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Id: 2089470

COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
CNPJ 13.534.284/0001-48 - NIRE 33.300.018.671

ATA DA AGE: 1. DATA, HORA E LOCAL: Às 16h do dia 30/11/2017,
RJ/RJ, na Av. Pasteur, n° 110, 8° andar, parte A, CEP 22290-240
('Cia.'). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação
de editais de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ('Lei das S.A.'), tendo em
vista a presença da totalidade das acionistas, conforme assinaturas
constantes do livro de registro de presença de acionistas. 3. MESA:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edson Souki Souza e secre-
tariados pelo Sr. Leonardo Pimenta Gadelha. 4. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre: (i) o exame, a discussão e a aprovação do 'Instru-
mento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da
Oceana Navegação S.A. pela Cia. BRASILEIRA DE OFFSHORE', ce-
lebrado em 30/11/2017 pelas administrações da Cia. e da OCEANA
NAVEGAÇÃO S.A., sociedade por ações de capital fechado,CNPJ nº
13.944.522/0001-93, com sede RJ/RJ, Av. Pasteur nº 110, 8º andar,
parte C, CEP 22.290-240, devidamente registrada na Jucerja sob o
NIRE 33.300.302.701 ('OCN'), o qual consubstancia os termos, cláu-
sulas e condições da incorporação da OCN pela Cia. ('Protocolo e
Justificação'); (ii) a não elaboração dos laudos de avaliação dos pa-
trimônios líquidos da Cia. e da OCN a preços de mercado, nos ter-
mos do caput do art. 264 da Lei das S.A.; (iii) a ratificação da no-
meação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limita-
da, com sede na R. do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, RJ/RJ,
CNPJ o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ nº 005112/0-9 ('Empresa
Avaliadora'), como empresa especializada responsável pela elabora-
ção do laudo de avaliação com o objetivo de determinação do valor
contábil do patrimônio líquido da OCN a ser incorporado pela Cia.
('Laudo de Avaliação'); (iv) a aprovação do Laudo de Avaliação ela-
borado pela Empresa Avaliadora; (v) a aprovação da incorporação da
OCN pela Cia., nos termos e condições do Protocolo e Justificação
('Incorporação'), com o consequente aumento do capital social da
Cia.; (vi) a alteração do caput do art. 4º do estatuto social da Cia., de
modo a refletir o aumento do capital social decorrente da Incorpora-
ção; (vii) a alteração do modo de representação da Cia.; (viii) a al-
teração do art. 17º do estatuto social da Cia., de modo a refletir a
deliberação contida no item 'vii' anterior; (ix) a reforma integral e con-
solidação do estatuto social da Cia.; e (x) a autorização para os ad-
ministradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações tomadas. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia
geral nos termos da lei, as acionistas da Cia. deliberaram, por una-
nimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1.
Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual estabelece os termos e
condições para a Incorporação, e cujo instrumento particular passa a
fazer parte integrante desta ata como seu Anexo I. 5.2. Aprovar a
não elaboração dos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da
Cia. e da OCN a preços de mercado, previstos no caput do art. 264
da Lei das S.A., tendo em vista a inexistência de acionistas não con-
troladores no âmbito da OCN e que a OCN e a Cia. pertencem ao
mesmo grupo econômico. 5.3. Aprovar a ratificação da nomeação e
contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de
Avaliação, consoante ao disposto no art. 226 da Lei das S.A. 5.3.1.
Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportuna-
mente declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer
valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emis-
são da OCN ou da Cia.; (ii) não ter conflito de interesses que lhe

diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções;
e (iii) que não teve, pela OCN ou pela Cia., seus controladores e/ou
administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos
necessários. 5.4. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Em-
presa Avaliadora com base nos livros e demonstrações contábeis da
OCN, na data base de 31/10/2017 ('Data Base'), o qual constitui o
Anexo 12.5 do Protocolo e Justificação ('Laudo de Avaliação'). 5.5.
Aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições previstos no
Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da OCN e ver-
são da totalidade do seu acervo líquido para a Cia.. 5.5.1. Consignar
que será vertida para a Cia., a título universal e sem solução de con-
tinuidade, a totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos,
integrantes do patrimônio da OCN, os quais serão transferidos para a
Cia. nos termos do Protocolo e Justificação. 5.5.2. Consignar que, por
força da Incorporação ora aprovada, o capital social da Cia., totalmen-
te subscrito e integralizado, neste ato, é aumentado dos atuais R$
336.602.003,33, dividido em 126.455.137 ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal, para R$ 871.987.671,07, dividido em
53.665.021.911 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor no-
minal, mediante a emissão de 53.538.566.774 novas ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$
0,01 por ação, calculado com base no disposto no art. 170, §1º, in-
ciso II, da Lei das S.A. 5.5.3. Consignar que (a) as 97.663.439 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Cia. de
titularidade da OCN serão extintas, sendo emitida igual quantidade de
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Cia., as
quais serão atribuídas à Oceana, na qualidade de única acionista da
OCN, em substituição às ações que a Oceana detém no capital social
da OCN e que serão extintas em razão da Incorporação; e (b) as
53.538.566.774 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal, a serem emitidas pela Cia., serão subscritas pelos administra-
dores da OCN em favor da Oceana Offshore S.A., com sede RJ/RJ,
na Av. Pasteur, nº 110, 8º andar, Botafogo, CEP 22290-240, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.882.295/0001-81, devidamente registrada na Ju-
cerja sob o NIRE 333.0030510-6 ('Oceana'), na qualidade de única
acionista da OCN, e serão integralizadas mediante a versão do acer-
vo líquido da OCN, nos termos do §2º do art. 223 e do art. 227 da
Lei das S.A., e do boletim de subscrição anexo à presente ata como
seu Anexo II. 5.5.4. Consignar que o valor total do patrimônio líquido
da OCN a ser incorporado pela Cia. é de R$ 535.385.667,74, já de-
duzido, para este fim, o valor contábil das ações de emissão da Cia.
detidas pela OCN, conforme avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial, conforme o Laudo de Avaliação. 5.5.5. Consignar que,
nos termos do Protocolo e Justificação, em razão: (i) da extinção das
ações de emissão da Cia. de titularidade da OCN, e da consequente
substituição por mesma quantidade, classe e espécie de novas ações
de emissão da Cia. em favor da Oceana, na qualidade de única acio-
nista da OCN, serão atribuídas à Oceana 0,152805824876 ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Cia., para
cada ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, de emissão da
OCN de titularidade da Oceana anteriormente à Incorporação; e (ii) do
aumento de capital social da Cia. decorrente da versão do acervo lí-
quido da OCN a ser incorporado pela Cia., já deduzido o valor do
investimento detido pela OCN na Cia., conforme avaliado pelo método
da equivalência patrimonial com base no Laudo de Avaliação, são,
neste ato, atribuídas à Oceana, na qualidade de única acionista da
OCN, 64,694919104463 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal, de emissão da Cia., para cada ação ordinária, nominativa e
sem valor nominal, de emissão da OCN de sua titularidade. 5.5.6.
Consignar que as novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ora emitidas pela Cia., têm características idênticas e con-
ferem aos seus titulares os mesmos direitos atribuídos às ações de
mesma espécie e classe então existentes. 5.5.7. As variações patri-
moniais relativas ao patrimônio líquido da OCN ora incorporado pela
Cia. que ocorrerem entre a Data Base e a data da efetiva realização
da Incorporação serão suportadas exclusivamente pela Cia.. 5.5.8.
Tendo em vista a aprovação da Incorporação, fica extinta a OCN, de
pleno direito, sucedendo-a a Cia., a título universal e sem solução de
continuidade, em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades,
poderes, imunidades, ações, deveres, obrigações, sujeições, ônus,

responsabilidades e exceções de titularidade da OCN ora incorpora-
dos pela Cia.. 5.5.9. Fica a administração da Cia. expressamente
orientada a proceder, imediatamente após as deliberações aqui pre-
vistas, ao registro e averbação das operações aqui previstas nos li-
vros societários da Cia. de modo a refletir a titularidade das ações
indicadas no item 5.5.3 acima em nome da Oceana, na qualidade de
única acionista da OCN. 5.6. Aprovar, em razão do aumento de ca-
pital decorrente da Incorporação deliberado no item 5.5.2 acima, a re-
forma do caput do art. 4º do estatuto social da Cia., que passará a
vigorar com a seguinte redação: 'Art. 4º-O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$
871.987.671,07, dividido em 53.665.021.911 ações ordinárias, nomina-
tivas, sem valor nominal.' 5.7. Aprovar, em razão da alteração na for-
ma de representação da Cia., a reforma do art. 17º do estatuto social
da Cia., que passará a vigorar com a seguinte redação: 'Art. 17°-A
Cia. considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por 2 Diretores
em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com po-
deres especiais, devidamente constituído, para a prática de quaisquer
atos em valor de até R$ 400.000,00 em uma única operação; ou (iii)
por 1 só Diretor ou 1 procurador com poderes especiais, devidamente
constituído, para a prática dos seguintes atos: a) de representação da
Cia. perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e munici-
pais, entidades de classes, nas Assembleias Gerais de acionistas ou
reuniões de sócios das sociedades nas quais a Cia. participe, bem
como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado
nas quais a Cia. participe como patrocinadora, membro fundador ou
simplesmente membro participante; b) de endosso de cheques para
depósito em contas bancárias da Cia. independente do valor; c) de
representação da Cia. perante sindicatos ou Justiça do Trabalho para
matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; e pa-
ra acordos trabalhistas; e d) para a prática de quaisquer atos em va-
lor de até R$ 200.000,00 em uma única operação. § 1º - As procu-
rações serão outorgadas em nome da Cia. por 2 Diretores em con-
junto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas pre-
vistas no § 2º deste Art., terão período de validade limitado a, no má-
ximo, 1 ano. § 2º - As procurações para fins judiciais poderão ser
outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins
de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo
prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.' 5.8. Apro-
var a reforma integral do estatuto social da Cia. que, após as deli-
berações tomadas na presente assembleia, passará a vigorar com a
redação consolidada constante do Anexo III. 5.9. Autorizar os admi-
nistradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as
deliberações tomadas na presente assembleia, incluindo os registros e
averbações nos órgãos públicos e privados que se façam necessários
para tal fim. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de su-
mário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do art. 130 da Lei
das S.A., a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pe-
las acionistas presentes. RJ, 30/11/2017. Mesa: Edson Souki Souza-
Presidente; Leonardo Pimenta Gadelha-Secretário. Acionistas: Oceana
Navegação S.A. (por Edson Souki Souza e Leonardo Pimenta Gade-
lha-Diretores); e Aliança S.A. - Indústria Naval e Empresa de Nave-
gação (por Edson Souki Souza e Leonardo Pimenta Gadelha-Direto-
res). Nova Acionista: Oceana Offshore S.A. (por Edson Souki Souza e
Leonardo Pimenta Gadelha-Diretores). RJ, 30/11/2017. Jucerja nº
3133663 em 21/12/2017.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO
DE INCORPORAÇÃO DA OCEANA NAVEGAÇÃO S.A. PELA COM-

PANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: (a)
OCEANA NAVEGAÇÃO S.A., S.A. de capital fechado, CNPJ nº
13.944.522/0001-93, com sede RJ/RJ, Av. Pasteur, nº 110, 8º andar,
parte C, CEP 22.290-240, neste ato representada na forma do seu
estatuto social (doravante denominada simplesmente como 'OCN' ou
'Incorporada'); e (b) Cia. BRASILEIRA DE OFFSHORE, sociedade
por ações de capital fechado, CNPJ nº 13.534.284/0001-48, com sede
RJ/RJ, Av. Pasteur, nº 110, 8º andar, parte A, CEP 22.290-240, neste
ato representada na forma do seu estatuto social (doravante denomi-
nada simplesmente como 'CBO' ou 'Incorporadora'); (Incorporada e In-

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
CNPJ/MF: 09.248.608/0001-04

Retificação - No balanço patrimonial findo em 31.12.2017, publicado
no DOERJ, em 28.02.2018, pg. 112, no quarto § do PARECER DO
CONSELHO FISCAL, leia-se: “...O Conselho Fiscal da Companhia,
com base nas revisões e discussões realizadas, no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Ad-
ministração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, e à vista do parecer da Pricewa-
terhouseCoopers Auditores Independentes, é da opinião que as cita-
das peças, examinadas à luz da legislação vigente, refletem a situa-
ção patrimonial e financeira da Companhia”. Id: 2089468
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