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EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR - FORTALEZA
PROCESSO Nº0691521/2015

INÍCIO
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA
- SEFOR - FORTALEZA/CE - CONTRATADOS: os PROFESSORES em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo
a contratação de Professores por tempo determinado, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei complementar nº22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO
DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte
integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R$53.655,15 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA
E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA
DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Hernita Carmem Magalhães Sousa - Coordenadora
SEFOR 4ª e 5ª regiões, pelo Coordenador(a) da SEFOR - FORTALEZA/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de 2015.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

 RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE: SEFOR PLANILHA: FINAL FOLHA: 03/02/2015 LOTE: 20/2015
REGIÃO: REGIÃO 4 - 5
TIPO DE PLANILHA: INICIAL

C.P.F Prof. Temporário Cargo Tipo Tipo Motivo Turno CH CH Valor Período Valor

Contrato Sem. Mensal Hora/aula Mensal

Escola: 23069074 - EEEP PROFESSOR ONÉLIO PORTO

03887557336 98200166463516 - MAYRA PROF CTPD LIC PLENA HORA-AULA Início TEMPORARIA I 40 200 9,9854 26/01/2015 15/01/2016 R$1.997,09

PONTES DE QUEIROZ

Matricula Efetivo: 22100147951615 DAVID ALVES Justificativa: Afastamento para Mestrado Critério: ARTIGO 4

DE SOUZA FILHO

Escola: 23323426 - EEEP ÍCARO DE SOUSA MOREIRA

01905444303 98200166463710 - LILIAN PROF CTPD LIC PLENA HORA-AULA Início LICENCA T I 40 200 9,9854 26/01/2015 04/05/2015 R$1.997,09

MARA DE SOUSA

SANTOS

Matricula Efetivo: 22100148132014 ANDREA COUTINHO Justificativa: Licença à Gestante Critério: ARTIGO 4

PESSOA DE OLIVEIRA

02493854306 98200166463613 - MARIA PROF CTPD LIC PLENA HORA-AULA Início DEFINITIVO I 40 200 9,9854 26/01/2015 15/01/2016 R$1.997,09

DANIELLE DE SOUSA

Justificativa: Projeto Ensino Médio Profissionalizante Critério: ARTIGO 4

Nº de Contratos: 3

Repercussão R$53.655,15

***  ***  ***
EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR - FORTALEZA

PROCESSO Nº0690118/2015
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA
- SEFOR - FORTALEZA/CE - CONTRATADOS: os PROFESSORES em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo
a contratação de Professores por tempo determinado, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei complementar nº22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO
DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte
integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R$123.719,81 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E
DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da
Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Hernita Carmem Magalhães
Sousa - Coordenadora SEFOR 4ª e 5ª regiões, pelo Coordenador(a) da SEFOR - FORTALEZA/CE e os Professores constantes da relação anexa.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 03 de fevereiro de 2015.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (Continuação)
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ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
Ativo circulante  8.493  36.073
Disponível  53  30
  Caixa e bancos  53  30
Aplicações (Nota 5)  8.245  35.492
  Quotas de fundos de investimentos  8.245  35.492
Créditos das operações com seguros
  e resseguros  186  551
  Outros créditos operacionais (Nota 14)  186  551
Títulos e créditos a receber  9  –
  Outros créditos  9  –
Ativo não circulante  21  144
Realizável a longo prazo  21  19
Títulos e créditos a receber  21  19
  Depósitos judiciais  21  19
Investimentos  –  125
  Participações societárias  –  125

Total do ativo  8.514  36.217

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF 06.068.410/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013
Passivo circulante  268  28.156
 Contas a pagar  268  208
   Obrigações a pagar  17  3
   Dividendos a pagar (Nota 8)  58  –
   Impostos e encargos sociais a recolher  7  7
   Impostos e contribuições a recolher  –  12
   Provisões judiciais (Nota 14)  186  186
Provisões técnicas - seguros (Nota 7)  –  27.948
Ramos elementares e vida em grupo  –  27.948
 Provisão de sinistros a liquidar  –  15.262
 Provisão de sinistros ocorridos mas
   não avisados  –  12.561
 Outras provisões  –  125
Patrimônio líquido (Nota 8)  8.246  8.061
 Capital social  2.900  2.900
 Reserva de lucros  3.404  5.161
 Dividendos adicionais propostos  1.942  –
Total do passivo e patrimônio líquido  8.514  36.217

Prezados Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da Java Nordeste
Seguros S.A.  relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às
normas expedidas pelo CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados
e SUSEP Superintendência de Seguros Privados, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores
Independentes.
Desempenho das Operações
A Java Nordeste Seguros S.A. não teve operações de seguro ativas no
exercício de 2014, sendo seu resultado fruto de seus investimentos
financeiros.
Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de
Dividendos
O resultado do exercício de 2014 foi positivo em R$ 242.834,72
(duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e
setenta e dois centavos).
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, a Diretoria propõe:
a) Destinação de 5% (cinco por cento) do resultado do exercício, no
valor de R$ 12.141,74 (doze mil, cento e quarenta e um reais e setenta
e quatro centavos), para constituição de reserva legal; b) Distribuição de
95% (noventa e cinco por cento) do saldo do exercício, no valor de
R$ 230.692,98 (duzentos e trinta mil, seiscentos e noventa e dois reais
e noventa e oito centavos) como pagamento de dividendos aos seus
acionistas.

Eventos Societários
Através da Assembleia Geral de Acionistas ocorrida em 31 de março de
2014 foi eleita nova Diretora, com a aprovação da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, conforme Carta nº 190 datada de 19 de
novembro de 2014.
Capacidade Financeira
Utilizando dados obtidos em modelos estatísticos, atuariais e financeiro,
a JAVA NORDESTE SEGUROS S.A., declara ter capacidade financeira
de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários citados no
item 4 da Nota Explicativa.
Acordo de Acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP 483, de 6 de janeiro de
2014, declaramos que inexiste contrato de usufruto de ações ou acordo
de acionistas ou diretores para o exercício do direito de voto referente
à sociedade JAVA NORDESTE SEGUROS S.A..
Perspectivas e Planos da Administração para o exercício de 2015
No exercício de 2014 foi concretizada a retirada da Companhia do
Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT  Categorias 1, 2, 9
e 10 e Categorias 3 e 4.
A Companhia planeja, neste novo exercício, captar novos investimentos
para ampliar os seus negócios.
Agradecimentos
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos
acionistas pela confiança e apoio constantes.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.
A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

(Em milhares reais, exceto lucro líquido por ação, em reais)
31/12/2014 31/12/2013

Prêmios emitidos líquidos (Nota 11)  –  27.046
Variação das provisões técnicas  –  69
Prêmios ganhos  –  27.115
  Receita com emissão de apólices (Nota 11)  –  1.607
  Sinistros ocorridos (Nota 11)  –  (23.670)
  Custo de aquisição (Nota 11)  –  (389)
  Outras receitas e despesas operacionais
    (Nota 11)  –  (2.169)
  Despesas administrativas (Nota 11)  (378)  (1.554)
  Despesas com tributos (Nota 11)  (130)  (508)
  Resultado financeiro (Nota 12)  808  414
Resultado operacional  300  846
Ganhos ou perdas c/ ativos não correntes
  (Nota 13)  63  –
Resultado antes do imposto de renda
  e participações  363  846
  Imposto de renda (Nota 9)  (66)  (244)
  Contribuição social (Nota 9)  (54)  (160)
( = ) Lucro líquido do exercício  243  442
Quantidade de ações 2.900.000 2.900.000
Lucro líquido por ação (lotes de mil ações)  83,79  152,41

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE

2013(Em milhares de reais)
31/12/2014 31/12/2013

Atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício  243  442
  Variações nas contas patrimoniais
    Ativos financeiros  27.246  (4.086)
    Créditos das operações de seguros  365  (37)
    Créditos fiscais e previdenciários  (43)  –
    Depósitos judiciais e fiscais  (2)  269
    Outros ativos  –  20
    Fornecedores  15  (5)
    Impostos e contribuições  21  (22)
    Provisões técnicas  (27.947)  3.246
    Provisões judiciais  –  186
Caixa (aplicado nas)/
 gerado pelas
   operações  (102)  13
Atividades de investimento
   Recebimento pela venda de ativo -
     investimentos permanentes  125  6
   Pagamento pela compra de ativo -
    investimentos permanentes  –  (3)
Caixa gerado pelas atividades
  de investimento  125  3
Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa  23  16
Caixa e equivalentes de caixa
  No início do exercício  30  14
  No final do exercício  53  30
Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa  23  16

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Em milhares de reais)
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Lucro líquido do exercício 243 442
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 243 442

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
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continua

1. Contexto operacional: A Java Nordeste Seguros S.A. (Companhia
ou Seguradora) é uma sociedade anônima fechada, com sede no Brasil e
matriz situada na Avenida Santos Dumont, nº 2.122, sala 608 - Aldeota
- Fortaleza - CE, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) a operar em seguros de danos. Durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2013 a Seguradora operou, exclusivamente, com
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
(Seguradora Líder). Em 27 de setembro de 2013 a Seguradora formalizou
pedido de retirada do consórcio do Seguro DPVAT (o Consórcio), a
partir de 1º de janeiro de 2014, junto a Seguradora Líder. A Companhia
efetivou sua retirada do Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
- DPVAT Categorias 1, 2, 9 e 10 e Categorias 3 e 4 em 13 de janeiro de
2014 sendo, 31 de dezembro de 2013, o último dia em que a Seguradora
participou do referido Consórcio. Desta forma, no exercício de 2014,
não ocorreu nenhuma transação oriunda daquela natureza, bem como
naquela data o saldo das provisões técnicas relativas à participação
dessa Seguradora no Consórcio foi redistribuído para as demais
seguradoras consorciadas, conforme estabelecido na resolução CNSP nº
273/2012. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possui ativos da
carteira própria no montante de R$ 8.245 e patrimônio líquido positivo
de R$ 8.246, ou seja, condições saudáveis de se sustentar até o início das
novas operações determinadas pelo plano estratégico da Administração
que está em desenvolvimento, juntamente com seus acionistas, tendo
como perspectiva operações em outros ramos de seguros.
2. Base de preparação das demonstrações contábeis: A autorização
para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis do exercício
foi concedida pela Administração da Seguradora em 23 de fevereiro de
2015. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e
normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) vigentes em 2014, e
estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de
contas, instituído pela Circular SUSEP nº 483 de 6 de janeiro de 2014.
a) Continuidade: A Administração avaliou a habilidade da Seguradora
em continuar operando normalmente e está em processo de estudo e
análises de mercado para viabilização de negócios futuros. Todavia, a
Seguradora concluiu que possui recursos suficientes para dar continuidade
a suas operações. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas
significativas sobre a capacidade de continuidade normal. Portanto, as
demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio.
b) Comparabilidade: Conforme anexo IV da Circular SUSEP nº 483/
2014, a demonstração do fluxo de caixa poderá ser divulgada pelo
método direto ou indireto. A administração optou pela divulgação pelo
método indireto. c) Base para mensuração: Os valores contidos nas
demonstrações contábeis são expressos em reais (R$), arredondados em
milhares (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma e foram
elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do
resultado e das provisões técnicas, mensuradas de acordo com as
determinações da SUSEP. d) Moeda funcional e de apresentação: A
moeda funcional da Seguradora é o real (R$). Essa é a moeda do principal
ambiente econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações
contábeis também estão sendo apresentadas na referida moeda. e) Novas
normas contábeis: Alterações e novas normas contábeis que
entraram em vigor em 2014: As seguintes normas contábeis estão
em vigor desde 1 de janeiro de 2014 e não trouxeram efeitos nas
demonstrações contábeis da Companhia: • Alterações às IFRS 10/CPC
36 (R3), IFRS 12/CPC 45 e IAS 27/CPC 35 (R2) - Entidades de
Investimento; • IAS 32/CPC 39 - Apresentação de Instrumentos
Financeiros Ativos e Passivos Líquidos; • Alterações ao IAS 36/CPC 01
(R1) - Divulgação de Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros;

• Alterações à IAS 39 - Novação de Derivativos e Continuidade de
Contabilidade de Hedge; e • IFRIC 21/ICPC 19 - Tributos. Normas
contábeis que entrarão em vigor após 2014: A Companhia está
avaliando os impactos da adoção das normas emitidas pelo IASB em
2014 (ainda sem correspondente no CPC) que entrarão em vigor após
o exercício de 2014: • IFRS 9 (aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018)
- Instrumentos financeiros (Financial Instruments); • IFRS 15 (aplicável
a partir de 1 de janeiro de 2017) - Receita de Contratos com Clientes
(Revenue from Contracts with Customers); • IAS 16 e IAS 38 (aplicáveis
a partir de 1 de janeiro de 2016) - Esclarecimento sobre Métodos
Aceitáveis de Depreciação e Amortização (Clarification of Acceptable
Methods of Depreciation and Amortization - Amendments to IAS 16
and IAS 38).
3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas
contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente
para todos os períodos comparativos apresentados. a) Disponível:
Incluem caixa e saldos positivos em contas corrente. b) Ativos
financeiros: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação
dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia
a sua classificação a cada data de balanço. A Seguradora classifica seus
ativos financeiros conforme as categorias segundo o CPC 38: i)
Mensurados ao valor justo por meio de resultado: Os ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa
categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação no
curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses
ativos são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos rendimentos
auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações
no valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os
custos de transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros
classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria
são classificados no ativo circulante independentemente da data de
vencimento do título. ii) Recebíveis: Os recebíveis são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis,
que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
(doze) meses após a data-base do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de seguros,
como saldo de prêmios a receber de segurados, são classificados pela
Seguradora nesta categoria e são mensurados inicialmente pelo valor
justo e, subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado com o
uso do método da taxa efetiva de juros deduzidos da Provisão para Risco
de Prêmio “PRP” (impairment). Na prática são normalmente
reconhecidas ao valor faturado por meio da emissão da apólice, ajustado
pela provisão para impairment, se necessário. c) Apuração do
resultado: Em função da retirada da Companhia do Consórcio DPVAT
o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foi obtido
exclusivamente das aplicações de recursos financeiros da seguradora,
por meio de fundo de investimento exclusivo. O resultado do exercício
de 2013 é oriundo, substancialmente, dos consórcios do Seguro de
DPVAT, cujos valores de receitas e despesas são contabilizados com
base em demonstrativos mensais recebidos da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (“Seguradora Líder”). d) Estimativas
contábeis: As estimativas contábeis são determinadas pela
Administração, considerando fatores e premissas estabelecidas com base
em julgamento. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de
realização ou recuperação, as provisões para contingências, os impostos
diferidos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Dividendos
Reservas adicionais Lucros

Capital Social Legal Lucros propostos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012  2.900  256  4.463  –  –  7.619
  Lucro líquido do exercício  –  –  –  –  442  442
  Proposta para distribuição do resultado
    Constituição da reserva:
      Reserva legal –  22 –  –  (22)  –
      Reserva de lucros – –  420  –  (420) –
Saldos em 31 de dezembro de 2013  2.900  278  4.883  –  –  8.061
  Dividendos adicionais propostos do exercício de 2013 – –  (1.769)  1.769 –  –
  Lucro líquido do exercício – – – –  243  243
  Proposta para distribuição do resultado
    Constituição da reserva:
      Reserva legal –  12 – –  (12)  –
    Dividendos propostos – – – –  (58)  (58)
    Dividendos adicionais propostos – – –  173  (173) –
Saldos em 31 de dezembro de 2014  2.900  290  3.114  1.942  –  8.246

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações  contábeis.
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imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração
revisa as estimativas e premissas periodicamente. e) Investimentos:
Os investimentos são avaliados pelo método de custo. f) Redução ao
valor recuperável dos ativos: A Administração revisa anualmente o
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas,
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nenhuma
provisão foi considerada necessária em 31 de dezembro de 2014 e de
2013. g) Provisões técnicas: Em 31 de dezembro de 2014, não há
saldo das provisões técnicas em função retirada da Companhia do
Consórcio DPVAT. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013,
as provisões técnicas foram constituídas conforme segue: A provisão
de sinistros a liquidar para o ramo DPVAT é constituída mensalmente
com base nos valores informados, exclusivamente, pela Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. A provisão de sinistros
ocorridos, mas não avisados é constituída de acordo com métodos
atuariais, definidos em nota técnica atuarial, e inclui provisão para
operações de seguros DPVAT que é constituída com base nas informações
fornecidas pelo Convênio DPVAT, informado pela Seguradora Líder
sobre a provisão constituída para o ramo DPVAT são contabilizados
encargos financeiros, os quais são registrados a débito da conta de
“despesas financeiras”. Outras provisões referem-se às despesas
administrativas constituídas, basicamente, pelo Consórcio DPVAT,
administrada pela Seguradora Líder e contabilizada com base nos extratos
enviados por aquela Seguradora. De acordo com a Circular SUSEP 457/
2012, o teste de adequação de passivos não se aplica para os seguros do
ramo DPVAT. h) Contribuição social e imposto de renda: Sobre o
lucro do exercício, ajustado nos termos previstos na legislação fiscal,
incidem o imposto de renda à alíquota de 15% acrescida de adicional de
10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 e a
contribuição social à alíquota de 15% do período. i) Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O
reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios

definidos na Circular SUSEP nº 483/2014. Contingências ativas - Não
são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização,
sobre as quais não cabem mais recursos. Contingências passivas - São
reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As
contingências passivas classificadas como perda possível e remota são
apenas divulgadas em notas explicativas. Obrigações legais - fiscais e
previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo
contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns tributos
(ou impostos e contribuições). O montante discutido é quantificado e
registrado contabilmente. j) Demonstrações dos fluxos de caixa:
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03.

4. Gestão de risco financeiro:

a) Gestão de riscos financeiros: Os detalhamentos dos controles
estão descritos no contexto de cada risco. Por recursos financeiros,
entende-se todo recurso monetário em moeda nacional ou aplicação
em instituição financeira. Por títulos e valores mobiliários, entende-se
toda forma de aplicação de recurso financeiro legalmente instituído. Os
parâmetros básicos contemplam as análises dos cenários
macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas as
expectativas de evolução das taxas de juros, inflação, câmbio e
crescimento da economia. As gestões de riscos de investimentos
financeiros estão definidas como: Risco de crédito: Consiste na
possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento,
pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos
pactuados. Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, os ativos livres
foram alocados em fundo exclusivo e são monitorados mensalmente
pela área de Controladoria por meio das agências classificadoras de
risco. As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating
determinado por agências classificadoras de riscos internacionais.

FITCH, Moodys ou S&P (ratings smiliares)
Composição da carteira por Outras Sem rating/
  classe e categoria contábil AAA AA+ / AA / AA- A+ / A / A- Classif. títulos públicos Total
I. Títulos para negociação
Fundo exclusivo (*) 1.210 1.803 130 171 4.781 8.095
II. Títulos mantidos até o  vencimento – – – – 150 150
Total geral 1.210 1.803 130 171 4.931 8.245

(*) Divide-se em renda fixa, multimercado e renda variável
Risco de mercado: Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer
outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro. Além do Stress Test, o controle do Risco de Mercado é baseado no modelo
VAR (Value at Risk) paramétrico, especificado com nível de confiança de 99% dado um horizonte de tempo de um dia, que demonstra a maior
perda esperada de um ativo ou carteira, metodologia esta aplicada aos ativos da empresa, conforme tabela a seguir:
Ativo VaR - Value at Risk
FIC Institucional R$8 mil 0,10%
Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela a seguir, baseados em cenário disponibilizado pela Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F):

Saldo em Estimado em Variação no resultado Variação
Classe Premissa 31/12/14 31/12/14 antes dos impostos no PL
I. Títulos para negociação
Fundo exclusivo Cenário Stress 8.095 8.055 (40) (27)
FIC institucional Test BMF2 – – – –
II. Títulos mantidos até o vencimento  
Letras financeiras do tesouro - LFT Cenário Stress 150 150 – –

Test BMF2 – – – –
Total Geral 8.245 8.205 (40) (27)

Risco de liquidez: Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos seus compromissos de pagamentos em prazo
determinado. O gerenciamento de risco de liquidez deve prever um adequado sistema de controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos
para o cumprimento das obrigações financeiras. É mantida uma reserva com o objetivo de atender as necessidades de caixa de curto prazo, como
forma de mitigar o risco de liquidez. Esta reserva visa garantir o pagamento das despesas operacionais, no caso da ocorrência de eventos que
comprometam o fluxo de caixa. Por esse motivo, a Companhia mantém pelo menos 10% de seus ativos livres em aplicações de liquidez imediata.
O atual nível de liquidez imediata é de 31,7%.

5. Aplicações em títulos e valores mobiliários: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento:
31/12/2014

S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa
vencimento m e s e s 12 meses contábil mercado mercado %  de juros

l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 5.776 – – 5.776 – 5.776 70,06% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.144 – – 2.144 – 2.144 26,00% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de
  renda variável 175 – – 175 – 175 2,12% Pós fixado
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro  - LFT – 150 – 150 – 150 1,82% 100% Selic
Total geral 8.095 150 – 8.245 – 8.245 100%
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c) Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos
financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: • Nível
1: títulos com cotação em mercado ativo; • Nível 2: títulos não cotados
nos mercados abrangidos no “Nível 1” cuja precificação é direta ou
indiretamente observável; •  Nível 3: títulos que não possuem seu custo
determinado com base em um mercado observável.

31/12/2014 31/12/2013
Nível 1 Total Nível 1 Total

Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos
  de renda fixa 5.776 5.776 4.430 4.430
Quotas de fundos de investimentos
  multimercado 2.144 2.144 2.345 2.345
Quotas de fundos de investimentos
  de renda variável 175 175 758 758
Quotas de fundos de investimentos
  de renda fixa - DPVAT – – 27.959 27.959
Títulos mantidos até o
  vencimento
Letras financeiras do tesouro -
  LFT 150 150 – –
Total geral 8.245 8.245 35.492 35.492
6. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil
(BACEN) por meio da Resolução nº 3.308 de 31 de março de 2006 e
Resolução nº 3.542 de 28 de fevereiro de 2008 e a SUSEP por meio da
Resolução CNSP nº 226 de 06 de dezembro de 2010, regulamentaram as
normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas
por parte das sociedades seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes
coberturas:

31/12/2014 31/12/2013
Provisões técnicas - seguros – 27.948
Provisões técnicas para cobertura – 27.948
Composição dos ativos financeiros 8.245 35.492
Composição dos ativos vinculados à
  cobertura das provisões  técnicas – 27.959
Composição dos ativos vinculados à
  cobertura da liquidez do  capital de risco (*) 150 –
Ativos livres – 7.533
(*) Conforme Resolução CNSP nº 316 de 2014. Esta resolução entrou
em vigor a partir de janeiro de 2015.
A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela Central de
Custódia e Liquidação de Títulos (CETIP) e Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (CBLC) ou por instituições financeiras
credenciadas.
7. Provisões técnicas de seguros: Demonstração da composição das
provisões técnicas por ramo:

31/12/2014 31/12/2013
DPVAT
Sinistros a liquidar – 15.262
Sinistros ocorridos e não avisados – 12.561
Outras provisões – 125

– 27.948
8. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de
2014 e de 2013, o capital social, subscrito e integralizado da seguradora,
é composto de 2.900.000 ações ordinárias nominativas, no valor
nominal de R$ 1(um real) cada uma, composto como segue:

continua

31/12/2013
S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa

vencimento m e s e s 12 meses contábil mercado mercado %  de juros
l. Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos de renda
  fixa - DPVAT 27.959 – – 27.959 – 27.959 78,8% Pós fixado
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 4.430 – – 4.430 – 4.430 12,5% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.345 – – 2.345 – 2.345 6,6% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de
  renda variável 758 – – 758 – 758 2,1% Pós fixado
Total geral 35.492 – – 35.492 – 35.492 100%
O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com base nos valores divulgados pelos Administradores dos fundos nos
quais a Seguradora aplica seus recursos. Em 2013 as quotas de fundos de investimentos de renda fixa - DPVAT foram integralmente oferecidas em
garantia das provisões técnicas (vide nota explicativa nº. 6).
b) Movimentação das aplicações financeiras
Movimentação das Aplicações Financeiras Saldo em Saldo em
  (Exclui o DPVAT) 31/12/2013 Aplicações Resgates Rentabilidade 31/12/2014
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
FIC Institucional 7.532 – (230) 793 8.095
II. Títulos mantidos até o  vencimento
Letras financeiras do tesouro - LFT – 150 – – 150
Total geral 7.532 150 (230) 793 8.245

Participação
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1%

100,00%
b) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos
acionistas dividendos mínimos equivalentes a 25% do lucro líquido,
ajustado em consonância com a legislação em vigor. Em 31 de dezembro
de 2014, a Administração propôs a distribuição do lucro calculado como
segue:
Lucro líquido do exercício 243
Constituição da reserva legal (12)
Lucro base para determinação dos dividendos 231
Dividendos mínimos obrigatórios sobre o lucro base - 25% 58
Dividendo adicional proposto 173
No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a administração da
Companhia transferiu o montante de R$ 1.769 da reserva de lucros
para dividendos adicionais para deliberação pela Assembleia Geral a ser
realizada em 2015. c) Reservas: As reservas de lucros são compostas
pela reserva legal constituída por valor correspondente a 5% do lucro
do exercício e o restante é destinado para reserva de lucros. O montante
da reserva de lucros que ultrapassou o valor do capital social terá sua
destinação deliberada pela Assembleia Geral durante o exercício de 2015,
conforme Artigo 199º da Lei nº 6.404/1976 alterado pela Lei nº 11.638/
2007.
d) Demonstrativo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e
Capital Mínimo Requerido (CMR):
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Patrimônio líquido 8.246 8.061
(–) Participação em soc. financeiras e
  não financeiras – (125)
Patrimônio líquido ajustado - PLA 8.246 7.936
Patrimônio mínimo necessário - por prêmio – 5.409
Patrimônio mínimo necessário - por sinistro – 7.312
Margem de solvência (a) – 7.312
Capital base - CB (b) 1.320 1.320
Capital de risco de crédito - CAC 377 890
Capital de risco operacional – 182
Capital de risco (c) 377 1.072
Capital mínimo requerido 1.320 7.312
Suficiência de capital - R$ 6.926 624
Suficiência de capital
  (% do capital mínimo requerido) 524,7% 8,5%
(i) O cálculo do capital mínimo requerido realizado em 2013 foi realizado
com base na Resolução CNSP Nº 282 de 2013, sendo o maior entre os
itens (a), (b) e (c). O cálculo para os valores apurados em 2014 está de
acordo com Resolução CNSP nº 302 de 2013, que considera o maior
entre os itens (b) e (c).
9. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação do imposto
de renda e a contribuição social calculados de acordo com as alíquotas
nominais e as alíquotas efetivas é como segue em 31 de dezembro de
2014 e de 2013:

31/12/2014 31/12/2013
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos 363 363 846 846
Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal (66) (54) (211) (127)
Diferenças permanentes – – (33) (33)
Impostos à alíquota efetiva (66) (54) (244) (160)
A Companhia não possui prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social ou diferenças temporárias sobre os quais deveria constituir
impostos diferidos.
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10. Principais ramos de atuação:

A Seguradora operava exclusivamente com o Convênio DPVAT, sendo
seus indicadores de desempenho apresentados, como segue em 31 de
dezembro de 2013:

31/12/2013
Índice de Índice de

Ramo Prêmios ganhos sinistralidade comissionamento
DPVAT 27.115 87% 1%

11. Detalhamento das contas da demonstração de resultados

31/12/2014 31/12/2013
Prêmios emitidos líquidos
Prêmios consórcios DPVAT – 27.046
Receitas com emissão de apólices DPVAT – 1.607
Sinistros ocorridos
Indenizações Consórcios
 e fundos - DPVAT – (21.735)
Variação da provisão
 de sinistros ocorridos
  não avisados - DPVAT – (1.935)

– (23.670)
Custo de aquisição
Comissões - DPVAT – (389)
Despesas administrativas
Pessoal próprio (143) (143)
Serviços de terceiros (132) (179)
Localização e funcionamento (19) (18)
Publicações (45) (50)
Despesas com convênio - DPVAT – (1.137)
Outras (39) (27)

(378) (1.554)
Outras despesas operacionais
Despesas com operações de seguros -
  DPVAT – (28)
Receitas com operações de seguros -
  DPVAT – (2.141)

– (2.169)
Despesas com tributos
COFINS – (325)
PIS – (53)
Outros (130) (130)

(130) (508)

12. Resultado financeiro:

A composição do resultado financeiro da companhia é apresentado em
31 de dezembro de 2014 e de 2013, como segue:

31/12/2014 31/12/2013
Receitas financeiras
Receitas financeiras de renda fixa 793 2.467
Outras receitas financeiras 15 –
Despesas financeiras
Operações de seguros - DPVAT – (2.053)
Total 808 414

13. Ganhos com ativos não correntes: O valor de R$ 63 refere-se
ao resultado das vendas de ações da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A..

14. Provisões judiciais: Em decorrência da saída da Companhia do
Consórcio DPVAT, conforme carta resposta de 13/01/2014 da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., foi retido o
montante de R$ 186 para fazer face a possíveis desembolsos que a
Companhia poderá arcar, em função dos processos judiciais de natureza
cível devidamente provisionados em 31 de dezembro de 2014.

15. Transações com partes relacionadas: A Seguradora remunerou
seus administradores, os quais são representados pelos Diretores
Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 117 em 31 de
dezembro de 2014 (R$ 117 em 31 de dezembro de 2013). A Seguradora
não efetuou nenhuma transação com partes relacionadas durante os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013.

16. Outras informações  - Avaliação dos impactos da Medida
Provisória nº 627. A Medida Provisória nº 627, convertida na Lei nº
12.973/2014 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº
1.397/2013 trouxeram mudanças relevantes para as regras tributárias
federais. Os dispositivos da Lei nº 12.973/2014 entrarão em vigor,
obrigatoriamente, a partir do ano-calendário de 2015, sendo dada a
opção de sua aplicação antecipada a partir do ano-calendário de 2014,
a qual deverá ser formalizada na Declaração de Débitos e Créditos
Federais (DCTF), relativa à competência do mês de agosto de 2014. No
entanto, a Administração entendeu que a aplicação antecipada dos efeitos
das alterações para o ano-calendário de 2014 não traria qualquer benefício
fiscal, e assim a Companhia não efetuou essa opção. Na nossa avaliação,
não haverá impactos futuros relevantes em nossas demonstrações
contábeis. Cabe ressaltar que a Receita Federal, através da Instrução
Normativa 1.499/2014, permitiu alterar essa opção na DCTF relativa
ao mês de dezembro de 2014.
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Diretora Presidente 
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PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF 06.068.410/0001-50

Aos Administradores da JAVA Nordeste Seguros S.A. - São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão,
verificamos que em seus FIPS e registros operacionais não foram
constituídas nenhuma movimentação em suas provisões.
Responsabilidade da Administração
A Administração da JAVA Nordeste Seguros S.A. é responsável pelas
provisões técnicas, pelos ativos de resseguro e retrocessão registrados
nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, da solvência e dos limites de retenção da JAVA Nordeste Seguros
S.A., elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela
determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da
solvência e dos limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial,
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto
Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a
auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro
e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de
retenção estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas

e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência
e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites da JAVA
Nordeste Seguros S.A. para planejar procedimentos de auditoria atuarial
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da JAVA
Nordeste Seguros S.A..
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro e
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de
retenção da JAVA Nordeste Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2014
foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as
normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto
Brasileiro de Atuária - IBA.

Mogi das Cruzes, 23 fevereiro de 2015.

Magali Rodrigues Zeller
Atuária

MIBA nº 0687
continua
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Aos Diretores e Acionistas da Java Nordeste Seguros S.A. - Fortaleza
- CE
Examinamos as demonstrações contábeis da Java Nordeste Seguros
S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do
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 Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis 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 contábeis do exercício 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 evidência a respeito dos valores e das divulgações
apresentadas 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
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. 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
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Java Nordeste Seguros 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 entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Ênfase
Continuidade
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para a Nota
Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, que descreve a
descontinuação, por parte da Companhia, de suas operações com
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
As demonstrações contábeis foram preparadas, conforme políticas
contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de
continuidade por meio do redirecionamento de estratégia operacional
baseado nos planos da Administração da Companhia. As demonstrações
contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização,
mensuração ou classificação de ativos e passivos que seriam requeridos
na impossibilidade da Companhia continuar operando.
Outros assuntos
Auditoria dos valores comparativos
As demonstrações contábeis da Java Nordeste Seguros S.A., referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentadas para fins
de comparação, foram examinadas, por outros auditores independentes,
que emitiram relatório, sem modificações, em 25 de fevereiro de 2014.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” - CE
Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3 “S” - CE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

***  ***  ***
ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE TERMO DE PARCERIA – ARTESANATO É NEGÓCIO - Nº 01/
2013
ORIGINAL -  IG Nº  790224 - PROCESSO Nº 5429560/2013
1º ADITIVO – IG Nº 804141 - PROCESSO Nº 7535023/2013
2º ADITIVO – IG Nº 810718 - PROCESSO Nº 0925074/2014
3º ADITIVO – IG Nº 844598 - PROCESSO Nº 7731585/2014
CUSTO DO PROJETO (até 30/12/2014): R$  485.207,33 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e sete reais e trinta e três centavos).
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Estado do Ceará, Brasil e exterior.
DATA DE ASSINATURA DO TP: 25/07/2013.
INÍCIO DO PROJETO: 27/11/2013 - TÉRMINO: 30/04/2015.
OBJETIVOS: Ampliar os canais de comercialização, através da estruturação e funcionamento de novos pontos de venda de produtos artesanais
cearenses como forma de alcançar o mercado interno e externo bem como ampliar a disseminação de nossa cultura.
RESULTADOS ALCANÇADOS (até 30/12/2014):
Implantação e funcionamento de Show Room em Berlim (Alemanha) para ampliação e divulgação do artesanato cearense no exterior;
Desenvolvimento de um sistema virtual de divulgação e comercialização dos produtos do artesanato cearense;
Produção de um vídeo institucional sobre o artesanato do Ceará com imagens em Fortaleza e no interior do Estado do Ceará, em dois idiomas
estrangeiros.;
Serviço de recuperação, adaptação e adequação do espaço CEART - Praia de Iracema
Desenvolvimento de projeto para novo espaço de comercialização de artesanato
Todas as ações foram concluídas dentro dos padrões estabelecidos no Plano de Trabalho e com o acompanhamento da coordenadora do Artesanato
e Economia Solidária da STDS, Dra. Amanaci Diógenes.
CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO (até 31/12/2014)
Categorias de despesa
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 478.723,85
Material de Consumo – R$ 5.783,48
Diárias e Ajudas de Custo – R$ 700,00
TOTAL DESPESAS R$ 485.207,33
NOME DA OSCIP: ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ENDEREÇO: Av. Dom Luís, 685, Salas 08 e 09 – Bairro Meireles. Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60 160-230 FONE: (85) 3244 3378 - Email:
ades.agencia@gmail.com.
DIRETOR-PRESIDENTE: Mônica Araújo Gomes
NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maria Walhirtes Frota de Albuquerque – Diretora

***  ***  ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ –
O Pregoeiro do Município de Pacujá comunica aos interessados que no
próximo dia 10 de Março de 2015, às 09h00min, estará abrindo licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2702.03/2015, cujo objeto
é Aquisição de combustíveis para diversas secretarias do Município de
Pacujá-Ce. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta
publicação no horário de 08h00min as 12h00min no endereço da
Prefeitura à Rua 22 de Setembro, nº 325 – Centro/Pacujá – CE, 27 de
Fevereiro de 2015. Francisco Sousa de Mendonça Junior, Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itapajé – Extrato de
Rescisão Contratual. A Prefeitura Municipal de Itapajé-Ce, torna
público Extrato de Rescisão do Contrato nº. 20110361, resultante
da Carta Convite nº 18/2011-SETAS, cujo objeto: Construção de 34
kits sanitários na localidade de Bom Jesus. Contratada: F & F Construtora
LTDA – ME, CNPJ: 10.844.973/0001-60. Fundamentação Legal: art.
79, inciso II da Lei 8.666/93. Itapajé, em 26 de Fevereiro de 2015.
Francisco Raimundo Martins de Lima – Secretario do Trabalho
e Assistência Social do Município de Itapajé.


