os fins de prestação de fiança pela Companhia, no caso 
relacionado acima, a Companhia garantirá os valores dos aluguéis, bem 
como os reajustes, taxas, encargos e outras obrigações decorrentes do 
Contrato. Quanto ao item (iii) da Ordem do dia, em cumprimento ao artigo 
16, itens (ii) e (v) do Estatuto Social, foi autorizada a celebração de contrato 
de execução de rede elétrica e iluminação pública com a Alphaville Volta 
Redonda Empreendimentos Imobiliários LTDA., para o empreendimento 
Alphaville Volta Redonda, no valor total de até R$ 900.000,00, e a contratação 
das garantias acessórias ao referido contrato. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada 
pelos acionistas presentes. Assinaturas: Albino Motta da Cruz - Presidente; 
Carolina Farinas Pinheiro - Secretária; Acionistas: Endesa Brasil S.A.; 
e CGTF - Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A.. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Niterói, 18 de dezembro de 2014. Albino 
Motta da Cruz - Presidente da Assembleia; Carolina Farinas Pinheiro 
- Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:  
EN-Brasil Comércio e Serviços S.A. Certifico o deferimento em 22/12/2014, 
e o registro sob o número 2711999 e data de 22/12/2014. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

EN-BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. 
CNPJ/MF n.º 08.317.250/0001-61 

NIRE 3330027950-4 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de janeiro de 2015, 
lavrada na forma de sumário. 1. Data, hora e local: Aos 09 dias do mês de janeiro 
de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 
n.º 1, parte, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de 
Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4.º da Lei n.º 6.404/76, 
em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Albino Motta da Cruz Secretária: Claudia Harfield 4. Ordem do Dia: 
Autorização de alteração da empresa que constituirá consórcio para fornecimento 
e instalação de painéis solares na área de concessão da Coelce. 5. Deliberações 
tomadas pelos acionistas presentes: Conforme deliberação constante na 
Assembleia Geral Extraordinária de 17 de julho de 2014, através da qual foi autorizada 
a participação da Companhia na licitação, modalidade convite, nº LKCXS1403372 
(8300013444), promovida pela Companhia Energética do Ceará – COELCE, para 
fornecimento e instalação de painéis solares na área de concessão da Coelce, sendo 
a participação sob a forma de consórcio, considerando que a empresa ENDICON 
ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 
05.061.494/0001-38), declinou de sua participação para constituir consórcio com a 
companhia, foi autorizada, em cumprimento ao artigo 16, (ii) do Estatuto Social, a 
constituição de consórcio com a CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E 
GERENCIAMENTO DE DADOS S.A. (CNPJ/MF n° 07.698.801/0001-11), sendo o 
valor do negócio de R$ 17.939.609,22 (dezessete milhões, novecentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos), pelo prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário 
à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 
acionistas presentes. Assinaturas: Albino Motta da Cruz – Presidente; Claudia Harfield 
– Secretária; Acionistas: Enel Brasil S.A.; e CGTF – Central Geradora Termelétrica 
Fortaleza S.A.. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 09 de janeiro de 
2015. Albino Motta da Cruz - Presidente da Assembleia; Claudia Harfield Secretária. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: EN-BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS S.A. Certifico o deferimento em 22/01/2015, e o registro sob o número 
2719994 e data de 22/01/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

EN-BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. 
CNPJ/MF n.º 08.317.250/0001-61

NIRE 3330027950-4 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2015, 
lavrada na forma de sumário. 1. Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias do 
mês de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça 
Leoni Ramos, n.º 1, parte, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a 
publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4.º da Lei 
n.º 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. 
3. Mesa: Presidente: Albino Motta da Cruz Secretária: Carolina Farinas Pinheiro 4. 
Ordem do Dia: (i) Aprovação de prestação de fiança pela Companhia em contrato de 
locação residencial nos termos do Artigo 16, inciso V do Estatuto Social; (ii) Aprovação 
da celebração do contrato para a montagem de uma subestação de 69/13,8 kV – 
1x5/6,25 MVA, do tipo externa, e uma subestação 13,8 kV – 3500 kVA na cidade 
de Caucaia/CE, no valor de R$ 1.340.826,51 (um milhão, trezentos e quarenta 
mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), e autorização para 
contratação de eventuais garantias relacionadas; e (iii) Aprovação da celebração 
de contrato de prestação dos serviços de construção eletromecânica e elétrica de 
uma subestação secionadora de 69 KV, para o Shopping Grão Pará, na cidade de 
Belém/PA, no valor total de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). 
5. Deliberações tomadas pelos acionistas presentes: (i) Quanto ao item (i) da 
Ordem do Dia, nos termos do Artigo 16, inciso V do Estatuto Social, foi aprovada a 
prestação de fiança, pela Companhia, em contrato de locação residencial (“Contrato”), 
em favor de Marcia Fernandes Zurita, inscrita no CPF sob nº 055.494.037-06, nos 
termos do Contrato apresentado, sendo o aluguel mensal no valor de R$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o condomínio no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o IPTU 
no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. 
(ii) Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 16, inciso (ii), foi 
aprovada a celebração de contrato com a GNR FORTALEZA VALORIZAÇÃO DE 
BIOGÁS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.287.659/0001-88, para elaboração 
dos projetos necessários e montagem de uma subestação de 69/13,8 kV – 1x5/6,25 
MVA, do tipo externa, e uma subestação 13,8 kV – 3500 kVA na cidade de Caucaia/CE, 
no valor de R$ 1.340.826,51 (um milhão, trezentos e quarenta mil, oitocentos e vinte 
e seis reais e cinquenta e um centavos), e autorização para contratação de eventuais 
garantias relacionadas. (iii) Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao 
artigo 16, inciso (ii), foi aprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de 
construção eletromecânica e elétrica de uma subestação secionadora de 69 KV, para 
o Shopping Grão Pará, na cidade de Belém/PA, no valor total de R$ 2.600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil reais). 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, pelo Presidente e 
pela Secretária da Assembleia: Enel Brasil S.A. (Atual Denominação Social de Endesa 
Brasil S.A.); CGTF – Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A.; Albino Motta da 
Cruz; e Carolina Farinas Pinheiro. Niterói, 26 de janeiro de 2015. Albino Motta da 
Cruz - Presidente da Assembleia; Carolina Farinas Pinheiro - Secretária. Enel 
Brasil S.A. CGTF – Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A. Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: EN-BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. 
Certifico o deferimento em 06/02/2015, e o registro sob o número 2726491 e data de 
06/02/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PILOT BOAT TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA.
CNPJ 00.337.484/0001-69

ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS – CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO 01/2015)

Pelo presente EDITAL, ficam os senhores sócios da PILOT BOAT 
TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA. convocados para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO 01/2015), que se fará realizar em 17 de março de 2015 em 
seu escritório situado na Avenida Rio Branco nº 01, sala 808, Centro, Rio 
de Janeiro - RJ, em 1ª convocação às 13h30min, com o quorum legal, e em  
2ª convocação às 14h00min, com qualquer número de sócios, para apreciar 
a seguinte Ordem do Dia: 1 - Aprovação de Contas do Balanço Patrimonial 
de 2014. 2 - Eleição dos Sócios Administradores. 3 - Avaliação da estrutura 
logística de Porto do Açu - RJ. 4 - Programa de modernização e renovação 
da frota de lanchas. 5 - Programa de renovação da frota de veículos.  
6 - Aquisições de terrenos para as construções de bases operacionais  
(RJ e MGT). 7 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 2015.  
Luiz Cláudio de Almeida Soares - Sócio Administrador.
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