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Belo Horizonte - MG,

0l de fevereiro de 2017

Ao Dr. Leondro Almeldo de Sontono,
Ruo 05, n. ó91, Qd. C-4, Lts. lól19-52-54-56, Condomínio The Prime
Tomondoré Office, Solo 1413, Setor Oesle, Goiônio-GO, CEP:
74.r t5-0ó0.

Digno Adminislrodor Judiciol do Sociedode Empresorio

LOCTEC

ENGENHARIA LTDA E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA, PTOCCSSO dE
Recuperoçõo Judiclol no 391837-48.201 6.8.09.001 I ;

O Bonco Merconlll do Erosll, S.A., insliluiçÕo finonceiro privodo,
inscrilo no CNPJ sob o número 17.,l84.037/0001-,l0, com endereço no Ruo Rio de Joneiro, ó54,
Ceniro, em Belo Horlzonte/ Minos Gerois, CEP 30. ló0-912, respeilosomenle vem peronte V.So.,
omporodo no ortigo 7o., porogrofo lo do Lei I l.l0l l2OO5, dizer e esclorecer o que se segue:
Segundo

o edilol publicodo no Diorio de Jusliço Eletrônico do

TJGO, referenle oo cilodo processo, no dolo de 25 de joneiro de 2017, conforme previslo no Arl.

52, § lo, o crédilo deslo lnstiluiçÕo lerio sido orrolodo no lislo de credores com os seguinles
corocleríslicos:
EANCO MERCANIIL DO ERAS'I, S.A
CNP J: t 7. t 84.037 1000 t - t 0

Volor do Credito: R$ 13.975.636,91;
Clossificoçôo: QUIROGR AF ARIO

Ocorre que os informoçÕes nÕo estÕo lololmente corretos no que
se refere oo volor do crédito, opresenlondo divergêncios. Segundo os regislros e documentos
oro onexodos o eslo peliçõo, o volor do crédito sujeito oo processo de RecuperoÇÕo Judlciol é
de R§ 11.144.713,72 (Onze mllhões. cenlo e quorenlo e quotro mll, selecenlos e lreze reols e
selento e dols cenlovos).
lslo poslo, pede, conforme previslo no Art. Z', § l' do referido Lei,
observodo o prozo legol estipulodo pelo mesmo, e espero que esle llustre Adminislrodoro
Judiciol foço os correçÕes de direitos, odequondo os informoções o reolidode dos documentos
opresenlodos, por ser de inteiro jusliço. Junlo o esle segue o Cédulo de Crédito Boncório e os
devidos comprovontes de cólculos.

Colocomo-nos os ordens poro dirimir quoisquer dÚvidos, por meio
dos seguintes contolos: Sr. Luiz Fernondo Bolognoni, telefone (31) 3057-ó0.l9, Sr. Rodrigo
Figueiredo, lelefone

(31

) 3057-óó4ó.
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2o Tabelionato de lVoúas
República Federativa do Brasil
Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais
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FOLHA .026

Bua da Bahla,

AUÍE,
original

que faz Banco Mercantil
ng

lo Brasil S/4.

T

Sgíbgllf

quantos este público instrumento virem que, do ano de

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois

mil e dezesseis (2016), aos 17 (dezessete)

dias do mês de agosto nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais,
República Federativa do Brasil, no 20 Tabelionato de Notas, situado na Rua da Bahia no 1000,
perante mim, Diógenes Régis Ferreira Fernandes, Escrevente Autorizado, compareceu como
Outorgante: Banco Mercantil do Brasil

S/4,

com sede na Rua Rio de Janeiro, no 654, bairro

Centro em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o no. 17.184.037/0001-10,
neste ato representada por seus diretores:

Luiz Carlos de Araújo, brasileiro, casado, contador,

de identidade no. MG-036360/O-4 da CRC/MG, inscrito no CPF sob o

no.

091.739.196-91 e Valci Braga Rezende, brasileiro, casado, bancário, carteira de identidade

no.

carteira

M-752.448 da SSPÀIG, inscrito no CPF sob

o

no.314.767.756-72 ambos residentes

e

domiciliados nesta Capital; o presente reconhecido e identificado como o próprio e de cuja
capacidade jurídica dou fe, e por ele, através de seus representantes, me

foi dito que nomeia e

constitui seu bastante procuradores: José Ribeiro Vianna Neto, brasileiro,

separado

judicialmente, advogado, carteira de identidade no.29.410 da OAB/lvÍG, inscrito no CPF sob o

n". 318.695.726-53, Valter Lúcio de Oliveira, brasileiro,

casado, advogado, carteira de

identidade n".46.749 da OAB/MG, inscrito no CPF sob o no. 298.835.556-87, Ângela Cristina

Romariz Barbosa Leite, brasileir4 divorciada, advogada, carteira de identidade no. 31.576 da
OAB/MG, inscrita no CPF sob o no. 264.603.436-91, Leonardo de Mello Simão, brasileiro,
casado, advogado, carteira de identidade no. 79.576 da OABÀ4G, inscrito no CPF sob

o

no.

000.560.086-35, Cristiano Tarabal Simao, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade

n".72.279 da OABÀ4G, inscrito no CPF sob o no. 791 .767556-49, todos com endereço
Rua da Bahia, 1000 - Centro - CEP 30160-011
3247-4000 - www.cartorioiasuarao.com.br

pARx.íiI) i0I4-4600 / ííI)

comercial na rua Rio de Janeiro, no 654, 14o andar, Centro, nesta Capital; aos quais conferer.t
poderes gerais da cláusula "et extra e ad

judicia"

e especiais para transigir, desistir, receber e dar

quitação, firmar compromissos, requerer certidões junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais, especialmente INSS, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, Receita Municipal
e cartórios, peticionar e interpor mandado de segurança

junto ao Ministério Público de Trabalho,

Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a qualquer outro órgão público

da administração direta e indireta, também nomear preposto nos âmbitos judicial

e

administrativo, apresentar quaisquer outros requerimentos junto aos órgãos e entidades acima
noticiadas, promover defesas administrativas e respectivos recursos, praticando, enfim, todo

e

qualquer ato necessário ao perfeito cumprimento do presente mandato, agindo em conjunto ou
separadamente, sem ordem de preferência, podendo substabelecer, com ou sem reseryas no todo

ou em parte, os poderes outorgados neste instrumento de mandato. O presente instrumento
terá validade de 03 (três) anos, a contar desta data, à exceção dos poderes outorgados
para o foro judicial em geral e processos administrativos na esfera Federal, Estadual

e

Municipal, cuja validade é por prazo indeterminado. Feita sob minuta. Protocolo

no.

1747012016. Valores referentes a esta Procuração: Emolumentos: R$ 81.53

R$

- RECOMPE

4.89; Taxa de Fisc. Judiciária: R$ 27.16; Total: R$ 113.58. Valores referentes a Arquivamento
de: 0 folhas: Emolumentos: R$ ; Taxa de Fisc. Judiciária: Rg ; Total: RS 0.00. Assim disse e me

pediu este instrumento, que lido e achado conforme, aceita e assina dispensada a presença de
testemunhas, nos termos da I.ei Federal no. 6.952 de 06 de novembro de 1981, do que dou fe. Eu
Diógenes Régis Ferreira Fernandes, Escrevente Autorizado, a escrevi. Dou fe. Eu, Mirian Bomflâ
Santos Alves, Tabeliã Substituta, a subscrevi. Luiz Carlos de Araújo
TRAS

- Valci

Braga Rezende-

Etr4 SEGUIDA.

tabelião,
subscrevo e
Em testo.

verdade.
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AÁERCANITL

THBRASIL
Â1'A rlA REUN|ÃO E,X'IRAORDTNÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISI'RAÇÃO D{)
BANCO MtrRCANTIL DO BRASIL S. A.. CNPJ N" I7.I84.037/OOOI-IO - COMPANIITA
- NIRE 31300036162.

^BEttTA
I - kqçsl. data e hora: Sede

social, na Rua Rio de Janeiro, 6541680 - 5o andar, na sala de reuniões,
em Elelo l-lorizontc, M inas Gcrais, I 0 dc agosto de 2016, I0:05 (dez horas e cinco minutos).
2 - Prescncas; 'l'oralidade dos rncmbros do Conselho de Ádministração.

3 - Comunicação: () l'icsidcnte do Conselho de Administraçôo, Sr. Mauricio cle l'aria Arauio.
informou que os [)iretores, Srs. Aluizio l"rancisco Paiva, Valfredo Monteiro Filho e Waldenio
Pessoa Silva. entregaranr Carta de Renúncia aos cargos para os quais Íbram eleitos em 28/l O/2A14.

4 - DelibcracÕcs: I)reenchendo as condições previstas no An. 147 da l-ei 64O4176 e na Ítesoluçã«r
n" 4.122/2012 do Corrselho Monetárío Nacional, foram eleitos, por unanimidade, para rnembros da
I)irclr>ria- conr rnan«lrto coincidcnte com o dos dernais diretores, ou seja até a primeira rerrnião do
Conselho de Adminlstração após a Assembleia Geral Ordinária de 20 17, os senltores a scgttit'
rclacionados c gualificados: Dlretgqç.s: Ândré CustBvo ['crcira Delledono, brasileiro. união cstávcl,
adminisrradorde empresas, residentee domiciliado em Campinas - SP, na Rua Mário Çornes. 15,
Hlairro Sousas, CL'.1, 13106-106, Cl n"22.Al l.078-5 - SSPSP e CPl" rr" 215.008.7911-78 e Itodrigo
Âlexanclcr l,izz.ani Quciroz-. brasi[eiro, soheiro, contador, residente e domiciliado em Belo
Horizolrtc - MG, na Rua Madeira,24 l, Bairro Renascença, CEP 3l130-320, C.l" n" M-5.027.393
SSPMü e CIrF n" 843.861.936-34. Nada mais havendo a lrâtar, foi encerrada a reunião, da qual.
para constar. lavrou-se a presçntc ata quer após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros
prcscntes assinada. t3clo l-lorizontc, i 0 dc agosto de 20 I 6.
CONSELH O DE ÂDMINISTRÁÇÃO
Mauricio dc Faria Araujo
.losó Ribeiro Vianna Neto
Luiz Henrique Ândrade de Araújo
Marco Antônio Marques Cardoso
Marco ÀntÔnio Andrade dc Araújo
Virgilio l'lorácío dc Paiva Abrcu

Márcio LoPes Costa
Petcr Edrvard Corles Marsden Wilson
Claydson Ferreira Cardoso
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Junla Comerciâl do Estado de Manás Geráis
CertiÍico registÍo sob o no 6022278 em 2111012016 dâ Emprssa AANCO MERCANTIL DO BFIASIL S.A. Nire 3í300036162 e pÍolocolo 1659865õ5 Marlnely de Paula Bomíim - Secrêlária.Gêrá|. Para validar esle
oTt1Ot2O16. AutenticaÇão: 6C44944§AO7F3D43C0E27EBF9C8DEF296B76492.
documento, acêss€ wr*rw.iucemE.mg.gov.br e inlorme no do pÍolocolo 16/598.656-5 € o código dê seguÍança qoho Esta cópia íot âulenticãda
pauta
BomÍim - secrerária'Gera'
digirãhente e assinadá el]'?1t1ot2o16 por Marinerv d6
pág_ 4t15
L!:.{,ü*.*83.
'
3.{..r.À.4.

k

ATESTAÍúOS que este documento íoi submetido a
exame do Banco Central do BÍasil em processo

regtrlar e a maniÍestaçào a respeito clos atos
pralicados consla de carta ernilida à parte.
DEPARTÀMENTO DE oRGÀNtZqÇÀO DO STSTEMA FINANCETRO

Têcnica cm Eelo HoÍizonte

Analista

d§1

Reis

.tunta ComeÍctat do Estado de Mrnas GeÍâis

!ê*í4:_".1*::'_"^siu-t'9 =:! o no 6a22278 em 2'tt'tot2o18 da Empresa BANco MERCANTTL Do BFrAstL s,A, Nire 31300036162 e protocoto 16s9e6585 o7l1ot?o16. Aulenlicaçâo: 6CA49445A07F3D43COE27EAF9C8DEF296A754g2. Merinêty de peuta Bomfim - sêcretáía-Gerat. parâ
vatida, este
docum6nto. acesse www.iucemg.mg.gov.br e lnÍoÍmo no do prolocolo 16/598.656.5 e o código dê s€guÍança qoho Esta côpia Íoi
autenricada
digilahenle e assinada em 2'lfl0n016 por MaÍinely dê Paula Bomfim - SecÍeláría-Gemt.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ÍVIINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal
ldentificação do Processo
Número do Prolocolo

Número do Processo Módulo lntegrador

16/598.656-5

J't

Data

07t10t2016

63089055861

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF

lruo-e

091.739.196-91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

471.O2A376,-15

MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

Belo Horizonte. Sexta-feira , 14 de Outubro de 2016
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da Empresa BANCo MERCANTL
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de

1

BRAsTL s.A, Nire 31400036i62 ê pÍorocorÕ 16ss86565 -

PaÍe velidar esle
õ?riàizorãl Àurenricaçao: 6cA4944sAD7F3D4icaÉ22ãBF9caoEF2s6B75492. Marinely de Paulâ Bomlim - secrêlána-GeÍat.
qohO Ésta cÔpia foi âutenlicada
documento, acesse ww.jucemg.mg.gov.br e iníorme no do prolocolo 16/598.656-5 e o côdigo do segurança
digilalmente ê a§slnada ern ?1nor2o16 por Marinely de Paula Bomilm

-

secÍetáriâ-Geral.
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Secretaria de Governo da Presidência da República
Secíetaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e lntegraçáo
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta comeÍcÍal do Eslado de Minas Gerais

TERIVIO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DlGlrAL
CertiÍico que o ato, assinado digÍtalmente, da empÍesa BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, de nire
31 30003616-2 e prolocolado sob o número 16/598.656-5 em O7l1Ol2A16, encontra-se regislrado na
Jucemg sob o número 6A22278, em 2111O12016. O alo íoi deÍerido digitalmente pela 3r TURMA DE
VOGAIS.

Assina o registro, mediante certilicado digital, a Secretária-Geral. Marinely do Paula Bomfim- Para sua
validação, cleverá ser acessado o sitio elelrônlco do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucemg,mg.gov.br/Porlal/pageslimagemProcesso/viaUnica.jsÍ)
protocolo e chave de segurança.
de Processo
CPF
091,739-'196-91

e

informar

o número de

Asslnanta(s)
Nome
LUIZ CARLOS DE ARAUJO

Documento Princi

Asslnanb(s)
CPF
091 ,739.'136-9'l

471.028.376-15

Nome
LUIZ CARLOS DE ARAUJO
MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

Anexo
Às§lnanteG}
CPF
091.739.196-91

Nome
LUIZ ÇARLOS DE ARAUJO

Anexo
Asslnante(s)
CPF
091.739.196-9'1

.

Nome
LUIZ CARLOS DE ARAUJO

Belo l'íorizonte. Sexta-feira,21 de Outubro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00
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da Empresa B^Nco MERCANT|L Do BRASTL s.A. Nrre 3r300036162 o prorocoro 16ss86s6s 6cA4944sAo7F3cl43c0E27EBF9cBDEF296B7s492. MaÍinely de Paula Borníim - secÍêtârle-Getà!. Pâra validar esle
qoho Esta cópaa Íoi aulenticada
docum€nto. âcêssê www.jucemg.mg.gov.br e iníorme n" do protocolo i6/598.656-5 e o código de seguÍança
digitalmenle ê âssinada em 2111012016 por Marinely de Paulâ Bomfim - Secretária-Geral
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t
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIÂ DO CONSELHO DE ADMINI§TRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. COMPAIWIIÂ ABERTA CI§PJ/MF
t7.t84.O37 t000r

-r0

-

NIRE 3 13000361 62

I - Local. Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5" andar, na sata de
reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 01 de março de 20t6, l0:10 (dez horas e dez minutos).
2

- Presenca§: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3 - Deliberacão: Acolhendo por unanimidade a proposição apresentada pelo Presidente, Sr.
Mauricio de Faria Araujo, e pelo Secretario, Sr. José Ribeiro Vianna Neto, os membros do

Conselho de Administração registram com profundo pesar o falecimento do Sr. Helio de Araújo,
que durante mais de 45 anos emprestou seus atributos profissionais em beneÍicio da boa condução
das atividades do Mercantil do Brasil, através de atuação em várias atividades e empresâs do grupo,
culminando com a honrosa função de membro do Comitê Diretivo, no cargo de Vice-Presidente do
Banco. Sr. Hélio de Araújo sempre será lembrado pela sua forma simples, objetiva e determinada
de conduzir os negócios em defesa dos interesses do Mercantil do Brasil. Nada mais havendo a
trat21r, foi encerrada a reunião, da gual, pÍra constar lavrou-se esta Ataque, após lida e aprovada,
vai por todos os presentes assinadas. Belo Horizonte, 0l dc março de 2016. CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO - Mauricio de Faria Araujo, José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique

Andrade de Araújo, Marco Antônio Andrade de Araújo, Marco Antônio Marques Cardoso,

Glaydson Ferreira Cardoso, Virgílio Horácio de Paiva Abreu, Márcio Lopes Costa e Peter Edward
Coíes Marsden Wilson.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRÂDO NO LIVRO PRÓPRIO
BANCO MERCÂNTIL DO BRASILS.A.

l-uiz Çarlos de Araújo
Diretor Executivo

lvÍarco Ant6nio Andrade de Araújo
Vice-Presidente Êxccutivo

16§I Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
o no s724969 em 2sl03/2016 cta Empresa aANCo MERCANTIL Do BRÂS|L S.A, Nire 3'r300036162 e protocDlo 16252à017 tr#i] #;;r"-"r"
'*r:Ifl ;ãr;à;oiil Àui."t".ç:o:
"áu
6c6asEFoaA6zgFB2o3c694a9EB14gcBsAaFsÊFA. Marinely de Pâula Bomfim - secretária-GeÍal. Para validar esle
protocolo 16/252.301-7 ê o código de segurançâ qcnT Esla cópia Íoi âutenticada
docume.tô, u"*sse ,Á*.1rcemg.mg.gov.br e inÍoÍme n" do
digitahênle e assinada em 25/1012016 poÍ Mariírely de Paula BomÍim-Secrstária-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro DÍgital

Documento Principal

ldentificação do Processo
Número do Prolocolo

Número do Processo Módulo lntegrador

Data

162523017

J163564152'r0s

2?14312016

tdentificaçâo do(s) Assinante(s)
Nome

091.739.196-91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

471.028.376,-15

MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

.a

..(r

,.'

CPF

d

;i,.

!:

,":

Belo Horizonte. Terça-feira,22 de Março de 2016
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documento. acesse www.iucemg.mg.gov.bÍ e iníormê no do prolocolo 16,n52.3o1-7 6 o códlgo de segurança qcnT Esta cópia íoi aulenlicada
digitalíTlente e âssinada em 25nOnO16 por Mârinêlv de Paula €lomÍm' secíêláriâ-GeÍe,.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO
CertiÍico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, de nire
3130003616-2 e protocolado sob o n''l 61252.301-7 em 2310312016, encontra-se registrado na
Jucemg sob o n" 5724969. em: 29/O312416.
O ato foi deferido cligitelmente pela7" TURMA DE VOGAIS.
Assina o registro, medíante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim
Para sua validação. deverá ser acessedo o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos
(http://portalservicos.jucemg.mg.gov.brlPortat/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o
número dê protocolo e chave de seguranÇa abaixo:
Chave de Segurança

Número de Protocolo
qcnT

16t252 301-7

Anexo
Assinante(s)
CPF

Nome

091.739.1 96-91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

091.739.19ô-91

LUIZ CARLO§ DE ARAUJO

471.O28.376-15

MARCO ANTONIO ANDRÂDE OE ARÂUJO

Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

091 739.196-91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO
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Belo Horizonle.
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Íerç-Íeira, 29 de Março de 2O16
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Marinely cte Paula BomÍim: 873.638.956-00

látlt Junta Comercial do Eslac,o de Minas Gerats
e pÍotocolo 162523017 {fiâã} ôLrr,n"o reorsrÍo sob o n'szz4s6s em 29/03/20'16 da Empresa BANco MERçANTIL oo, BRASIL S.A, Nlre 31300036162
WF àSrOztzol6: Autenticáçáo: 6CGa5EFDBA628F82O3CGS43gES148CB9A4F5EFA. Marinel ly clê Paula Bomfim - Secrelária-Geral. Para validar este
segurançã qcnT Eslâ cópia íoi autenticãda
documenlo. acesse www.jucemg.mg.gov,bÍ e in,orme no 60 protocolo 161252.301.7 e o código de
digitalÍnenle e essinada

er

25nOnA16 por Marinely c,e Paula BomÍim
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À/íERCANflL

ftBaest

DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELI{O DE /\DMINISTRAÇAO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIt, S. A.. CNPJ N" I7.I84.O37iOOO'-TO - COMP^NHIA
ABER'rl\ - NIRE 31300036 t 62.

A.T.A

| - Locâ|. datâ c h0râ: S(]de sociâl , rra Rua Rio de Janeiro, (1541680 - 5" andur, nar sala de reuni(lcs.
errr Belo Horizonle. Minas Ccrais, 23 dc fevcrciro dc 2016. I0:10 (dcz horas e dcz minutos)
2

- Prcscncas: Totalidadc dos rnembros do Conselho dc Âdrninistração.

3 - Dclibcracão: O Presidente do Conselho de AdorinistraÇão. Sr. Marrricio de l'aria Arau.io.
conru:ricou a saida do Diretor Executivo, Sr. Í'emando Antônio Machado Carvalho, cln razâo do
disposto no paÍágrâl-o scgundo, artigo 2(r do cstatuto social. que estâbelece limite de idadc para o
exercicio do caÍgo. Menrbros do Consclho de AdministÍâção externârarD agradecinrentos ao Sr.
I:errrando Antônio Machado Carvalho pclos serviços pÍestados aô lotlgo ds sua catreira.
registmrdo. aiÍrdâ. (luê a sua experiência e â sua competêrrcia continuaÍão a ser de irestitnável valia
para as dcrnais eutpresas dcstc Conglomerado. Nada mais havendo a tratâr, foi ettcerrada a rcuniijo,
da qual, para constâÍ, lâvíou-se a prcsente atâ quc, âpós lida e aprovada. vai por lodos os
Conselhciros preseotes âssinâdâ. Belo rlorizonlc, 23 de fevereiro de 201 6.
CONSELHO DE ADMTNISTRÀÇÃO
Môuricio dc Faria Âraujo
José ll.ibciro Vianna Ncto
dc
Luiz Hcnr;quc
^ndÍJdc (lu ^raújo
Marco

^nlônio
^ndrr(lc
MaÍsden^raújo
Wilson
Pctcr Edward
Cortcs
Marqucs CaÍdoso
Marco
^ntônio
FcÍrcira Cardoso
Glay(lson
Márcio Lopcs Costa
Virgílio HoÍácio dc PâivíL
^brcu

CONFERT: COM O

OlIICIN^L I.AVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

AÍâújô
Exeoutivo

Luiz CâÍlos de
Direlor

6à

MaÍco Antônio ÁídÍadc de Araújo
Vicc-Prcsidcnlc Excculivo

Junla Comerciâl do Esbdo de Mrnas Gerars
CeÍiifico íegistío sob o no 5716967 êm r4l03/2016 óa EmpÍ€sa AANCO M€RCANÍlL OO BRASIL S.A, Nire 31300036162 e pÍolocolo 162294123 '
76339C8A4931C6230 146a1EF0773C4Fo7't CE6ç2. Maílnely ds Peula 8omÍm - Secíêlâíia-Gerat Paía validar esle
1O/03/2o16:
.,ocume.to. ^urên{icação
acesse www.jucêíng.mg gov.br ê i.Íoíme nó do píolocolo 161229.112-3 e o código dê sogurãnça mTlN Eslâ cópra lÔr ãulenlicada
õrgrralmenle e es§rnada em 25/1O/2Or6 por Mannely de Pdulà Bomím - Secrelánà'Gêral
pás 3/8
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

ldentificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Môdulo lntegrador

162294123

J

1

63763550305

Data
10/03/2016

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

471.O2A376-15

MARCO ANTON]O ANDRADE DE ARAUJO

091.739.136-91

LUIZ CARLOS DE ARÂUJO

,,
,4.-.r.i'
i. .-- .I

f

.-§

1.'d.':i,

- .;r

Belo Horizonte. Quinta-Íeira, 10 de Março de 2016
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de Emp,esa BÂNco MERCANnL Do BRASTL s.A, Nrre 31300036162 e prorocoro 1622s4123

-

161229.4'123 o o côdigo do seguÍança mTlN Esta cÔpiâ Íoí aulonticada
documento. ec.sso www.jucemg.mg.gov.br e inÍoÍmo no do prolooolo
*
digitahênle e assinada em 25/1OEOI6 por Márinely de Paula Bomfim SecÍeláÍiâ'Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO
Certiflco quê o ato. assinado digitalmente, da empresa BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. de nire
3í30003ô16-2 e protocolado sob o n" 1€,1229.4í2-3 em 10103/2016. encontra-se registrado na
Jucerng sob o n" 57í6967, em: 1410312016.
O ato Íoi deferido disitalmenle pela 6" TURMA DE VOGAIS
Assina o registÍo, mediante certiÍicado digital, a Secr€tária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.
Para sua validação, deverá ser acassado o sitio €letrônico do Portat de Serviços / Validar Documentos
(http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/PoÍtal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsÍ) e iníormar o
número de protocoto e cháve de segurança abaixo:

ü
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Chave de Segurança

Número de Protocolo
mTtN

16t229.412-3
Capa de Processo

Assinante(s)
CPF

Nome

091.739.1S6,91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

Documento PrinciPal
Assinante(s)
CPF

Nome

471.O28.376-15

MÂRCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

09'r.739^19ô-91

LUIZ CARLÔS DE ARAUJO

Anexo
Assinante(s)
CPF

Nome

09Í.7s9.196-91

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

Belo Horizonte. Segunda-íeíra, 14 de Mârço de 2016
;t

Marinely de Paula Bomlim: 873-638.956-00

da Empresa BANco MERCANflL Do BRASTL s.A. Nire 3r s00036162 ê prorocoro 1622s4123 76339c8A4931c6230.t4681ÇFo7t3Ç4FDt1cÉ6F2. Marinely de Paula Bomíim - secretána-Gerat Pàtà valldãr êslê
de seguÍânÇa mTtN Estâ cópia ÍÔi sulenticáda
docuÍnento, âcesse www.lucemg.mg.gov.br € tnÍoíme n; óo protocolo 1f,1229.412-3 e o cÔÚigo
digilahênte€assinadeêm25110/2016porMarinelydePãUlâElomfim_sec,elária-Geral,Â
pàs tB
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.MÉâft['',.
ATA DA HnuNlÃo ExrRAoRnrxÁnra Do coNSELHo DE ADMrNrslnaçÃo

BANC() MERcAN'rlr,

»o

Do ttRAsIL s. A. - cNt'., No ti-ttq-oltt000l-10

COMPAN}TTA AI}ERTA - NIRE 31300036162.

I - Local, Dsta c-Llora: Scde socia l, na Rua Rio de .laneiro, 654/680 -

5o

andar, em Belo

Horizr:ntc, Minas Gerais, 25 de novembro de 2014, l0: I5 (dez horas e quinze minutos),
2 - Prescncas: 'lirtalidade dos rnembros do Conselho de Administração.
Prcenchcndo as condições previs(as no Art. 147 da Lei 6404176 e nzr
Resolução n'4-122/201 2 do Conselho Monetário Nacional. foi eleito, por unanimidade, para
ocupar o cargo de Diretor (art. 26, V do Estatuto Social), com mandato até a primeira reunião do
Conselho de Administração após a Asscmbleia Ceral Ordinária de 2Ol?, a Sra. Alexandra
Eliane Santos Oliveira, brasiJeira, divorciada, contadora, residcntc c domiçiliada cm Nova l-ima
C.l. n"
- MC, na Alamcda Carlos Drumontl Andradc,258, Bairro Quintas ll, CEP 34.000-000,
a
encerrada
foi
mais
a
tralar,
havend0
M-ó.49ó.6 I 5 -- SSPMC c CPF n' 9 13.465.766-53. Nada
vai
por
todtls
lida
que,
aprovada,
e
a
presenle
após
âta
qual,
para
lavrou-se
constâr,
reuniào, da

3 - Dcliberacão:

prescntes assinada. Belo llorizontc, 25 de novcrnbro de 2014. CONSELHO DE
ADMINTSTRAÇÃO - Mauriçio dc Faria Araujo, José Ribeiro Vianna Neto, l-uiz Hcnrique
Andra<Je de Araújo, Marco Antôrtio Andrade de Araújo, Virgílio Horácio de Paiva Âbreu.
Márcio Lopcs Costa. Glaydson Ferreira Cardoso, Peter Edward Cortes Marsden Wilson c

os

Lc«rnardo dc Mello Simão.

AL LAVRÂDO

CONTERE

ANl':L DO
t,u

A

Mrrco

O LTVRO PROPRIO

A
Arrújo

relor Ex
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de segurança Tosr Esla côpia íoi âutênlicâdô
documento, ãcesse www.jucemg.mg.gov.bÍ e inÍorme no do prolocolo 15t148.O73'? e o côdlgo
digitatmenle e assinada em 10/03/2015 por Marinely de Pãula Bomfim - SecÍêtáíla-Geral.
pás 3/6
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l6-$t .tunta Comerciat do Estado de Minas Gerais
t!*Àt+'
fr!.'cerlrírco regislro sob o no 5469447 eÍn 05,/03/2015 dâ Empresa BANco MEFtcANTtL oo BRAstL s.,q, Nire gi90o036162 e protocoto
151480737 24to2t2o't5. Aulenticaçâo 71F'l3o?249E7AEc68EAADÊnrgrogrrre4g8sBg6, Marinely de pauta BomÍim secretâria-Geral. para vatictaÍ este
documenlo, âcesse ffi,iucemg mg.gov.br e inÍorme n{ oo proloco,o 151144.073-7 e â cooigo de sêgurânÇá Tosr
Esta cópia íoi aulenticada
drgalalmentê e assinâdã em 1O/O3/2O15 por Marinêly de Paula BomÍim Secretáriâ-Gera,?T
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Áf.A DA REUNTÃO EXTRÂORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMTNIST}LAÇÀO DO
lrANco MERCÀNTIL DO lrRASrL S- A. - CNP.I N' r7.184.03710001-rO C()MPANHIA ABERTA - NIRE 3I3OÜO3óI62.

l - Loca l)ata e orâ: Sede social , na Rua Rio de Janeiro, 654/ó80 - 5" andar, em l3elo
Horizonte, M inas Cerais, 28 dc outubro de 2014, I 0: lO (dez horas e dez minutos)
2 - Prcsencâs: Toralidade dos membros do Conselho de Administração.

I . Precnchcndo as condições previstas no An. 147 d^ l.ei 6404/76 e nâ
l{esolução n" 4.122/7Q12, do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos. por unanimidadc,
abstcndo-se dc votar os lcgalmcntc imprdidos, com mandato até a primeira reunião do Conselho
de Administrâção apôs a Àsscmbléia Ceral Ordinária de 701'1, para membros da l)irctoria, os
senhores a scguir relacionados e qualificados: Mauricio de Faria Arauio, brasileiro, casadcr,
cmpresário. residente e domiciliadô ncsta Capítal, na Rua Robcrto Alvarcnga de Paula, 194,
Mangabeiras, CDP 30210-440. C.l. n" M-93.249 - SSPMG e CPf n" 045.086.536-34, Renato
Augusto de Araúio, brasileiro, casado, emprêsáÍio, rcsidente e domiciliado nesla Capital, na
Âlameda dos Jacarandâs, 942, São Luiz, CEP 31275-060, C.l. n" M-94.727 - SSPMG c CPI-- n"
000.136.766-87, l-uiz Hcnrioue Andrade de Araúio, brasileiro, casado, administrador de
3 - D€libcracôes:

crnprcsas, residentc c domiciliado nesta Capital, na Rua dos lnconfidcntes, 3O7/7O1,
Funcionários,CEP30l40-120,C-l.n"M-1.049.011-SSPMGeCPFn'301.127.376-68, Marco
Antônio Andrade dc Araúi<.r, brasilciro, casado, administrâdor de empresâs- residenle e
domiciliado ncsta Capital, na Rua Espírito Santo,2.568/l30lr l-ouÍdes, CEP 301ó0-032, C.l. n"
M-l.744.29A - S§PMG e CPF n" 47I.028.376-15;l:télió deÁraúio, brasilciro, viúvo. cmprcsário,
residente e domiciliado ncstâ Capilal, na Ruã EspíÍito Sânto, 2.258/301-Lourdes, CEP liOl60032. C.l. n" M-355.145-SSPMC c CPF n" 000.095.476-49, P:u!o Henrique Brant de Arauio
brasilciro, casado, administrâdor de empÍesas, rcsidcnte c domiciliado nestâ Capital. na Rua
Nagib Jeha, 155, t\4angabciras, CEP 30210-460, C.l. n' MG-6.054.097 - SSPMC, e CPI- n'
04E.540.846-50: Vâlci BraÊâ l{czcnde. brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado
ncsta Capital, na Rua Maranhão,l567l20l, funoionários, CEP 30150-3i l, C.l. n" M-752.448 -

3 14.7ó7,75ó-72, Luiz Carlos de Araúio, brasileiro, ca-sado, contador, residente
c donriciliado ncsta Capital, na Rúa.loâo Cualbeío liilho,575, Sagrada l-amilia, CEP 31030410, C.l. n' MG-01ó360/O-4-CRC e (ll'F n" 091.719.196-91, Lauro Wilson da Silva, brasileiro,
câsado, administrador de empícsâs, residcnte c domiciliado nesta Capital. na Rua GaruDrã,
164/401, Jaraguá, CEP 31270-370, C.l. n' MG'153.166 - SSPMC e CPI: n" 3l1.619.01ó-04.
Robcrto Codoy Âssumpção , brasileiro, separado judicialmen(e, âdministrâdor de emprcsas,
residente e domiciliado em Belo lloÍizonte - MC, na Rua Juvcnal dc Melo Scnra, 4Ogl9O2,
Bairro l3elvedqre, CEP 30320-660, C. l. n" M-1.245.492 - SSPMG e CPF n" 496.O61 .'146-2O;
'laise Christinc da Cruz, brasileira, câsada, contadora, residente e domiciliada ncsts Capital, na
Rua Marambaia. 540/601, Pedro ll, Cl-P 30770-100, C.l. n'MC-5.029.976 - SSPMG e CPIn" 745.125.796-72. Luiz llcnrioue Munno Nicácio, brasileiÍo, casado, contador, residcnte
e domiciliado nestâ Capital, nâ Ruâ Satélilc, 369, Câiçara, CEP 30770-380, C.l. n" M- 1.389.241
- SSPMG e CPI: n" 229.343.246-?2, l'crnando Ântônio Machado Carvalho, brtui]eiro,
divorciado, bancário, rcsidcnte c domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Carangola,
CEP 30310-240, C.l. n' MC-46.939 - SSPMG e Cl)l: n"
821601, Bairro Santo
^ntônio,
137.787 .146-00,
Mourão Câncado JrJste, brasilei TA separada j udicialmente, esonom ista^nqcla ncsta capit!1, na Rua Guilherm dc Almcida. 43/402, Bairro Sa
rcsidenre e domiciliada

SSPMC c CPF n"

@

Junta Comercial do Estado de Minas GêÍals
CertiÍico registío sob o no 5456551 €m 06/0212015 da Empresá BANCO MERCANIIL OO BRASIL S.A, Nrre 31300036162 e proloc.lo 1511204§2 O4/02/2O15. Autenlicaçáo: 5421O 127 t 14488681B2?9F44À5604121E342E854. Msíln€ly de Pâula 8omílm - Secretârla-Gerar. Para valida, esle
documento. acesse www lucêmo mO-gov.br e intoíme no do pÍolocol, '15/112.086'2 e o código de seguÍônça tJsS Esta cópia íoi sulenllcada
droirârmenre e asstnâda êm OstO2t2O15 por Ma.nely de pâura Bomt'm - SecÍeláÍra. ce.ar.
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STAMOS que ?§lÉ documenio íor Submetrdo a
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lunta ComeÍcral do Estado de Mrnas Gerals

íogistÍo sob o n'5456551 €m 06/02120'l§ dã Empresã BANCO MERCANTIL OO ARASIL S,A, Nlre 31300036162 e protocolo 151120A62
l$frt:{CeÍtrÍlco
vi

"

04t}ztz}lS.Autenticaçáo;582íD127'1 1444El68í8279F444560412ÍE382E854.MârlnelydePáulêBomíim,secretária-Geral.PâÍavatidareste
documenlo, aces§e www,lucemg.rng.gov.br e rníoÍme n'do pÍotocolo 15/1 12.086-2 e o côdigo de seguiança tJsS Esta côprE loi autenricada
digrtalmente e assinada em 09/02/2015 por Marlnely de Paula BomÍim - Secretária-Geíal.
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Antônio, CEP 30150-230. C.l. n" M(l - 367.481-SSPMG c CPI- n" 254.817.906-00, Aluízio
Francisco Paiva, brasileiro, casado, bancário, rcsidcnte c domiciliado em Bolo HoriT§ntc * MG.
na Rua Piauí, 1.84E/802, llairro Funçionários, CEI> 30150-321, C.l. n'MG-19.230.954 SSI)MG c CPF n'034.695.918-73, Llg!1bg4o Percira dc Almeida, brasileiro. casado, bancário,
residente e domiciliado em Belô llorizoílre - MC, na Rua Cesârio Alvim, 481/302. Bairro Padre
Eustáquio, CEP 3O72O-?7O. C.l. n'M-1.192.234 - SSPMG e CPÍj n' 242.615.566-34. João
R u Íino da S ilva , brasilciro, casado, bancàrio, rcsidcntc c domiciliado cm Belo Horizontc - MG,
na Rua Piauí, 74ll\3O2. Santa EÍigênia, CEP 30150-120, C.l. n" MG-889.786 - SSPMG e Ct'I:
n" 23 1.399.8ó6-53, ValÍiedo MôntêiÍo Filho, brasileiro, casado. bancário, residente e
domiciliado em Salvador - 8A, na Rua Barào de Loreto, 33/502, Bairro Graça, CEP rl0l50-270.
C.l- n" 01367558 3ó- SSPB^ e CPF n" 049.096.665-91 e Waldcnio Pesioa.Silv_a, brasilci«r.
casado, bancário, rcsidente e domiciliado em Belo l loÍizonte - MG, nâ Rua Contria, 1550/802,
tsairro Cra.iau, C UP 30431-245, C.l. n" MC - I .633.980 - §SPMG, CPF n"359.517.456-9t.II Os l)irctores eleitos serão a-ssim designados: Uir€tor-Prcsidenae: Luiz Henrique Andrade de
Araújo. Vicc-Presidenles: Mauricio de lrario Araujo, Renato Augusto dc Araújo, l-lélio dc
AÍaújo c l)aulo l.lenrique tsrant dc Araújo. Vice-Presidetrte Execulivo: Marco Antonio Andradc
dc Araújo. I)iretores Executivos: Valci Braga Rezendc, Luiz Carlos de Âraújo, Lauro Wilson
da Silva, Fernando Antônio Machado Carvalho, Angela Mourão Cançado Juste, 1'aise Christinc
da Cruz, Luiz Henrague Mungo Nicácir.r e Robcío Godoy
Direlorcs; Âluizio
Francisco I'aiva, Humberto Percira dc Almeida, João Rufino da
^ssumpção.
Silva, Valíiedo Monteiro Fillro
c Waldcnio Pessoa Silva- III - Ainda conforme a legislação perinenlc , deliberou-se a
distribuição de atribuições específicas, da seguinte for ma: Relacões com Invc slidores. Área de
Acões

ll

nturârs- Resoonsáv el D./oDerâcões c0
romissadas. Ooe
de Cámbio.
aÇocs
fa c ocs cm r, cÍ
rÍtulos aco rdos nara r:om n en sacâo no SFN e eqsr n tos rel âl tvos
ao SPB: Robeno Godoy Assum pção. Responsável pelo SCR. Risco de Líquidez. Atuâlizacão de
dados no nicad. Árca Contá lril. Gerenciamento do Ri o Ooeracional. Gerenc iamento do
de Mercado
o limit c
tnrm
ncr
Ri
dc ród
D inheir
fo
de in
vcl
Cao.Princ.: l-uiz Carlos dc Araújo.
Rcsoonsávcl
la cancira comcrcial- ca ira dc créd
lmob-- co ntas de deDósitos. credito r ural e contratacão de cor resnondentes: Valci Braga
Ilezqrde. Res n ável o/cadas lro clientes do SI--N-CC e oDeÍacões de cessão de créditos:
'I
aisc Clrristine da Cruz. Responsável oclo Sistema RDR c Ouvidoria: l_uiz Henrique Mungo
Nicáci o
MaÍco Antônio Ândrade de Araújo e
Rqsoo nsa ve In/rcq.gara ntias s/veicutos/imóveis:
ngela Mourão Cançado Juste. Nada mais
havendo a tratar. foi encerrada a Íeunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que,
após lidâ e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Belo l-lorizonte, 28 de outubro dc
2014. CON§ELHO DE ADMINfS'fRÁÇÀO - Mauricio de l-aria Araujo,.tosé Ribeiro Viânna
§

Ncto, Luiz lJenrique Andrade de Araújo, Marco Antônio Ándrade de Araújo, Marco Antônio
Mar<1ucs Card.so, Virgilio l-loráÇio dc Paiva Abrcu, MáÍcio Lopcs Costa, Clsydson ljerrcira
Cardoso e Clarissa Nogueira de AÍaúio.
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BANCO MERCANTIL DO BRÂSIL S.A.

ESTA'TU'TÔ

capiruuo

r

Denominaçâo, Sede, Objeto e frazo

ArL l" - O llanco Mercantil do Brasil S. A. é uma Companhia Aberta, com setle na Rrra
Rio rIe Janciro, no 654, Bairro Centro, no lVtunicíplo de Belo Horizontq Estado de Minas Gcrais, que se
regerá por cste Esta(uto c pcla lcgislaçâo pcrtinenlg podcudo abrir c fcchar <lcpcndências por
autorizaçãto da Diretoria, "sd reÍereDdum" do Cooselho de Àdministração.
Art. 2n - Constitui objelo da Socicdtde a rcalização dc operações bancárias em gcral,
podendo, inclusive, com as coÍnpetenlcs autorizações prcvisÍas em Lei, operâr em câmbio, em cornprâ e
vendc dc tÍtulos públicos € p&rtieipar de outras sociedades.
Art- 3" - À duração da Socie<lade é por prazo inrleterminado.
CÂPiTULO II
CapiÍal Social

Arl. 4" - O capital social é tle R§433.340.000,00 (quatrocentos c trinÍa e três milhões,
mil reais), dividido em 46.100.000 (quarcnta e seis milhõcs e cem mil) ações

lre?-êntos e qusrenlâ

escriturais, sendo 26.2ó2.082 (vinte

e seis rnilhões, duzeolas € sessêDla e duas mll e oÍtenta e duas) ações
ordinárias c 19.837.918 (dczcnove milhôcs, oitoccntss c trinta c sete mil, novccêÍrtâs c dezoito) oçõcs
preferenciais, todas com yalor nominal de ItS9,40 (nove reais e quarenta centavos) cada uma.
Art. 5" - Nos aumenlos de c*pital a qualquer título, serão observadus as scguintes

regrtrsi

I - As açôes rla Sociedade somênte poderâo ser negociadas, cedidas ou transferidas sob
qualquer formt, depois de realizado o pcrcêrrtual exigido por Lei, do prcço dc sua emissüo, sob Jrena de
nulidade radical do nto.
lI - O subscrilor que não eÍetuar o pagameo(o na forrna e pra2írs estâbelecidos na
chamadâ ficârá de pleno dircito constiÍuÍdo cm moro, sujcitando-se ao pagâmento dos juros, da
correção nronetária e ds muttq de IOYo (dez por cento) rlo valor da prestaçâo devida t, à opçEo d:r
Sociedade, à imcrliata cobrança exccutivâ ou à venda, em bolsa, das açõat por ele subscritas.
III - O ãumeoto de capital social, mediante capitalização de lucros ou dc rescrva.s!
importará alteração do valor nominel das ações ou a distribuição de ações novas, correspondcntes ao

aumento, entre os acionistes, ne proporção do número de ações que possuírem.
§1" - O Capital Social poderá ser aumentado em até o limiÍe rle R$ 1.000.O00-000,00 (um
bilhão rtc rcais), independcntêmentê de alterriçfro do Estntuto Social, Dos termos do art. I68 tla Lci das
Sociedarles pôr Írçõcs, mediaÍtc deliberação do Çonselho de Atlministr!ção§2ô * Compclirá ao Conselho de Administração lixar o preço e Oru;rLo de subscriçtro e
integralização, bem coÍno âs dcmais condiçõcs da emlssão dc âçÕcs.
Art. ó" - Por solicitaçâo do acionista, a §ociedade fornecerá cxlrato da sua corllâ de
dcpósitos rle açõcs.
da A.ssemblóiB
Arl. 7" - A cada ação orrlinária corrcspondc urn voto nâ§ clclibe

Gersl.

Arl. 8o - Ás açõcs prefercnciais não dâo direíÍo â voto, m
Estatuto
prioridade na rlistribuição dÊ dívidendos minimos O* rV"
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da EmpÍêsa BANco MÉRSANIL Do BFrAsrL s.A, Nire 31300036162 e prorocoro 166332771

-

zattonot6: AutenticaÇão:217eEta4ÉsE7D{4AAo37A9ooDAg5AA14C49sgD7. Marinely de Paula Bomíim - Secrelária-Gêral. Pata vâlidâr e§lê

no do píotocolo 16/633.277-1 e o código de seguíançã eErY Ésla cópia foi autenlicada
digitalmenle e assinada em O1n1nO16 por Marinely de Paula BomÍim'.Secretáría-Gerá|.
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Junla Comerçial do Estado de Minâs GeÍais
Cerlirico registto sab o oo 6098623 em O1/11/2016 da Empresa BANCO MERCANTIL DO ARASIL S.A, NiÍe 3130003ô162 e protoÇoto Í66332771 2811Ot2O16. Autenticação: 217CÉ7O4ESE.7O/I4AAD37AS9DOA95AÂ14O499âO7.
MaÍinety de Fauta BomÍim - secÍelâÍiâ-GeÍal. pâÍa valictsr este
documenlo. acesse www.iucEÍn9.mg.gov.bÍ ê inÍorÍflê no do pÍotocôlo 16.t633.271-7 e o údigo de aegurança eÉrY Êsta sópia ,oi autenllcãda
digitalment€ e assinada em 01/11,1201ô por Marinely de Pauta Eomíim * Secretária-Geral.
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Assembléia Geral

ArL 9'- Â Asscmbtéir Gerol reutrir-se-á ordlrloriâmentc nos 04 (qu&tro) meses seguintes
âo término do exercício social, prru os lins prêvísto§ am Lei ê, eltrâordinarirmenaer sempre que o§
intcresses sociais ossim o exigirem-

Art- l0 - Pâra pârticipar dâ Assembléit Geral é necs§sária a prov, da condiçao

de

scionistar nn formâ ds Lêi.,

- Em sc tralando de repre§enisção do acioolsta por mândatário, o
dcve §er depo§ilado, cot lra Íecibo, Da scdc d3 socicdsdc, até 05
procuração
dc
rcspecaivo instrüme-nto
(cinco) diás âDt{.i dâ drta dâ As§embléiq.
Parágrâfo Único

Art.ll.AA§scmb|éiaGeral§eráinsÍahdaepresiditlrpelol'rcsidcnledoC(,nsclhodc

Administraçào ou por quslqucr dos sciorista§ prescDtc§ Por clc iDdicrdo, o qual cscolhcrá, t&mbém
um ou- mais secÍelÁrios.
dentre os prcsentes,
' prráBrafo
úoico - Nn ausêncla tlo PÍesideote do CoDselbo de AdmiDislração caberio'
dc prcsidir a
suscssivamcnte, âo Vicc.prcsidcnte c ao Sccrc(âÍio do Cooselho as âtribuiçôcs
Ass€mbléia,ouindicârquemapr€sida,câbcndoáoitrdicadoescolhcr'den'reospÍes€ltes'umoumHis
Secretários.

CAPITU LO TV
Administrâção
pelo Consclho
AÍL lZ - A administrâçlo dâ Sociedâd€ será er€rcida, respêclivame[ae'
pclq
Dirêlorià'
de AdministrÂção €
no arL 26 destc
.
Pârágrrfo UDiGo - A Dirctoria é composla de 'cordo com o preYi§to
Dirc'ivo c o
comi(ê
o
que
ocuPôrem'
o
caÍgo
coÚÍorme
EsÍ:rtúto Sociàt e §eus membro§ inlcgmrtro,
Comitô Executivo'
pcssor§ !âlurâis' devendo os
AÍa. 13 - Podcm scr cleilas psra os Ôr8ãos da adminislra§ão
diretor€s ser residentes no Pâí§'
Art.l4-EleitosÍasÍormasprevislastlos3íigos17e2ÇdesteEstatulo'os
cargos' mêditrBle âssiErtura de tcrmo de pÚssc
âdmlnlslradores d8 Sociedâde scrÃo iov€stldos nos seüs
o cáso'
cooselho dc Àdministração ou da Direloriá' c'oDÍorme
;';;;;;;i;;;;
**
patr
o qusl t:::-":9-:
órgão
accita
lrlo
"l:1:; de
Parágrlfo u""" - é"i'" l""tificati'a
pra''o
má"rimo
ro
teimo
iespcctivo
o
olo_t""inrt
tornadâ sem eÍcito s eteiçIo do;;;;;;til;;;q;"
ac scu no,me pclo BaBco Ccnlral do Brasil'
accifago
c-ompetcnte
Ua
pa,tir
co[lados
dirs,
triDta
podcrão ser rcclcitos' é dc J
Art. ts^ - o pra'"ãã'-""aato dos sdminisrradorê' quc
edminislrsdores'
(três) ânos' mas sc q§lcndc.lté a iÍlvcstidur' dos novos
prêeDcher crrÊo vago completsró o pr{zo
l,srágrsfo uni"o - ó i,rustit,rto escolhido prrn
''
dâ pesaão do súbslituido'
À^( lucÍo§
L,.Íô§ do
.lô crc
crcrciclo
jus À participâçlo Ítos
Art. l6 - Os administradorc§ somcn'e farã-o
Àtitrrltt* o divla-cnaô de qúe trara o ârl' 39' inciso "ll"'
soclâl em relrção âo qu"l ro' 'i'iiuiiJ 'Ã
6'401' da lsll2l76'
tt
E i" at sÍl' 152' da Lei
dc lucro
dcsac §slatuto' ob,"."du'-* ti-ii"JL"ã*
à
adtniuistredores
so§
'on's
PârÁgtÂÍo U'i"tr':'; ;;;;;inro-de parricipeção
Es'atuto'
ãit-p";iÉ" do üqo zi' inciso "xll'' dÊste
spuÍrdo em

"",ri'oãi'ii" "prl*-;;

CÂT'ITULO V
Coísclho dc AdmiíisÍÍsção

elcitos pela

de 09 (nove) membros'
- O Consclho de AdministrâçÃo composlo
temPo.
ualquer
r
ou dcstiiúir
elci'o
Asscmbléia Gcrâl' quc os Po dcrá af$star
ho de Administra çlo teÍá um süPleole,
§r' Cada rn embÍo efetivo do Co
conjuntamcílc co m ele c com mâída(o coincidcnt

Art.

17

@#tÉ;H1il'*Tlt'.:ryi'i,h'.1F.#àiitdr,"mffii:rxilv!illlif:l"."": :blT,l"f:i1ii,ítlff:^"*::
sec'etária-Gerar
!!§íà*163- p'q
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do Estado de Minas Gerais
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§2" - O suPlentc substiluiri o Consêlbelro efeaivo em sues f.lass e impedimenaos c o
§ucedcrá em caso dc vacância; rlests úlaimo caso, serviÍá até o Íitral do pÍâzo do mrndató cm que se rlcu
a vecância.
§3" - vcgo csrgo de suplcnl€ de CoDsclh€iro, scr{ clcito scu substitulo pclo Consclho, c
clc scrvirá até- â primcira Asscmbléia Goral.
Art. l8 - O Conselho de AdministrrçIo - órgáo de deliberaçÀo cotegiadâ - serÁ dirigido
noi' um Prcsidente, §übstituído tl s súas fataas e impedimentos pelo Yicc-Presidenie e pelo Secretário,
sucessivâmênlê.
l'arágrafo Único - Na rcúnião eÍ! que se emposslr, o Coosclho de AdministraçÃo clcgc.s
dcntÍe
os scus membro§' por maior-ia âbsoluaa dc volost ssu Presidcnlc, scu Vicc-prcsidentc e scu
SccÍctário.

Arf. 19 - O Conselho dc AdmiBisl*ção rcuDir-se-* or.linari:rmeDt. um! vez por
trimcslrc ê extraordiDâri!menÍc semprc que occcssário.
Atl.20 - Ás reunióes do Cortsclho de AdninlstÍsçío seráo convocadas exclusivamenrc
pelo seu Prcsidcote oü scu suhititütoArt. 2r - o cotrserho dc Ádmioistrâção só podcrá reunir-sc com a prcsc,ça da meioÍi.á
âbsolurâ de scus membros e s,âs delibemções serão tomades por maioria de votos dos prescntes,
Pârágr'.fo único - Ao lrÍêsidcolc do Conselho dê Àdministrâção, ou ,à
substiluto,
além do voto próprio, é conferido o de dcsempate.
"ou
Art. 22 - Competc âo Conselho dc Administrâçáo:
I - Fixâr â oiientação geral dos Íegócios da Sqciedade;
Il - Eleger' of.stsr e destituir os Direlores e íixar-lhes as âtribuiçôes, obscrvÂdo, qusnto
à úlaimr pâÍte, o g.!c a respeiao dispuser estc Estatuto;
llI - Fiscâli".ar a gesÍão dos Diretores, erômint., I quâlqueÍ tempo, os livros e papéis da
Sociedadc, e soliciÍâr ioformações sobrc quaisquer d€ scús atos;
lV - Convocur:r Àssembléia Geral;
V - Mstrifcstâr-sê sobrc o relaiório da Administração c âs cont3s da Dirctoria;
\/l - AutoriTár â rliensçio dc beDs imóvcis do stivo pcÍmencnlc e â consaituição dc ônus
reâis sobrc os mcsmosi

VII - Decidir

regimental;

vlll -

sobre a contrataçáo e a destituição de audilores indcpeldcot€s;
Resolecr a§ dúvidt§ suscitldâs no âmbiao <tas compelências esrarut4ris c

lX --Deferir licenga aos Conselheiros Administralívos e Direlores;
X - Suspender, sc nec€ssáÍior pelo aempo e Íorma legais, s arsnsfciência de nçaies;
Xl - DisÍror sobrê atribuiçõcs c Írodercs cspcciais doi Dircaoresi
XII - Submctêr à Assêmbléiâ Gerâl Ordilária a proposição formutgda pclos
inlegrintcs do Comitô Dirclivo prrÀ a firaçio de dividct dos e fagamcoto de prrticipâçào à Dirctorcs
conta dc
lucro rpurado em cadâ ercrclcio societ observadâs as Oisposiçãcs dc arfigos fZ, it o 39,'-,l"rr"
EsaÂ(rltoi

limitas dâ Lci,

Xlll - Autorizrr

a insashçio c fcchametrto de rgêrciss;
negociação com ações da prôpria Sociedade, trâ Íorma

XIV - l)eliberar sobÍe a

c

nos

XV - ÀúÍori"{r â cmisstro de

âçõcs, nos limilcs âútori"Ádos no Artigo 5" desle Eslatute
as condiçÕcs dc cIoissão, itlclusivc prcço e prazo de intcgralizaseo.
Art. 23 - Serào arquivadas ro Rcgisíro do Comércio c publicadss as atâs das rc[niões do
Conselho de AdmirtistraÉo qúe conliverem d€liÚernçno desrinada:r produzir efeiaos p€raoae aerceiros.

§oci.l, fixando

AÍt. 74 - Todos os membÍos do CoDsclho de Âdmi[islr*ção pcrccbeiio ,"_rn"."ç6ó,
íixada p€lâ Assembléia Gerâ|, e, sÀlisfeitos os rcquisitos do art !6 deste Esaatulo, a narte variáíci
Ílrevislâ Ío itcm Il, do âí' 38, desre mesmo insrrumcnto, nos rimites e condiçõ€s p..ri"ro..- L.iy
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Diretorie

- A Diretoria lem os poderes e Às rtribuições quc s Lci c esac Eslatuto lhê
quc lhc íorcm outorgados nelo Consclbo dc Administraçáo, prrâ o excrcicio dos atos
conÍcrcm c os ^í.25
necqssários ao Íonciollamento regular da Socicdadc26 - A I)lreÍorla serÁ composlr no rnÍDtmo dc 4 (quatro) c Eo máximo dc 22 (vintc c
dois) membros,^ta.
eleitos e destituíveis l qualquer lempo pelo Corsclho de AdmioistÍâçilo, seD.Io:
I - 0l (um) Dirctor-Presideotei
ll - DirctoÍ(cs) Vice-PÍesidêatc(s), Eo mínimo de I (um) e no máximo de ó (seis)
membros;

lU - 0l (um) Vice-PÍ€sidcnte Erecutayo;
lV - DiÍe(or(es) Execuiiyo(s), no míniEo d€ I (um) c no márimo de 8 (oiro) membrosV - Dirc(or(cs), sc clcito(s), cm número mÁximo dc 6 (scis) mcmbros.
Os mêmbros do Cooselbo de Administraçào, tlé o máximo de l/3 (üm tcrço)r
podcráo scr elcitos psra compor ! Diretoria,
§2ô - Os clcilos paÍa ocupar os cârgos de Darctor Exccutivo ou de l)ir€toÍ deverão ter
mcnos de 65 (sesseDaa ê ciDco) anos de idâde € poderlo exercer os respectivos msndâlos aaé a daas de
anivcrsário cm que completarem Íal idade.
Arl. 21 - O Dirclor-Presidente, os Diretorqs Vice.Presideoles e o Vice-Presidente
Execulivo cornporão o Comilê Direlivo. aerdo por dêllbêrâção coleglrd! ss segúirtcs atribuiçõcs, .al6m
dâqúclâs cspecííicas Íixadas no Regimcnio Ioaerno e aamMm pclo Conselho de Administrsção:
I - Esleb€lecer rs diretrizes prrs s adcqusdr implêmentâgÂo dos objelivos cslÍlttógicrrs
dâ Socicdadc;
Il - Firâr rs políticas operacionais de negócios;
Ill - DeÍioir I polílicr de rccursos humanos, zclrndo p€la formaçtro dos quÀdÍos (le
tlirigcntes c âcoÍupanhrndo seu desempcnho c dcsenvolvlm€Eto pÍofissionâis;
lV - Aprovâr c altcrar, obscrvadG os limiacs prôpraos, a cstrütura âdÍDinistrativa c o

§f'-

Rcgimcoto lnlcrno dâ Socicdrdc;
V - Fixar as alçadas decisórias das áre{s de ne8ócios € rdmlnlstrativÀ;
vI - Srbmerer à aprovagâo do CoBsclho dc Âdministrrçio o Relâlório Ânual aos
Acionistas e {s Dcmo[straçlrcs Fitrrnccirrs de cadr exercÍclo, com vislas â screm apresentâdos à
Assetnbléia Ge13l.

Vll - PÍopor âo Cooselho dG AdIniDisl.ração e apÍovrç§o dos balanços semssir{is,
juBtâmcntc com a pÍoposta de deslinaçlo dos rcsultâdos,
VIII - Promovcr ! abcrturâ, o fcchrmento e a trlDsferêDciâ de agênciâs e postos de
aa€ndimenloi

Perágrafo Único - As dclibeÍâçõca dos l)iiêtorcs iolegÍanlcs do Comitê Diretivo scÍâo
sempre tomadâs por maioria de yotos dos pÍe3eDtes com & prescnçr minima de mctadc dc seus
mcmbros, câbendo ao Dirçlqr-Presid€naq no càso de c.upate, slém do próprio voao, o dc quâlidâdc.
Art- 28 - O Vice-Presidcote Executivo c os Dirctorcs Erecutivos comporão o Comilê
Erecutivo, tendo a competôncià de sdminlstrsr c 8€rir os negócios dâ Socicdedc, podcndo realiuár, rlo
âmbiro dos scus podcres, todss as opersçócs e rtos quê se fizerem uecessários âo adcquado
cumprimcrto do objeao socisl, câbendo-lhes' aiada, cumprit as di§posiçôes do Estslülo e as
deliberaçÕcs da Àssemblóia Gcral, do Cotrselho de AdmiDislraçáo e dos Diretores integrântes dô
Comilê DiÍetivoArl. 29 - A rcpre.rcDtaçeo aaivâ e prssivr ds Socicdade se.á ercrcidâ p€lo vicePrcsidcntc Excculivo ou poÍ qucm o cslivcr substi(ulado, rcasÊlvldo, porém' o quc ac prevê nos
DârágreÍos scguintes:

'

§ l" - ConlcrÃo, necessâriamenle, as assinaturas conjuolâs de dois mêmbros inlcgrante.i
do Comilô Exccuaivo ou {s âssiErturâs conjonaâs do Vice-Presidente Executivo e de um Dirêlor:
I - Os âtos quc imp oraem em oDerâçáo oü âlictraçâo de bcns móveis ou imóvcis c o ,,
consriluição deônus rcâis sobre os m€smos (ârL 22,
, prestrção da garsÍtia rcâl oo Íidcj u ssôrial

/
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tr&nsâção ou renúncir de <lireitos, assuoçâo de obrigÂções, assinaturss de conlrllos, beiü como os que
açÀrrêtem rcspousabilidade da Socicdâde ou exonerem terc€iros para com elq.
Il - A constitúição dc procúrâ.lores;
§2" - Os alos prcvistos tro iociso "I'do § 1" dest€ [rtigo podcrÃo também scr pralicados
por qú.lqúer mcmbrÚ do Comitê Executivo, em coojúnto som um procurador. ou coDjüúlÀfteDte por
dois procürâdores, especificldos no rcspectivo ins(rumeoto os limilcs, a cxlctrsão dos scus podcrcs o n
duÍação do mandato.
§3" - À Sociedade pode ser rcprêsertsds por qualquer DiratoÍ Execulivo ou por
quâlgucr l)irctor ou aiÍdâ por procrrador com podêres ê3pêciâis e espeçÍficoli, Dos alos Íelâtivos â:
I - RecebimenÍo de cit&çáo lnicisl ou prestação dê dcpoimento pe§soâl em Juízo;
ll - Rccebimento de intimações e pÍestação dc declar&çõq3 cxtrâjüdiciais;
§4" - A Sociedade podcrd cotrsÍiauiÍ, ltr€dialie as sssinâlurts coDjuDlâs de dois membros

do Comilê Exccutivo, ou âs assiraluras conjunlâs do Vicc-Presidente Excculivo e de üm Diretor,
procurâdores pâra representá-la isoladamente em:
I - Mrndâtos com cláusula "ad judicía"í por prazo indêaerminâdo, coinprecndendo.
iocrusivc, í's Etos dc rerúncia, dcsistência, lransação, rec€bimento e quit.çâo;
It - Àaos especiÍictrmenle discraminâdos nos respectivos iDslrumelttos de mÂÍdstoÂrL 30 - Além do disposlo no artigo 28, são atribuições específicas do Vice-Prcsidcnte
Er€cuaivo:

| - Orlentar a {dministrâ§ao ê s gêslÍo dos legócios sociâis, coordcoando a âtuação dos
Dirc(ores Ixecutivos c dos l)irelores, icclusive as decisões ioler-íress;
II - Tomar âs decisõês de carít€r de urgêncie e que sejam ds compsÍôncir coojurraâ dos
Dirctores Exccútivos, "rd rcfêrendum" do Comitê Díretivo,
Art. 3l - Além do disposto no sraigo 28, sâo atribüições específicâs de câda Direlor
Execulivo:
- I - Á rdmioistrâçâo e r gesuo dos regóclos da Sociedade, dc lcordo com as alribuiçôes
fixadas pârt âs ârcas qüc lhc forem comctidss;
tl - A rutorização de opcrâções de crédito € a preslaç§o de Saranliqs s obrigâçÔes dc
terceiros, nos limitês Íixâdos p€tos Diretores inleBraútes do Comitê DiÍctivol,arágrafo Ulico - Competirô aos lriretores assessorlr os Iriretores Execulivos oo
cumprimenl.o das suas stribuições bcm como desempcDàor rs l.rcfÀs cÍ[ árcas cspccíIicas que lhc
forem comcúidss,
AÍt. 32 - À .substilüição dos memhros da Dirclorio, comprêêndidos os inlegÍârtes do
Comitê Diretivo e do Comitê Ex€cutivo, será Íeila dâ seguinle Íormâ:
I , Nos càsos de substitüiçeo lemporária, delerminade por ausência, férias, licença ou
impcdimenlos ocasiooais, Duncâ srrpcrior a 06 (seis) meses:
â) o substiÍuto do DirêloÍ-PrcsidcDle e dos DiÍêtoies Vice-PÍesidertes será indic&do pclo
dcnlre os membÍos do Comitê Diretivoi
A{tmiDistração,
Conselho de
b) o substituto do \/ice-Prcsidcnte Exccutivo, dos Dirclorcs Exccutivos c dos l)irclorcs
scrÁ indica<tO, por maioriâ, petos membros do Comitê Diretivo, dentre O§ membro§ da Direloria, "âd
rcfcrcndum" do Conselho de Âdministrsção;
tt - Nos casos de subsaituieão por vacância, os Diretores inttBraEles do Comitê Direaivo
indicarão o substitulo' elegendo, sc ,teccssário, §Gmpre por mriorin de volos' um Íovo mêmbro parâ â
Diretoriâ, "ad refcrendum" do Cotrs€lho de AdmioistÍrção'
Pr.ágrafo Único - §e âl8um mcmbro ds Dircloriâ, §cm çousl justiricada' deixâr dc
excrcer süas funções poi prazo superior â 2 (dois) meses, considerâÍ-sc-á como aendo reDuo€iàdo âo

fiÍs c cfcilosArt. 33 - Os membros íla l)irctoriâ perceberâo rcmu

cargor praÍa lodo§ o§

Assembléia Gerul, e. §t€ndido so preceilo do Írrtigo 16 destc Eststuto, t
arligo 38 deste mesmo instrumento, tIos limiles e condiçõq§ pre"f tos em l-êi

mensâ|, fixâdâ pela

vâriÁvcl previslâ rlo

\
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CAP,TULO VIT
Conselho l-iscal
Sociedrdc tcÍó um CoDsclho Fiscal composto dc 5 (circo) membÍos e 5
aÍ.ibuiçõ€s prcvistls cm Lei.
O Consclho Fiscâl somcrle ÍutrcioEará nos crerclcios socisis €m quc os acionistas,

Árt.34 - A

(circo) suplenl€s, com

§l'-

as

observedas as prescriçõcs legais, solicitrr.m sua iEsa!lsção.
§2" - Â Assembtéiâ Gerrl, persDte s qual for solicitada a itrstâlaçâo do Conselho
!'iscâ1, deverá eleger scus compotrentes e fixsr-lhes a rcmuneraçIo.
§3" - O mândato dos componcÍtes do Conselho Fisc.l têrminará na Âsscmbléia Geral
Ordinári, que se scgüir à sus instâlaÉo.

clpÍruio

vrrr

Órgâos Especificos
SÊçâo

l - Ouvidoria

Aí.35 - A Sociedade lcrá umr OuvidoÍiâ, cüja linalid8de é â de sssegurar r eslriaa
observilnciâ dos normas teggls e regutamcnlsras relatlvas 8os direitos do coosumidôr, bem comg Ír de
atuar como canal de comuoacaçio com clicDtes c usuários buscrndo soluções para evenluais problemas
dccorrentes do ,claciotrsrÍenlo com ! Socledadê, m.diâDle o regislro dG rcclEmtçõe' denúncias e
sugeslõcs.

Aluaçilo da Ouvidoria será prutsds pela trrnsPÀrêDcia, indepeudência,
§1" ^ dcvendo a Sociedrdc dotá-ls de coodições rdequadas para o cumprimcnto
imparcialidade e isensáo,
d2s dispôsições pÍcvistss neste Estatuto Social e oos atos noÍmaaivos dc re8êociâ' crnêdirros pclo c,igÀo
ReBulotórlo-

§2"-

Ouvidoria pod€rá solicitlr inform.çõcs ê rêquerer ílocúmentos que sejam

^
dc suâs atividadês' observsda a legislaÉo rêlÀllvt âo sigiÍo boncúrio,
necessÁrios âo dcsempcDho
A
Ouvidoriâ
tcrá as seguitrtes alribuições:
§3"l -

receber, rêgistrâr, irlstruir, aDalisrr € dâr trrlâmento formâl e âdequado

às

rcalomaçõcs dos clic[lcs e usuários de produtos e serviços da §ociedad€, qu€ não Íorcm solucioÍrsdÍls
pelo atêndimênto hsbiaurl rcrllzado por s€us pontos dc otcndimaDlo;
Il - Prcslar os esclarecimeEtos necessáúos e dar ciência 8os rcclamântqs acerca do
andâmento de súas demandas e das providências adotrdas;
III - lnformar aos ÍeclamaÍtes o prazo previsto Írârâ resposla íiDal, o qual íão podêrá
ultÍrpassar arinla dias;
IV - Enc:lminhs. Íesposta colrclusivâ ptr! r demsnda drx Íecl.mâolcs âlé o prazo
inÍoÍmâdo no inciso lll;
V - Propor ro Coasclho dc Âdmilislrsçio medides corrctives ou de âprimoramento dc
procedimertos e Íotinás, c]n dccorÍEncia d! análise das rcclamaçõcs rcccbid&s;
\/I - Elabor'âÍ e êncâminhâr à âuditoria itrtcrll c ao conselho de administraçâo, ao finrl
de cada semestr.- relàtório quantiaatiyo c gualitalivo acerca das reclamações c suBestõcs recebirJas <le
clierr(es e usuários dos scrviços e produlos da Socieüadq coDtendo ioclosivc as proposiçõcs.Ias medid{s
prcveDaivas c./ou corrc(ivas quc arâlâ o incaso Vi

VII - PreslâÍ ao Baoco Cetrtral do Brosil, ou s qürlqü"r oütro órgào rcgulador dâ
a(iyidadc bancária, as informaçôcs c csclarccimcolos solicitados s rcspcilo dss atividades cspecílicas dâ
Ouvidoriâ.

§ 4"- Crberá ao Conselho de Âdminisaração desigrâr e dcstiluir o Ouvirlor, cujo pruzo
ão, obscÍaâdo o scguintei
ica de rlivcl supciior, ter rcputaçâo ilibada c
I - O Ouvidor deverá têr formsção
cÊ\po, yrificedâ aarsvés dâ ccrÍiÍcação crpcdidâ
capacilaçâo lécnica compatfvel com âs Àlribui
por entld.de dc reconhccida câpacidâde técni
de mândalo será de Ol (úm) aoo, admitida â tc.desigD
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ll - O Ouvidor poderá se!. desliaúÍdo s quttquer tempo Í,elo Conselho de
Âdministração, rlos crsos de dcscumprimcrto das trormas ou prrzos pÍevistos ncste-Estatuto Socisl, na
legislâçào âplicável ou nos atos normalivos de rcgência, expedidos petô órgÃo Regutatório.
,rI - Em caso de dcatirúição do ouvidor, o conserhà de Âdministáção dcvcrá designar,
no mclsmo ato, o novo.Ouvidor, a quem competirá cumprir o pÍâzo de mandato do lubstiauído.
§ 5'- E vcdado ao Oovido. êxcÍrer oulrs rtividode !r Sociedade, exceto a dc DircÍor
rcsponsát/cl pcl. Ouvidoriâ, obscrvado, quanto à cumulÂção dc atividades, o disposfo ,o
UZ,'tt.
Scção

ll -

".rigo

Comi(ê de Auditorla

Ara- 3s-Â' - A socicdede aerÁ um comitê d€
cotnposro por no mirlimo 3 (rrôs) c
no máximo 5 (cinco) mcmt ros, ttomeados pclo consêlho de
^udrtori!,
Admiuistreçio, dentr. m"muros ou )ia., ,ro
pÍóprio Conselho de Admioistr&çío, sendo pelo menos um deles com comproyâdos co11hccime1;los
na§
árcas de contâbilirlarle e audilorir.
§I.- O prazo de mândalo dos memb.os do Comitê dc AuditoriÊ
pcrmitida a rcc!ndução por até 4 (quâaro) vczc§ cons*uiivasr nos termos da lcgisraçãoé de I (um) âno,
aplicávet.
§2'- No.ro dc nomeeç:Io dos membros rro comitê de Aqdirori"r, r*.1 ,rãrign11Jo u
Coordcaâdor""u
§3"- O Comitê de Âudilori, reporlâr-sê.á direiamGnle ao Conselho de Ádministrâçio dâ

Sociedadc.

§4"- compctc ao comiaô de Auditoriar além de ourrrs atribuiçÕcs que rhe vc.iam â scr
coDÍeridâs por lei ou norma regulâmetltâri
I - cstabclcccr, em R€gimcnlo lntcrtro. âs rcgrai operâcionris pârâ
ll - rccomendar ao Conselho de Ádminisiraçlõ â conlrâtâção oouseue Íuncionamcnto;
subslituição rje

arrditoria indcpcnd.ntci

lll _ tevisir' PreviômeElê, rs Dêmoostrsções Fiorncêiras semestrris, ioclusavê notns
explicâaivüs, rcl!aôrios da edministraçilo e pnreccr rlo auditor indepcadertci
rv - rvlriâr â ctcaividade.dss loditoriôs iodepenâenre c ítltêrtra, ilcrusive quaDio À

verificaçáo do cumprimenlo de dispositivo§ legais e normaiivo§ apricáveis l
socieasae,;rém de
Ícgulamcntos c códigos intcrnos;
v - avariaÍ o cumpfimento' pera âdmioastrsção dâ sociedsde, das r€comendaçõ€' Íeita§
pelos audiaores independenles ou inteÍrlos;
Vl - clâborâr, aa ,ioal do§ semestres Íiodos em 30 de junho c 3l dc
dc cãda
âro, o Relaaório do comilê de Àuditoriâ, com observância das prÀcrições regais dczcmbro
e reluiameitares

áplicáveis-

§5" - Junramenle com es Demonslrlções Financciras semcsÍrais, o Comitê de Âuditoria
íará publicar um Ícsumô do retâtódo a quê se rcÍerà o irciso Vl do prÍáBrlfo antêrior.
§6" - o conselho de Âdmilistrâsão deÍiniú a remuneração rjestinada aos memtrros do
Comitê dc Áudiaoria' obsêrvrdos os parômetro3 de mcrcado, corno o orçamenlo dêstinado
a cobrir 3s
despr:s:rs para o seú funcionlmento, incrui[do s conrra(ação dê especi.aristrs pa",
o
u,rriii, .ro
cumprimento de suâs atribuições.
Scção

ltt -

Cotr|irê dc Itcmúncrtlçso

Ârt. 35-B - A Sociedade terí um Comitê de Remuner ação, composto no minimo de 3
(rrôs) c no máximo tlc 5 (cioco) membros, cleitos pelo Consetho de
Âdminiltraçáo. Os ruembros
nomeâdos, que podem ser irtegnntes dos ó rgtros d a Adminlstrsção c do corpo
de funcionírios do
Banco, devem precncher 8s conãiçôes tegais c regulÀ llleolares exigide5 psya o
exeÍcício do ca rgor com
mardaao dc I (u m)
o, rcnovávcis por 4 (quat ro) peraodos adicionais. nos tcrmos .J& t êgi-slação
!plicávê1.
b âto da nomeàgão dos memb ros doTdomirê dc R€murtcrtÉo, serÁ dcsignado
§r'
o

scu Coordcnador.
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ERCANI't
DO

RAS'L

§2"

Administração-

O Comifô dc

RcmuÍreração ÍeporlrÍ-se-Á diretamcute

ao CoBsclho

dc

§ 3" - Compete ao Comitê de Rcmuoerâçro, além de oülras atribuiçôes que lbc vctrham a
ser conferidâs
por lei ou ÍtOrmÀ regulamenlâ.:

l - êleboror 3 po[ricr de remu,êreçÁo dos sdmrristrrdores, propondo ao conscrho dc
Âdmanisrrâção as diversas form.s de rEmúrêraçÍo firr ê vrriáver, etrm oe oàneÀcioa u-i.'ã!""nr",
espccl.is de rccrutâmenlo e dcsligâmcraoi
ll - supcrvisionar a imDlemctrtaç{o € operacionalizaçÀo dâ polltica de rêmuncrâçãe dos
âdministiÍlrlo.es;

Ill - rcvisâr ânuâlmettê a polítics de rêmuner.açio de âdmitrislrâdores, recomeDdando
Àdmirislrsçio â súr coÍreçlo ou rprimorlmeüto;
.lV - propor so.Conselho- dc Administração o monlanlc dr rcmüncrâÉo globol dos

âo Conselho de

âdminislradores e sêr submetido À sssembléla geral, ni íoÍma prcvista ern lêi.
V - svâlisr cenários Íulutos, iDlernos e extertos, e scus possÍyeis impactos sobre â
política de remuneração de administradores;
- analisar a polilics de remuocrâção dc admisistrarlores em rclâçÃo Às prólicrs d€
. comvlmcrcrdo'
vistes ! idcDtificar discrepônciâs sigriricarivâs êm r€raçÀo às empresa5 irntàn.r.r,
propondo os ajusíes ncccssários;

Vll

- zclâr
quc a politicq de rcmuncrtçío dos adminisaradorês cstcja
permânenremenre compâtíver com a porÍrics de gesüIo de riscos, com
!s metas e siluação finenceira
atual e €sparada da iDstiluiçtro e com o que dispusÉr a lei e a regularnentrção aplicável.
§4o - ()s mcmbros- d.o Comi,ô de RemuneraJão seÍão rcrnuncrsdos me[salmcnle,
sempre ,!â forma e no monÍânte defioidos previ.mêôte pêlo Conselbo de
Admi.ri"tr.çià.
parâ

CAPÍTULO TX
Ercrclcio Social, Itesul(ado, Luc.o Líquido, Rcscrva Legal, psrlicipaçÕ., e Rescrvas
Especieis

Ârl. 36 - O cxercício socisl será de l. de j.Deiro a 3l de dezembro dc cada ono, dcvcndo
os rcaullados serern lrpurÀdos cEr balaqços sêmcsirris.
Art.37 - Dos resull.dos rpurados em cad. brlaoço, aDt€s de qualqueÍ lançamenio,
serão
dcduzidos:

l

- os prej ulzos acumulados;
- A provisÀo parâ o Imposto rlc Reoda.
Arl' 38 - Atcndido o dispo§ao Bo artigo antcrior, do lucro remancscentc scÍão
deduzidâs
os cvcnluais pârlicipaçõês de:

ll

I - Empre'ados,

integÍrDa€s do Comirê DirêÍivo;

observados os critérios

e

condiçõe§ lprovâdos peros nirctorq§

II

- Admiristrâdores, cm conformidsdc com o Ar.L 16 dcstê Estâfuto,
39 - O lucro lÍquido reli,ultenle terá a desainaçâo que se segue:
I^rt.
- ConsriluiçÀo de Rcservo Legat prevista no Arrigo lq: a.
úii'.iOl, a c t'lt2l76;
Il - l)âgamento de dividendo_ ob;igstórior em pàenfuat que
poderá scr

uniformc ou
variável em cada scmestÍei mas qur deverá p.f"r.., ,o Ãiíi^o,
zs"r" (vioÍc e crnco por c€nro) do
lucro liquido rle cadr cxcrcicío socisl;
lll - Consriruição.g:
tros Ar.iBos l9S c 197 da Lci 6.4o4,
dc ts/l:Zt76,
-àuir"it
medirnte DroDosaa dos Diretores l:::T_?I"vjsras
ínÍegrasres do comitê
- -- Diretivo,
aprovad" p"ro
..ad
o ,t"
-Administraçilo,
Íefcreodum" da Asseãbtéia Geraf.
()
§r " - saldo <Io lucro tÍquido remanescerle e os eycEaua is valor€s de resewas revenidas
no período, :lpós as distribuiçôes preyistÀs acíma!
pro post! dos Dirctorcs intcBrântes do Comitô
Diretiyo, com a aprot,âçáo tlq Cooselho de Admi IlIror
ts lraçã o, lerlo o deslino que foÍ delibcr{do pelà
Asscm bIéi{ Gcral, obscryândo-se scgúintc:
I9Oo/" (n
la por cerao) à Rcscrvl de Lucros - Dstatulária parâ Aumenlo
^aó:rssegu
dc
Ca piaà1, objctivaDdo
ld eqú!dâs condiçõqs operacionais, até rfingir o limiÍ c de 8070 (oiicntâ
por cento) do câpitâl sociâ
8

@
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fffiaesr

à Reservs de Lucros - gs(aÍuláÍir prrâ loveslimenlos,
maDulençâo de recursos para aplicar na aquisiçío de imóveis, em
modêrniz!ção de Agêrcils e oâs áreâs de ioformálica e treinâmênlo de funcionários, até alingir o
limite de 2oolo (vinte por cento) do capital social;
lll - o remanescenle À Rescrvs de Lucros - Estatuúris psrâ Pagamento de Dividendos,
com o fim de gârantir a contiDúidadc dâ disÍribuiçío de dividendos, sobretudo os intermediários, n!
pcriodicidade que o Conselho de AdminÍslração estabeleccr, âté ser âtingido o limite do 20olo (vinle por

ll - aló 4go/o (quarçnta por ce[to)

com

a finalidade de garântir a

capilâl sociâ1.
§2" - E assegurado sos titulâres dls sções preferenciais o dirêito !o recebimen{o de
dividcndo, por açâo prcfcÍencial, l07o (dez por cenlo) maior do que o âlribuído a cada ação ordinár'iâ
ou o dircito ao reccbimcnto de dividcndos miDimos anuais oão cumuhtivos de ó7o (seis por cenlo)
sobrc o valor nominal da ação, sctrdo cfcÍívarDanle pago o dividcÍtdo que, dcntrc cssts dues
alternativ!ls, represeníe o ds maior valor.
§3" - PoderÀo os Diietores lDtegrsDles do Comllê Direíivo, com a aprovaçío {.lo Cons€lho
de AdmiDistÍação, aulori?râr â distribuiçÃo dc lucros aos aciotristss â Íilulo de juros sobre o capital
próprio, impulsndo-sê o vstor dos juros psBos ou crcditados ao valor do dividendo obÍi8atório, na
formà dâ legislação cm vigor.
cenao) do

CAPiTULO X
Dissoluç{o

Ara. 40 - Dissolv€r-se-í n Sociedcde Eos câsos previ§los pelr legislsçio em vigor,
aplicâ[do-sc à sua dilsolução ê tiquidação os pÍeccitos do Cspítulo XVll' da Lei 6.404' dc 15112176, e
demais disposiçõcs de direito cqnccrncoacs.

O prcsentc Eslaluto do
corforme delibersq§o e sprovâç§o d&
20r6
Lu

rl
or €rcculi

co MeÍcântil do Brssil S,4., em vigor, es(Á rcdigido
ináriÊ, rellizrda cm 22 dc juÍho de
E

mblcia

T!L I)G
Msrco
Vi(e-

s.A,
dc

^raújo
ccüaivo
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16.013,01

10.763.216,19

21.648,18

10.763.216,19

tolto/16

7uto/t6

1,573840

1

o,ooos246133l

10.763.216,19

5.646,53

10.76Á.862,12

5.345,77

70.774.208,49

10.992,30

t0.774.208,49

ttlTolts

Ttltolt6

1,573840

2

o,mos246133l

70.Tt4.2@,4s

5.652,29

to.779.4&,79

10.705,12

10.7q).565,91

16.357,42

10.790.555,91

73l10/,;6

t4/1oh6

1,5738«)

I

o,oms246133l rc.790.s6s,91

s.660,87

1o.796.226,79

5.359,36

10.E01.586,14

11.020,23

10.801.586,14

74lrol76

1,573840

3

õmsznsre:l

s.666,66

10.807.252,80

16.102,48

10.823.355,28

21.769,14

10.E23.355,28

7rltol76

tTltolt6
tSltolts

10.to1.s86,14

1,573840

1

o,oooszaer:rl

10.823.3ss,28

s.678,08

10.829.033,36

s.375,64

10.834.409.00

7r.053,72

10.834.409,m

,3ltol75

$lrol,6

1,573840

1

o,moszoer*l

10.834.4É,00

5.683,88

10.840.092,88

5.381,13

10.845.474.01

11.065,01

1o.845.474,O7

5.386,63

10.856.550,32

11.076,31

10.E56.S50.32

tgltol76

20l70lt6

1,573840

1

o,oooszaererl

10.84s.474,01

5.689,68

10.851.163,69

20ltolt6

27lt0/16

7,54712!

1

o,ooosrssorol

10.8s6.ss0,32

s.600,97

10.862.151,29

5.392,08

10.867.543,37

10.993,05

to.a67.543,3'1

2tl7olt5

24ltolt6

L,547727

3

o,ooosrssozol

10.867.s43,37

5.606,64

10.873.150,02

t6.200,67

10.889.350,69

21.807,31

10.889.350,69

5.'!08,37

10.900.375,9s

tl.026,71

10.900.376,95

24110176

25lt0lt6

25ltolt6

25ltolt6

26ltolt6

27l7Olt6

1

o,mosrssozol

10.889.3s0,69

5.6L7,89

10.894.968,58

7,s4772L

1

o,ooosrssozol

10.900.376,9s

s.623,58

10.906.000,s3

5.413,8s

10.911.414,38

LL.O}7,43

10.911.414,38

t,54772L

1

o,omsrssozol

10.911.414,3E

5.629,24

10.917.043,66

5.419,33

10.922.462,99

11.048,61

to.922.462,9

11.0S9.79

70.934.522,79

r,54772L

to.s22.46z,ss

s.634,98

10.928.097,97

s.424,82

70.933.s22,79

o,omsrssozol

10.933.s22,79

5.640,68

10.939.163,47

16.299,03

10.955.462,49

21.939,71

10.955.462,49

o,mosrssozol

10.95s.462,49

s.652,m

10.951.114,49

5.44t,2t

10.966.5s5,70

11.093,21

10.966.555,70

2

o,ooosrssozol

10.966.sss,70

5.657,72

to.972.2!3,43

10.896,14

10.983.109,57

16.553,87

10.983.109,S7

o,úsrssozol

10.983.10s,s7

s.666,26

5.454,94

10.994.230,77

11.121,20

t0.994.230,77

1

\o.9a8.775,43

5.672,O0

L0.999.902,77

16.389,53

11.015.292,30

22.061,53

11.016.292,30

1

onoosrssozol

L,547727

3

outllt6

1,547721

I

o3l1,7lt6

7,547721

27lrol76

2rltolt6

,Bltolt6
lurol76

ttltolt6

o,/ttlt6

1,547727

L,54772r

0,,lrtlT6

uh!16
oiltut6

opmslsro?ol

Lo.ss4.23oJ7

oTltl/16

gSltut6

1,54772t

o,ooosrssouol

11.016.292,30

5.683,38

11.021.975,68

5.471,42

11.027.M7 ,tO

11.154,80

7r.027.M7,10

1

oalrLlt6

09ltut6
toll7lt6

1,541721

oooosrssozol

Lt.o27.44?,to

5.689,14

11.033.136,24

5.476,96

11.038.613,20

11.166,10

11.038.613,20

1

1

o,ooosrssozol

5.694,90

11.0i14.30&10

5.482,51

11.É9.790,61

11.777,41

11.049.790,61

t,547717

11.038.613,20

tTlttlt6

7,547721

1

o,omsrssorol

11.s9.790,61

5.7m,66

11.0s5.491,27

s.48a,06

11.060.979,33

1!.la8,72

othtlT6

Élttl76
tolttlt6

1,547727

11.060.979,33

2de3

N
rtutnoi,
PTHçÃO

LOCIEC EÍIGEiIHATIA

cor

LIIIA
Ve,rüiraGh

HAlcüÂ

vÀtoi

CAPÍÍAI

2tlo7l2O2O

OE GIRO

corfltr"

IIEXÍVEI.

lttrs

Côtrltâtuâlr

013916531

1,5!

uuhr

t«r,

051o5/2016
2,00

Ár6

§ur-ÍoT*r

5.706,44

11.066.685,77

16.'t89,03

11.(a3.174,80

22.t95,41

11.083.174,80

zl
rl

o,omsrssorol

11.083.174,80

5.7L7,89

11.0E8.892,69

11.012,01

11.099.904,70

76.729,9

11.099.904,70

o,omsrssozol

11.ose.eo4,7o

5.726,s2

11.105.631,22

s.s12,95

11.111.1,14,17

17.239,41

11.111.144,t7

1,54772L

rf

o,ooosrssorol Lr.rrr.!M,7l

5.732,32

11.116.876,48

5.518,53

11.122.395,02

11.2S0,85

rr.L22.195,O2

1,547721

rf

o,ooosrssouol fl.Ltl.3ss,o2

5.738,72

11.128.133,14

16.s80,59

17.t44.713,72

22.3r8,7t

t\.t44.773,72

§ÁrDoofvt§oi

ÍLlr,4.r§,12

cu

74lLLl16

L,547721

t0ltLlts

16h!16

7,541721

76lLLl76

Trlr{t6
talrut6
2tl!th6

t,s47721

9tÀro

Básg

contÊíro

§lr},ToÍÀL

src

ütffdô

11.060.979,33

NÊ":lli:

tutth6

tslt,/76

9.209.412,80

0,000515907(

oÊrÀHE

rriltlT6

n90:

'

lrâto§

AÍitoRllt.

TOrÀt

3de3

cr(-t
B.M.B.BAI{CO iIERCANNL

DalÉ

Extrato Financeiro
dla: O1lO2l2O17

SIC - Slstema lntegrado de Cédlto

Módulo: Comerclal

Agência: 0027
ContÍato:

Controlê lnlerno : ( 8000008

GOIANIA

Ctlente: 01.734.fi41AA01-54 LOCTEC ENGENHAHIA

00001 391 6ô31

Valor Flnanclado: 9.209.41 2,80
Data Contrataçãor 05/05/201 6
27 I 07 I 2020

Slst Ànorlzação: PARCELA INFORMADA

PaÍcêla

Vencimênto
Prestação

Valor
Prestação

1

25t08t2016

300.000,00

2

Ne

- OilOAzO17
- 08:í):35

Valores válldos para o

LINhA dE CrédItO: COMP. DIVIDA EXTRAJUDICIAL

Data Venclmenlo |

Hora

0,00
IOF Financlado: Sim 22.831,60
TariÍa Financiada: Não 0,00
Comlssão Financlada: Não 0,00
Valor Llberado: 9.186.581 ,20
Cadast.Financlado:

Correção

Valor
Amortlzado

Não

Correção
Amortlzada

)

LTDA

índice: CDI OVER CETIP
Agência / Conta CorÍente: 0027 I 02-012218-3
Taxa: 1,5000 ao mês e 19,5618 ao ano
o/o
Correção: 100,00%
Não
Seguro
Saldo Devedor Presente: 11.994.844,59
Qtd Parc Liquidadas: 00
Qtd Parcelas Contrato: 48

Juros

toF

Mora

Atraso

Valor
Pago

Desconto Excedente

Data

Tipo

Pagto

Pagto

Valor
Presente

9

0,00

0,00

182.443,82

0,00

0,00

0,00

0,00

495.135,01

2ât09t2916 300"000,00

1ô.154,20

0,00

0,00

140.497,78

0,00

0,00

0,00

0,00

456.ô5í,S8

3

2711012016

19.809,35

0,00

0,00

102.765,36

0,00

0,00

0,00

0,00

422.574,71

4

25t1112016 300.000,00

22.958,80

0,0O

0,00 89.!ô8,52

0.00

0,00

0,00

0.00

392.627,&.

5

26t12t2016

4.404,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.505,49

6

2AAil2017 §0^00ú,00

5,028,31

0,00

s,00

956,6ô

0,0ü

0,0s

0,00

0,00

§5.084,S?

7

01/03t2017

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,85

0,00

54.373,38

8

27/0312$17

50.000,0CI

â134,23

0,00

0,00

0,00

0,@

0,00

1.457,95

0,00

53.676,r8

I

27t04t2017

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.277,43

0,00

52.856,80

10

251051?:017

§o.000,0{,

5.134,2§

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,006,85

0,00

â2.127,38

11

26t06t2017

300.000.00

30.805,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.968,94

0,00

307.836,46

12

27n71?o17 560.000.00 5ô,476,§ô

0,OO

O,O0

O,0O

O,OO

O,OO 50.726,00 O,OO

566.7§0,õ§

13

251O8t2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.809,30

14

27lOg2O17 550.000,00 56,.176,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0O ô7.565,90 0,00

15

2 1A12017 550.000,00 56.47656

0,00

0,00

0.00

0.00

000

300.000,00

50.000,00

550.000,00

1

2.691

,1

56.476,56

(

6.100,91

(

58.667,26

0,00

75.266,56 000

538.910.§3

531.21000
Páglna

I

de 4
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Oata-

8.il.8. BAI.ICO MERCANTIL

Extrato Financeiro
dla: O1lO2l2O17

SIC - Slstema lntegrado de Crédlto

ilódulo:

ContÍato:
Llnha de cÍédlto:
Valor Flnanclado:
Data Contratação:
Data Venclmenlo:
Slst Amorlzação:

Controle lnlerno r ( 8000008

GOIANIA

Cllente: 01.734.31410001-54 LOCTEC ENGENHAHIA

00001 391663í

coMP. DlvlDA EXTRAJUDICIAL

Cadast.Financlado:
IOF Flnanclado:

9.209.41 2,80
27 I 07 12020

PARCELA INFORMADA

Valor
Prestação

Vencimento
Prestação

1ç

27t11t2017 ô50.000,00

Náo

0,00

Sim

22.831

Gorreção

Valor
Amortlzado

índlce: CDI OVER CETIP
Agêncla / Conta Corrente: 0027 I 02-012218-3

,60

Correção
Amortizada

)

LTDA

Taxa:

TariÍa Financiada: Não 0,00
Comlssão Flnanclada: Não 0,00
Valor Llberado: 9.186.581 ,20

05/05/201 6

Ne

Parcela

0110212017

- 08:í):35

Valorcs válldos para o

Comerclal

Agência: 0027

Hora

1,5000

ao

mês e

19,5618 ao ano

oÁ

Correção: 100,00%
Saldo Devedor Presente: 11.994.844,59
Qtd Parcclas Contrato: 48

Juros

toF

Mora

Atraso

Valor
Pago

Seguro

Não

Qtd Parc Liquidadas: 00

Desconto Excedênte

Data

Pagto

Valor
Presente

Tipo
Pagto

0,@

0,0n

o,oo

0,00

0,00 $.f42,74

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1E 2t01t2018 50.0@,00 5.134,23

0,00

0,00

0,0o

0,00

0,00 E.974,86 0,00

19

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10.329,09 0,00

44.80§,14

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.013,14

0,00

44.121,09

50.000,00 5.134,23

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00

1.1.643,É0

0,00

4ô,490,ô3

400.000,00 41.073,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.800,52

0,00

342.273,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 168.498,45 0,00

548.246,58
498.100,20

50.000,00

50.000,00

2610212018

I

z',t

24
25
r 26

26t04t2018

50.000,00

26/0?]2A18 6§0.000,00

dt.745,03
5.134,23

ô6,745,03

I
2710812018

600.000,00

27/09/2018 §00.000,00

8.328,95

9.702,13

0,00

6r7.!m29
46.805,28

.

a§.159.37
45.432,10

.610,80

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

61.610,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 17'1.115,18 0,00

490.495,62

61

163.510,60

0,00

27

2511012018

600.000,00

61.610,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.883,98

0,00

483.726.82

28

26/11t2018

600.000,00

6't .610,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

185.505,i16

0,00

476.105,34

29

2811212018

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

16.083,90

0,00

39.050,33

30

25t01t2015

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.622,80

0,00

38.511,4i1

(

(
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B.M.B.BAT{CO MERCANTIL

Oata- OilOA2O17

Extrato Financeiro
ValoÍes válldos para o dla: OllOUzolT

SIC - Slstema lntegÍado de Crédlto

Módulo: Comerclal

Agência: 0027
contrato:

GOIANIA

- 08:50:3ti

Controle lnterno : ( 8000008 )

00001 391

Cllente: 01.734.21410001-54 LOCTEC ENGENHAHIA

663,

LINhA dE Crédito: COMP. DIVIDA EXTRAJUDICIAL

Valor Flnanclado: 9.209.41 2,80
Data Contratação: 05/05/201 6
Data Vêncimenlo : 27 I 07 I 2020
SIst Amorlzação: PARCELA INFORMADA

Parcela

Hora

Cadast.Flnanclado:

Náo

LTDA

0,00

Sim 22.831 ,60
TariÍa Financiada: Não 0,00
comissáo Flnanclada: Não 0,00
IOF Flnanclado:

Valor Llberado: 9.186.581

Valor
Prestação

Correção

50.000,00

índlce: CDI OVER CETIP

Agênclai ContaCorrente:}027

I

02-012218-3

Taxa: 1,5000 ao mês e
% Correção: 10O,OO%
saldo Devedor Presente: 11.994.844,s9
Qtd Parcelas Contrato: 48

,20

19,5618 ao ano

Seguro

Náo

Qtd Parc Llquidadas: 00

Valor
Amortlzado

Correção
AÍÍroÍtizada

Juros

toF

Mora

Atraso

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.248,38

0,00

37.885,85

5.134,23

0,00

0,00

0;@

0,00

0,00

17.7?1,20

0,00

37.$63,03

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.305,09

0,00

36.829,14

*710512019

50.000,00

§"134,2§

0,00

0,s0

0,00

0,0§

0,00

1ô.8S§,96

0,00

36.248,87

2710612019

300.000,00

30.805,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

6.632,68

0,00

214.172,72

a6 25t07nü9 ô50,000,00

6ô.74§,03

0,00

0,00

0,00

0,0s

0,00

259.107,87

0,00

457.637,1ô

37

26t08t2019

66.745,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.318,28

0,00

450.426,75

s8

26109t?019 ô50.000,00

st,74s,0s

0,00

0,00

0,00

0,09

0,s0

â7s,195,02

0,0ü

443.560,0'l

39

25t10t2019 650.000,00

66.745,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279.533,02

0,00

437.212,01

40

2711112019 650.000,00

66.745,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,ül

28e.§Í15,13

0,0t1

430.Í09,w

41

2611212019

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.521 ,62

0,00

32.612,61

42

2710112020

§0.000,00

5. 134,23

o,00

§.00

0,00

0,00

0,00

23;035,48

0,0§

32.W8,77

43

02t03t2020

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.588,20

0,00

31.il6,03

44

26/03/2020

50.000,00

5.'134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.961

0,00

91.172,52

45

27t04t2020

50.000,00

5.134,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.452,86

0,00

30.681 ,37

Nc

Vencimento
Prestação

31

27t02t2019

32

27t03t2019 50.000,00

33

2510412019

M
35

650.000,00

Valor
Pago

(

Desconto Excedente

,71

Dala
Pagto

Tipo
Pagto

Valor
Presente
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B.M.B.BANCO MERCANNL
SIC - Slstema lntegÍado de

Extrato Financeiro
dla: O1lO2l2O17

Crátlto

Contrato:

Cllente: 01.734.214i0001-§4 LOCT§C ENGENHAHIA

00001 3g'l 6631

Valor Financiado: 9.209.41 2,80
Data Contratação: 05/05i201 6
27 I 07 I 2020

Slst Amorlzação: PARCELA INFORMADA

Parcela

Cadast.Financiado:
IOF Financiado:

0,00

Sim

22.831

,60

índice: CDI OVER CETIP
Agêncla / Conta Correntê: 0027 I 02-012218-3
Taxa: 1,5000 ao mês e 19,5618 ao ano
o/" Correção: Í 00,00%
Nâo
Saldo Devedor PÍesente: 11.994.844,59
Qtd Parcelas Contrato:48
Gltd Parc Liquldadas: 00

Seguro

Desconto Excedente

Correção
Amortlzada

Juros

toF

Mora

Atraso

5.1â4,2$

0,00

0,00

0,0+

0,s0

o;0+

61.610,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'$0

.:â,;ffi

0,0ü

0,00

0,00

502.433,05

0,00

0,00

Valor
Prestação

Correção

27t0512§20

§0.000,00

47

25t06t2020 600.000,00
::::.,t&5r6ff&$l,i

13.975.636,91 1.382.639,84

0,00

0,00

Valor
Pago

Data

Pagto
,,r' Ê4,90§;Êâ
304.058,56

3.865.865,21

Tipo
Pagto

30.?â7,9§

0,00

357.552,24

0,00

,,::4ü.4,â§1,,ffi

0,00

11.994.844,59

Valor a pagaÍ:

Desconto Goncedldo:

(

Valor
Presente

0,00

Valor Total das Prestações em Aberto:

(

)

LTBA

Valor
Amortlzado

Venclmento
Prestaçáo

,*::1i!ú*iiirüff0t'/â.{t#ü

Náo

TariÍa Financiada: Não 0,00
Comissão Financlada: Não 0,00
Valor Llberado:9.186.581,20

Nr
46

Totais

OilOA2O17

08:50:35

Controle lnterno : ( 8000008

GOIANIA

LINhA dE CréditO: COMP. DIVIDA EXTRAJUDICIAL

Data Venci men lo |

-

ValoÍes válldos para o

Módulo: Comerclal

Aeência: 0027

Hora

15.860.709,80
11.994.844,59
3.865.865,21
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cÉDULA DE cRÉDtro BANcÁnro (ccB)
-

coMPostÇÃo DE DíV|DAS -

QUADRO I - QUA"LIFIC

da CCB

t-391-6631-

E

S

DO EMITENTE

Nome: Lgcr.EC EII6ENHARTÀ LTDA
Endereço: coNDor.rrNro cND cÍD Er.rpR 1. Àver'rr.DÀ eDor rJT21 sr crD.qDE vERÀ cRUz ApARECTDÀ
CEP: 74 -s:12-7,e0
CPF/ CNpJ:01. ?34 .ztl/oooa 54

DE GolANrÀ

-

Go

QUADRO II . QUALIFIC
DO CREDOR
Nome: BANCo MERCAN.TTL Do BRÀsrL s.À
CNPJ: 1?. r-84.03?,/oool'10
Endereço: Rua Rio de Janeiro, n,o 654, Centro, Belo HorÍzonte/MG CEP: 30.160-912
QUADRO III . R
No

da Operaçâo

o
Data de Vencimento

13763549

2.7

/t?/20].7

RIA s)/RENEGOCTADA{S

Valor da Operação
5 .67 4 -849

,57

3.175.501,61.

26/a4/20]-6

138â52?4

ORIG

Saldo Devedor
5.997 .2.'t't,74

3.189.303,46

Total da Divida
Confessada

Total do Desconto
Concedido

Valor Amortizado
nesta Data

Valor base para

ç.186.581, ?0

330 . 560, 30

0, 0t)

9 . 186 . 581, 20

Com

e

OS

QUADRO I\/ - D'.DOS DA CCB
No/Nome da Agência
No

da Conta Corrente

AO22
:02012218

GOIÀ}IIÀ

IOF - (Financiado)

-3

E sim I

rrtao

Data de Ernissão

05/ a5/20't 6

Valor da CCB
13-975.6l6,91
(Somatorio das parcelas)
Data de Pagarnento/Vencimento
27 I O7 /?.CIzo
desta CCB

Taxa de Jrrros (% ao mês)

1, s0

Taxa de Juros (% ao ano)

F

i

- (Valor)

"22

.831 ,64

Indexador (Correção):

PerCentual
No

100, 00

Total de Parcelas

vencimento da

1o

Parcela

,48

25/08/1toL6

Lugar de Emissão

GOIÀÀIIA

Lugar de Pagamento

GOlÀNIA-GO

-

19, 56

lndexador (Correção) Denominação
Opção para Liquidação das
Parcelas

n Boleto

Valor das Parcelas

Vide Quadro Vll

CD

I

OVER CETIP

E C/Corrente

GO

Rubricas
. R-010.11Í'

I:oLHA 1/9

I

v.l

QUADRO V. P AGAMENTOS AUTORIZADOS
o/o êÍrr relaÇão
'rínculadas à concessão do crédito
Valor
ao total d evido

Tributos
Tarifas

tr,l

ral

Pagamentos Autorizados

(c

= A + B)

22.831,60

o,2

0. 00

0,0

22

Valor base para a Composição

.83t,

0,2

60

9.186.581,20

99,8

.209 .4]-2 , SO

100,

ValOf tOtal deVidO

(carulatjo no alo da conrratação,
considerando como paÍàmetro o valor base para a composição,

9

Custo Efetivo Total (CET)

1,5L

somado ao valol de pagamenlos âutorizados. na forma das normas
e regulêrnentaçc='es em vigoQ

% ao

0

mês

le.

Yo aO

?o

ano

QUADRO VI . G,ARANTIAS ADICIONAIS
ALIENACÀO FIDUC.DE BENS MOVEIS
DOMICILIO BANCARIO PERFORMÀDO

QUADRO VII . FORMA E

ES DE PAGAMENTO DESTA CCB
Valor a Pagar

da
Parcela
No

Vencimento

Valor do Principal
(A)

Valor dos Juros
(B)

{a ser acrescido da

correção)

(C=A+B)
1

02
03
a4
05
06
07
08
09
10
11

Valor do Desconto de
Pontualidade por
parcela

/'t 0L6

0, 00

300 . 000, 00

300. 000, 00

0, 00

.26/09i2.0t6

0, 00

300 .000, 00

300 , 000, 00

0, o0

78.579,57
l-67.635,83

22L .42L , 43

300 . 000, 00

2.827,28
6 . 031, ?3

0, 00

132.364,17
:;0.000,00

30ô . 000, 00
50 . 000, 0o

0,00

0, o0

50.000,00

50 . 000, 00

0, 00

0.00,

50. 000, 00

50. 000, 00

0, 00

0, 00

50.000, 00
s0. 000, 00

50 - 000, 00

0, 00

50. 000, 00

o, 00

50. 000, 00

o, 00

0,00

50.000, 0o
300.000, o0

300 . 000, 00

0. 00

,37
15.126,43

25 / 08

.

2't /

1.O

/ ?.0L6

.25/rt/201,6
26 / 1-2i20a6

26/Cti2OL't
*Li 03 | 2Ot'l
27 /03/2017

.27/04/2017

0,

" 25/05i2OL7
26!06/2OL'7

0, qq

.

OO

12

.

/ )'t / 2017

2L.94O,A2

5?8.059,98

550 . 000, 00

13

.25/08/2017

4?0.38r1,00

1,29.61.6,00

14

/ )9 /20L7
. 26/ LOi2,011

4

09 . 300, 60

r.40.699,40

432.411.r43

t 1'7.598, 5?

550.000,00
550.000,00
550.000,00

r.5 . 559, 14

527 .O72,25

12!.927,75

650.000,00

18 . 965, 56

.000, 00

50 . 000, 00

0, 00
o, 00

27

27

2?

/ LL/2017

.2Bit2/20t7

0,

Q0

50

7

gg

1.4.727 ,78

2s.i cL/ 20tB

0, 00

5o . 000, 00

50 . 000, 00

/20t8

0, 00

5() . 000, 0o

50 . 000, 00

O, 00

26/

03 / ?.018

0, 00

5o . 000, 0o

50 . 000, 00

0r o

26

Q4

26 / D2

,r

018

000 00

Composição de Dividas No 1te16631-e
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QUADRO VII .FORMAECON
No da
Parcela

Vencimento

Valor do Principal
(Al

Valor dos Juros
(B)

Valor a Pagar
(a ser acrescido da
correcâo)

(C=A+B)

22

.25/)5/20t8

0, 00

/20].8

0, 00

23
24

2? / 06

25
26

26/O't/2OtA

468 .188,76

2't / oB l?.01.8

4

/09i20t8

o

DE PAGAMENTO DESTA CCB CONTI

50 . 000, 00
rr

00 . 000, 00

50,.

Valor do Desconto de
Pontualidade por
parcela

000, 00

0, 00

400 .000, 00

0, 00

650 . 000, 00

16 . 846, 67

93 . 004, 35

I8l-,811,24
106.995,65

600 . 000, 00

17. ?39,51

95. 982, 78

600 . 000, 00

18.135,86

'!9.576,72

600 . 000, 00

7,8

--726,24

18

.613, s1

2i

2s/'.Lo/2org

.Ot't,22
520 .423.28

28
29
30

26/11/20L8

517 - 295, 56

82 .704 ,44

600. 000, 00

28/ L2/2Qr8

0, 00

5r).000,c0

50. 000, oo

0. 0o

.2s/lL/2079

0. 00

s0. o00, 00

50. 000, 00

0. o0

27

/ 02l2OL9

!,0

.000, oo

50.000, 0o

0, 00

27

/

/20L9

0, 00
o, 00

50 . 000, 0o

0, 00

2s/04/?ots

0,00

50 . 000, 00

50.000, 00
50. 000, 00

.27/Os/20r9

0, 00

50 . 000, 00

50 . 000, 00

0, 00

98.436,2't

300.000,00

586.315,94

201.963,73
(;1.684,06

650 .000, 00

2L.09? ,35

586 .531.,49

6::i.468,51

650 . 0oo, oo

21 . 104, 95

38

.2-6/18/20L9
26t09/2.079

597 -623,68

5t1

.316 ,32

650 . 000, 00

21 . 503, 93

39

25/IO/2ü.9

609 .690, 55

40.309,45

650 . 000, 00

21.938,29

40

21

614 . 152. 36

3$.847,64

650. 000, o0

22 . O98 ,94

41

/ tt/2019
2€it2/20t9

,568,14

50. 000, 00

987, 05

42

2"1

27

31

32
33
34
35

27/A6/2019
25i 07 120t9

JO

37

43
44
45
46
47
48
49
50

03

5O4

3

.527, 40

21,43]. ,86

?i1

2,\ .482

,24
:,ríi.350,33

50. 000, 00

9L7,96

0?,i 03 i2020

25.5t7,76
21 .649 ,6'l

50.000, 00

850, 86

. 26/03i2C20

32.263,9s

-r'l.736, 05

50.000,00

1. 160, 92

2iic4/?-020

26 . 821, 3L

2-t

.J-79,69

50 . 000, 00

964 , 90

Íl^r. 316, 89

s0 . 000, 00

r-032,OO

.

2'7

/ 0t i2020

iCsi?.02A

iil/

2B

.683, 11

/ 2o2o

579. 814, 60

20.185,40

600 . oo0, 00

20. 863,

.27/C7/2O2a

8r2 .628 ,38

13

.009. 53

825.636, 91

28 - 423 ,36

06

51

52

53
54
55
56

57
58
59
60

Total

0, o0

9,209.4l.2

B Composição de Dívidas

No

13e16611-e
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QUADRO VIII , QUALIFI

Nome:

s

S AVA

Jor,o srt,vn FrLHo

Endereço:

r.L,..l s,342 eD39

L11, oo00o0

-

Êse.c/s830

CEP: 24.000-ooo

-

REs poRT'ÀL Dc

sol,

-

CPF/CNPJ: rzs.2ll. eol-2s

NOme: Jost, ,lLIAs ÀTrUx

Endereço:

CEP:

ÀvBNiDA

?4 . 23(,-ol

T 1s e 133 L r A 14,

000485

0

-

ApTo 1200

-

sgTop.

BUENo

CPF/CNPJ; r+o . 1e4 . 001-

87

Nome:
Endereço:
CPF/CNPJ:

CEP:

Na forma e data aqui designada, pagarei(ernos) ao Credor, ou à sua ordem, em moeda corrente

nacional, a quantia descrita no campo "Valor da CCB" do Quadro lV, com os acréscimos financeiros e
moratorios consignados nesta CCB.

1

ODE

!À.

le

ol.6

Data

Emitente

Autorização para Prestar Aval

Avalista
NOtr/lE:

CPF:

Autorizaçâo para Prestar Aval

Avalista
NOÍ\4E

CPF:

Autorizaçâo para Prestar Ava

Avalista
NOME:
CPF:

CB Composição de Dívidas No
5
116 31
MOD,

13916 611" - 9

CONFERÊNCIA DE A§SINATURAS:

§í1b06i705í'líti36ié3{{038 C0tlF Íi§§l}flTUllA CÁíÉ'fêó{l

FOLHA

{

7t
Cláusulas e Co
ato, reconhece e confessa dever ao CREDOR a(s) dívída(s), com seus
respectivos saldos devedores, mencionada(s) no Quadro lll, obrigando-se a pagar o valor desta CCB
indicado no campo "Valor da CCB" do Quadro lV, conforme estipulado no plano de pagamento
indícado no Quadro Vll.

1 - O EMITENTE, neste

1.1 * O EMITENTE, neste ato, eíetua a amortizaçâo do "Total da Dívida Confessada" pelo montante
indicado no campo "Valor Amoúizado nesta Data', ào euadro lll.
1.2 - Ficará a exclusivo critério do CREDOR a concessão de desconto conforme valor estabelecido no
campo "Total do desconto concedido" do euadro Íil.
1-3 - O EIíITENTE e os coobrigados asseguram que os recursos decorrentes desta CCB serão
utílizados para a flnalidade de "capital de giro no exercício da sua atividade fÍrn" e que se
responsabilizarn solidariamente por eventuais clàsvios, inclusive por aqueles que possam çausar danos
sociais e/otr projetos em desacordo com a PolítÍca Nacional de tvleio Ambiente prevista em Lei, bem
como pelo estrito cumprimento da Lei de LicitaçÕes, Lei da Empresa Limpa e Lei no12.846, de 10 de
agosto de 2013, que trata do resguardo do patrimônio público nacional ou estrangeiro, e dos princípios
da adrninistração pública e dos compromíssos internacionais assumidos pelo Brasil.
Serão devidos pelo EMITENTE:
2.í - Juros (parte prefixacla) à taxa estipulada no Ouadro lV, capitalizados mensalmente, calculados e
cobrados por dias decorridos e computados a partir da data de emissâo desta CCB, incidindo sobre o
saldo devedor.
1.1 - Os valores das obrigaçÕes concernentes à parte prefixada constantes do Quadro Vll, serão
corrigidos rnonetariarnente com base no percentual de correção do indexador deíinido no Quadro lV,
prevalecendo as seguintes estipulaçoes:
2.1,1 .1 - A atualizaçáo será efetuada com base no indexador que vier a ser divulgado para a "Data
Base da Operação", ou para o mês relativo à atualização, considerando-se a forma de apuração do
respectivo indexador.
21,1:2 - Estipula-se como "data base da operaçâo", êffi cada mês, o día correspondente ao do
vencimento da operação (aniversário).
2.1.1.3 - Nos meses em gue inexistir o dia referente à "data base", a atualização será feita com base no
indexador clo dia subseqüente.
2.1.1.4 - Nãro coincidindo o dia de realização da operaçáo com o dia do vençimento, será utilizado para
o per:íodo conrpreendido entre a data da operação e a primeira "data base" o cálculo pro rata dia util do
indexador ;rtualízador da data da operação.
2,1.1.5 - Na hipotese de suspensão, alteraçãirr ou extinção do indexador de atuaÍização desta CCB,
será aplicarlo aquele que o substituir
2 1.1.6 - Caso não haja definição do i ndexador substituto pela autoridade competente, será utilizada a
Taxa ruta Média de Cap laçáo de Deposito a Prazo nas mesmas condiçôes, d vulgada pela ANDIMA Nacional das tnstituiçôes do Merrcado Aberto
2.1.1.7 - As taxas do deposilo a praza serão calculadas pro rata dias úteis.
2.1.2 = Na lripotese desta CCB estarvinculada à taxa áe remuneração dos Certificados de Depositos
lnterfinance,iros - CDl, de acordo com o definirlo no Quadro lV, sem prejuizo das condiçÕes previstas
no item 2.1 1 acirna, prevalecerão as seguintes estipulaç:ões:
2.1.2,1 - Serrâo devidos juros (parte pos-fixada) calcutados diariamente sobre o saldo devedor do dia
útil anterior apllcando-se a taxa de remuneração dos Certificados de Depósitos lnterfinanceiros - CDI
no percentual especifícado no Quadro lll, Çompltsmentada com a taxa de juros remuneratorios
(parte pré-Íixada) tambem estipulada no Quadro lll, 0 CDI (parte pos-fixada) pactuado como indexador
de atualização monetária desta operação corresponde ao custo de captação dos recursos aplicados
nesta CCB.
2.1,2.2 - Es:tipula-$e como saldo devedor do dia útil anterior a soma das parcelas de principal e juros
acumulados clevidos até o dia anterior e não liquidados.
2.1.2.3 - A taxa de remuneração dos Certificados de Depositos lnterfinanceiros - CDI será obtida
através do Sistema do Banco Central d o Brasil - SISBACEN, transação PTAX860, título Série
de CETIP - Dl - coluna "Taxa Nominal".

2
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n
.2.4 - Caso o Banco Central do Brasil deixe de divulgar diariamente a taxa de remunera
ção dos
Certificados de Depósi tos lnterfinanceiros - CDI poderá o CREDOR, a seu exclusivo critério, utilizar
a
taxa divulgada pela ANDIMA - Associação Nacio nal das lnstatuiçôes do Mercado Aberto, ou de outras
Íontes que julg ar qualificad as em operaçôes de mesma nalureza das deÍinidas nesta cláusula e seus
parágrafos.
2'2'lOF - lmposto sobre Operações Financeiras, calculado e cobrado de acordo com as normas em
vigor, no v;rlor estipulado no campo corresponclênte do euadro lV.
2.2.1 ' Poderá o CREDOR, a seu exclusivo critérío, financiar o valor do IOF - lmposto sobre Operaçóes
Financeiras incidente na operação.
2.2.2 - Na hipótese de ocorrer o financiamento acima previsto, prevaleceÍão as seguintes estipulações:
2.2.2.1 - No valor estipulado para o campo "Valor da CCB", no Quadro lV, já estaiá incluído o valor do
IOF a financiar.
2.2-2.2 - Os juros relativos ao Íinanciamento do IOF serão calculados de acordo com o estipulado na
cláusula 2.'l desta CéduÍa.
2.2.2.3 - Os valores do principal e juros, devidos em decorrência do financiamento do IOF serão
incorporados ao valor das parcelas.
2.3 - os custos e despesas relacionados à preÍlente operação estabelecidos no euadro v.
3 - O Custo Efetivo Total (CET), indicado no Quadro V, é calculado considerando os fluxos refeÍentes
às liberaçóes e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa efetiva de juros anual estabelecida no
Quadro lV, canrpo "Taxa de Juros (% ao ano)", bem como os custos dos seguros, tributos, tariÍas,
gts tros e demais despesas, inclusive reembolsáveis, tudo conforme explicitado no Quadro lV, a teor
.ra Resoluçâo N.o 3.5'17 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores.
4 - O pagamento, pelo EMITENTE, do valor resultante da dívida, acrescido dos encargos devidos,
deverá ser. efetuado de acordo com o estipulado no Quadro Vll, ou seja, amortização do principal, mais
correçáo, mais juros.
4.1 - As parcelas serão pagas pelo EMITENI'E de acordo com a opçâo indicada no campo "Opçáo
para Liquidaçâo das Parcelas", descrito no Quadro lV.
4.í.1 - Caso o EMITENTE tenha optado pelo pagamento das parcelas poÍ carnê, este será fornecido
pelo CREDOR, no gual constará o valor das parcelas em moeda corrente nacional.
4,1.2 - Eventual demora ou atraso na entrega do carnê não eximirá o EMITENTE de efetuâr o
pagarnento das parcelas em seus respectivos vencimenlos.
4.1.3 - Na hil>ótese das parcelas sêrem pagas mediante débito em conta correntê, mantida junto
ao Banco Mercantil do Brasil, o EMITENTE autoriza ao CREDOR, expressamênte, em caráter
irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, a efetuar o dóbito do vator da prestação e
êvêntuais encargos, nos respectivos vencimentos, na conta corrente indicada no Quadro lV e
obriga-se a manter saldo disponível em conta coÍrente suriciente para o débito dos valores das
abrigaçõe:; desta Cédula de Crédito Bancário, inclusive encargos e tarifas.
..1.3.1 - N:a hipótese da conta corrente do EIVIITENTE não apresentar saldo suficiente para o total do
débito, o CREDOR poderá debitar parte do valor da parcela, sem que isso signifique quitação integral
da parcela. Nesta hipótese, o valor corresporldente à diferença entre o valor debitado e o valor da
parcela, mais os encargos relativos ao atraso do pagamento sobre essa diferença, será debitado assim
que :r conta corrente do EMITENTE apresentar saldo suficiente, sem prejuízo da possibiladade do
CREDOR considerar esta Cédula antecipadamente vencida.
4-1.3.2 - O EMITENTE autoriza, também, que o CREDOR dê ciência ê/ou entregue uma cópia da
pÍêsente Cédula de Crédito Bancário ao Banco Mercanlil do Brasil.
4.1 .4 - lnexistindo saldo disponível em conta corrente para debito dos valores devidos, estes serão
cobrados na forma da lei.
5 - Caso seJa concedido o dssconto de pontualidacle, a exclusivo crítório do CREDOR, o valoÍ
do desconto indicado no campo "Valor do Desconto de Pontualidade por Parcela" do Quadro
Vll, será decluzido do valor de cada parcelir, por ocasião do pagamento da mesma, desde que
estas parcêlas sejam pagas rigorosamente nté o dia de vêncimento.
desconto e
5.í - O pagamento de uma parcela em atraso não impede a concossão
utras
rcelas vincendas, se forem pagas até o clia de vêncimênto.
ubri
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6 - o(s) AVALISIA(S) desta
condições

da mesÍna,

n
CCB, qualificado(s)

no Quadro VllÍ, anui(em) à todos os termos e
obrigando-se solidariamente por todos os débitos principais e acessorios

assumidos pelo EMITENTE.
6'1 - Vencida normal ou antecÍpadamente esta CCB, por qualquer motivo nela previsto ou na lei, se o
EIUITENTE náo tiver feito o integral pagermento do seu dêbito, poderá à CREDOR apizar a
competente ação de execução para cobrança de seu credito.
6.2 - O valor apurado na cobrança judicial será irnputado e/ou compensado com o saldo devedor que,
na ocasião, apresentar a conta do empréstimo, compreendendo principal, juros moratorios e
remuneratorios, multa, comissÕes, honorários, despesas e custas processuais.
7 - Enr garantia adicional do integral pagamento de todas e quaisquer obrigações representadas nesta
CCB e seus acessorios e(são) constituída(s) em favor do CREDOR a(s)- garantia(s) descritas no
Quadlo VJ, formalizada(s) por meio de instruniento(s) proprio(s) que passará(ào) a integrar a presente
CCB como um so todo único e indivisível.

I - Esta CCB vencer-se-á antecipadamente, de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou

notificação. se o EMITENTE ou qualquer um dos coobrÍgados deixar de cumprir quaisquer de suas
cláusulas, no tempo e pelo modo aquí estipulados, ou se vier a ocorrer algum dos casos ou
circunstâncias previstos nos artigos 333 e/ou 1,425 rlo Codigo Civil, tornando-se, desde logo, exigíveis

todas as obrígaçÕes assumidas.

8.1 - Alérn das hipóteses de lei e das demais previstas nesta CCB, é facultado ao CREDOR
nsidera r antecipadamente vencida a presente CGB e irnediatamente exigivel o pa gamento da
Jívida, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação prévia, sê o
EMITENTE e/ou seu(s) avalista(s): requerer(em) sua recuperação judicial ou tiver(em) sua
falên cia requerida ou decretada; sofrer(em) protesto de título e/ou pedido de insolvência;
tiverl'em) seu(s) nome(s) figurando no Cadastro de Emitentes de Cheques Sern Fundos;
tiver(em) clreque(s) devolvido{s} por insuficiência de fundos; figurar(em) como devedor
principal ou coobrigado em ação de execução; tiver(em) seu(s) nome(s) figurando no
cadastro de devedores da Serasa, do SPC ou de qualquer outro órgão encarregado de
cadastrar atrasos nos pagamentos; tiver{em) sua(s} conta(s} corrente(s) bloqueada(s) ou
penhorada(s) por determinação iudicial; ocorrer quaisquer alteraçÕes no controte
acionário/societário do EMITENTE; nos casos de cassação da licença ambiental, quando
aplicável, e cle sentença condenatória transitada em julgado, em razâo de prática, pelo
EMITENTE, de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito
criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente.
8.2 - Ocorrendo o previsto nesta cláusula, o EMITENTE e o(s) avalista(s) deverá(ão) liquidar,
irnediatamente, a dívida, sob pena do CREDCJR Íniciar a ação judicial competente.

- O valor presente para fins de amortízação ou liquidação antecipada desta operaçâo deve ser
lculado cotn a utilização da taxa de juros estabelecÍda nesta CCB, na forma das normas e
regulamentaçÕes em vigor.
9.1 - O EMITENTE deverá formalizar

o pedido de arnortização ou de liquidação antecipada da
presente operação por escrito. Ao optar pela atnoúização parcial ou liquidação antecipada, o
El\,llTENTE: obriga-se ao pagamento observando a ordem cronológica de vencimento das
parcelas.
9.2 - Sem prejuizo do disposto nesta cláusula, na hipotese de emissão da presente CCB para fins de
liquidação de outra operação de crédito mantida pelo EMITENTE junto ao CREDOR, a este fica
facullada il possibilidade de efetuar o debitc) correspondente na conta corrente de titularidade do
EMtTENTE, indicada no Quadro lV.

í0 - Vencida a dívida e não liquidada ou, na ocorrência do vencimento antecipado desta CCB, o
EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autorizarn, desde já, o GREDOR, em caráter irrevogável e
irretrartável e por prazo indeterminado, a utilizar o saldo de quaisquer espécies de contas que
mantenha(m), junto à qualquer, agência, inclusive aplicações financeiras e aquelas
orrentes
de excesso de garantias de outros ajusles p'cr eles Íirmados co oCR
valor
CCB.
suficiente ara a li
do ldo devedor da dívida resultante
Rr rhril
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1 - Vencida e não paga a dívida, com os acessórios, serão devidos pelo EMITENTE: juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês; juros remuneratórios desds o vencimento
1

da
obrigação, à taxa máxima do mercado do dia do paga mento, nunca ínferior à
taxa prevista nesta
CCB; multa correspondente a 2% {dois por cento) sobre o saldo devedor apurado.
11.1
Na hípótese de co brança judicial, o CREDOR poderá optar, quanto aos juros
remunêratóríos, pela co rreção rnonetária seg undo os índices oficiais reg ularmente divulgados
e que reflitarn a desvalo rização da moeda, além dos juros de mora de 1o/o
I um por cento) ao mês
e multa der 2o/o (dois por cento) sobre o vator deviido.
12 - O EMITENTE concorda com a façuldade do CREDOR, a seu exclusivo criterio, poder prorrogar,
parcelar ou renegociar a dívida existente, informando ao EMTTENTE as novas condiçÕes
Oa operação,
sendo ao EMITENTE assegurada a possibilidade de regula rizar o seu débito e não aceitar
a
prorrogação, parcelamento oü renegociação realizaclo.
12.1 - O ÊIVIITENTE declara estar ciente dos efeitos e das implicaçÕes de sua inadimplência,
na forma
prevista nesta CCB.

- Na Íripótese do descumprirnento de qualquer obrigação do EMITENTE, ou atraso no
pagamento das parcelas, poderá o CREDT)R cclmunicar o íato à SERASA - Centralização de
§erviços Bancários, ao SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, ou e qualquer outro órgão

13

encarregado

de

cadastrar atraso

independentemente de aviso.

no

pagamento e/ou descumprimenio obrigacioãal,

Qualquer tolerância por parte do CREDOR peÍo nâo cumprimento de qualquer cláusula ou
condição cedu lar por parte do EMITENTE e/ou AVl,LlsrA(s) será considerada mera liberalidade, não
se constituind o em renúncia ao direito de exigir o cu mprrrne nto da obrigação ou procedimento
invocável p elos últimos
15 - O EI\/IffENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram ter lido previamente esta CCB e que não têm
dÚviclas sobre quaisquer de suas cláusulas e condiçôes. Declararn, aÍnda, que receberam urna via
não negociável da presente CCB. Declaram, tambêm, que conhecem todos os dispositivos da Lei N.o
10.931, de 02 de agosto de 2004, obrigando-se a cumpri-los, fielmente, em todos os seus termos.
'16 - Os avisos, interpelaçÕes, caüas e nrrtificaçÕes relativos a
esta operação somente serão
consideraclos 'rálidos e eficazes quando enviados para os endereços indicados nos Quadros de
qualiÍicaçÕes desta CCB Qualquer alteraçâr: do errd"ereço deverá ser comunicada ao CREDOR por
escrito, sob responsabilidade do EMITENTE.
17 : O EMITENTE declara, para os devidos fins, ter sido informado pelo CREDOR, previamente

à emissão da presente ccB, do custo total da operação, denominado "Custo Éfetivo Total (cET)t', bem como dos fluxos financ,eiros e eventuais referenciais de remuneração
considerados no respectivo cálculo;
I - O CFIEDOR poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo crítério, endossar, ceder, caucionar,
ernpenhar ou por qualquer outro ato transferir, total ou parcialmente, os direitos, açÕes e garantias
decorrentes desta CCB, independentemente de qualquer aViso, comunicação, notificáçáo ou
autorização de qualquer espécie, podendo, inclusive, emitir e negociar Certificados de Cedula de

Credíto Banr;ário relativos ao presente titulo,
19: A(s) pessoa(s) que assina(m) o campCI "Autorização para prestar aval", constante desta CCB,
autoriza{m) seu(s) cÔnjuge/companheiro a prestar aval relativarnente à presente CCB, nos termos do
artigo 1.647 do Codigo Civil.

20 - O

EMTTENTE concorda

e autoriza o CRIIDOR a enviar §MS e e-mails para

mantê-lo
informadc, sobre esta operação e sobre outros ;lrodutos, serviços, promoçÕes ou informações
de seu inlsrcsse, inclusive para envio de boletos, avisos de cobrança e cópia de instrumentos
de formalização de operaçôes de crédito. Os dados de SMS e e-mails serão fornecidos pelo
EIIIITENTIi e qualquer alteração deverá ser comunicada ao CREDOR, sob res
ilidade do
EMITENTE. Esta autorízação poderá ser cenc:elada a qualquêr m mento
mediante comuni
escrita ao CREDOR
.\------JE
{J
S
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O EMITENTE declara que conhece e res peita a legislação de prevençâo à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo, bêm como de atos de corrupção e lesivos contra a
administração pública nacional e estrang eira, inclusive a Leí de LicitaçÕes e a Lei da Empresa
Limpa. O EMITENTE se obriga, neste ato , a comunicar imediatamente ao CREDOR caso tenha
ciência de qualquer ato ou fato relacionaclo ã esta operâção que viole as normes e legislação
vigentes relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao teÍroÍismo, a Lei
de Licitações e a Lei da Empresa Limpa, podendo o cREDoR adotaÍ as providências que
21

entender necessárias.
22 - o EMITENTE declara, neste ato, e obriga.se a: a) observar a legislação ambiental
aplicável, assim como a legislação trabãlhista, especialmente âs normas relativas à saúde e

segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escrâvo ou infantil; b)
monitorar suas âtividades de forma a ídentificar e mitagar impactos ambientais não antevistos
no momento da emissão da presente CCB; c) monito:ar seus fornecedores diretos e
relevantes no que diz respeito a impactos ambientaís, respêito às legislações social e
trabalhista, normas de saúde e segurança ocupacional, bem como a inexistência de trabalho
análogo ao escravo ou infantil.
Sistema de lnformações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN):
23 - O EMITENTE declara-se ciente de que:

a) - O SCR tem por final3dades fornecer informações ao BACEN para fins de supervisão do
risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de
informações entre essas sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em
operaçôes de crédito e de câmbío;
b) - poderá ter acesso aos dados registrados em seu nome no SCR por meio da Central de
Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil;
c) - as manifestações de discordância, correção e exclusâo quanto às informações constantes
do SCR deverão ser dirigidas ao BACEN ou à instituição responsável pela remessa das
informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela
respectiva decisão judicial; e
d) - a consulta sobre qualquer informação ao SCR «Iepende de sua prévia autorizaçáo.
23,1 - O EMIÍENTE concorda e autoriza o CREDOR, mesmo após o vencimento destê contrato,

consultar o SGR, bêm como os sistêmas integrantes dos órgãos de proteção ao crédito
(SPC/SERASA), sobre eventuais informações existentes a seu respeito, inclusive sobre
operaçôes de crédito e aquelas realizadas no mercado de câmbio. O EMITENTE declara, ainda,
que as consultas do CREDOR àqueles sisteÍnes, antes desta operação, contaíam com a suâ
autorizaçâo, ainda que verbal.
23.2 - O EMITENTE concordâ e autoriza o CREDOR a registraÍ no SCR, bem como em
everrtuais; sistemas que o substituem ou complenrentêm, inÍormaçôes cadastrais, bem como
informaçôes sobre o montante das dívidas â vencer e vencidas do DEVEDOR, o valor das
coobriga,lões por ele assumidas e das garantias por ele prestadâs, no que se refere âs
operaçóes de crédito e aquelas íeâlizadas no mercado de câmbio.
24 - Fica desde já estabelecido o foro do local em q ue foi emitida esta CCB ou onde residir o
questôes
EMITENTE e AVALISTA(S) na data da emissão deste título, para dirimir quai
decorrentes desta CCB.
CB Composiçáo de Dividas No
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QUADROI.DADOSDA

DITO BANC

ULA DE

Emitente LOCTEC ENGENHARIA LTDÀ
,:ONDOMINIO CN» CTD SI4PN 1 À!,ENIDÂ
Ende
74.912 -390
CEP:

Ol,01

LT2l -

01391_6631-

No da Agência/Conta
Corrente
ND da Agência/Contrato
de CobranÇa

ndexador ( Denominação)

O GARANTIDA

ST CIoÂDE VURA (:RilZ

-

aI)ÀRECIDÀ DÉ 60lr\§llÀ-Ç0

CPF/CNPJ: 0L.734.2L4 0001-54

oozz-s/ozotz2tt,-l

No da Agência/Conta de
Garantia

oo27 / o9ot47 to -2

0000/00000000

Valor da Cédula/Limite

13 . 975 -636 ,9L

CDI

-0

OVER CETIP

I

ndexador (Percentual)

100,00

Valor Frnanciado

g-209.41-2.80

Percentual da Garantia

19, 00

Data de Emissão

05

/ 05 /2OL6

Data de Pagamento/
Vencimento da Cédula

27/0712020

r,

50

Taxa de Juros (% ao ano)

19, 56

Taxa de Juros

(o/o

rr

9

GOIÀNIÀ

Nome da Agência

I

N'da Cedula

ceSSÃO FIDUcIARIA DE DIREIToS
- Eru GARANTTA oe cÉouLA DE cnÉoro aeNcÁRro -

ao mês)

mrrceÇÃoooeReDôR

NPJ: r"7.184 .03"]/ooo1-10
BANCO MERCANTIL DO BRASIL 3.4,
Errdereço: Rua Rio de Janeiro, n.o ô54, Centro, Belo Horizonte/MG CEP: 30.160-912
QUADRO ilr - QUALIFTCAÇAO DO GARANTIDOR
CPF/CNPJ: 01. ?34 .2rA /ouor-5tr
NOMe: LOCTEC ENGENHARIA LTDÀ
CC.ND.CID EI!'P 1.ÀV.QD1IT2]..ST.CIDADE VERÀ CRUZ AP.DE GOIANI CEP: 74 -9]-2-390
Ende
QUADRO rV - QUALIFICAÇAO DO FIEL DEPOSITARIO
CPF/CNPJ; L4e . l-e4 . oo1-s7
Nome: JOÍiE ELIAS ATTUX
4BS
ÀP.
:1200
.4.\i.
T15
133L.
1414,
ST.BUENO-GOÍÀIIIA-CO CEP: 74.230-010
Ende
Q.
o
QUADRO V . LOCAL DO DE
COND.CID ÊMp L.AV.QDLLT2L-ST.CÍDADII VERÀ CRUZ AP.DE GOIANIA-GO CEP: 74

912-390

QUADRO VI . OBJETO DA GARANTIA
ReceL,íveis de Cobran
TÍtulos de Credito
Recebiveis de ArrecadaÇáo
Cotas de Fundo de lnvestimento
Fluxo de Caixa
Recebiveis de Direitos Creditorios .\ Domicílio Bancário

Qualificação do Contratante dos serviços/Comprador dos produtos:
No|ne: AGENCÍA GOTANA DE TRÀNSP. I]: OBRÀS . AGETOP CPF/CNPJ: 03520933/OOOTOE
EndefeçO: Av.GOv.Josil LUDovICo DE ALMD:IDÀ t'Io20 GOIANIÀ-Go CEP: 74 .775 -0L3
Recebiveis de Cartões de Credito/Debíto
Qualificação da Administradora de Trarrsações de Cartões de Crédito/Débito:
Nome

NPJ

Rubricas

,09

20t0112015

FOLHA 1I8

QUADRO VII - DES
DISCRII/IINAR POR

DOS DIREITOS FIDUCIARIAMENTE CEDIDOS

NTE OS DIREITO§

CEDIDOS.

DOITICILIO BANCARIO
RBCEBÍVÊ]S DE DIREITOS CREDITÓRIos QUE o GARANTIDoR poSSUA oU VENHA À
POSSUIR JUNTO À ACNiVCTA GOIA}íA DB TRÀNSP. E oBRAs . AGETop, INsCRITÀ NO
CNP; SOE O NUIVIERO 03.520.933/0001-06, DECORRENT§S DO CONTRI\TO I L3s/2ol2.
AD-CIEJUR ÀSSrNÀDO: OL/tt/2A12, NO'rAS rISCÀrS 515 _ VALOR Rg 759.98 9,52
31 MEDIC,\O, 524 - VALOR R$1.985.987 ,7O - 32 MEDICAO.
CON1R EM GIARÀIüTIÀ : 09. 0747]-0-2
GÀRÀNTIA:

Cláusulas e Cond
As pessoas indicadas e qualiírcadas nos Qu adros l, ll e lll (Fl. 1/8), resolvem, de pleno e comum
agregar garantias à Cédula de Crédíto Bancário garantida mencionada no "Quadro I - Dados
-a Cédula de Credíto Bancário Garantida" (Fl. 1/8), como segue.
1 - Em garantia complementar, autônoma e indivisível ao cumprimento das obrigaçÕes assumidas na
Cedula de Crédito Bancário garantida, principalnrente no gue se refere ao pagamento do principal e
encargos, o GARANTIDOR, neste ato, pelo presente instrumento e na melhor forma de diieito,
transÍere ao CREDOR qualificado no Quadro ll (Fl. 1lS\, doravante denominado CREDOR
FIDUCIARIO, em cessão fiduciária, nos termos do Artigo 66-8 da Lei n" 4,728 de 14107t65, com a
redação dada pela Lei n' 10.931, de 02/0812A04, o direito de que é titular, descrito e caracterizado no
"Quadro Vll - Descrição dos Direitos Fiduciariamente Cedidos" acima, derivado dos recebiveis
decorrentes de cheques pré-datados e/ou duplicatas, endossado(a)s, e/ou outros titulos de crédito
elou de apltcações Íinanceiras e/ou de cobrança de faturas pelos serviços prestados/vendas
mercantis efetivadas funto a clientes, consumidores e parceiros comerciaÍs e/ou de arrecadação de
tributos e/ou faturas por serviços prestados/vendas mercantis realizadas e/ou de direitos creditorios
de venda mercantil ou prestaçâo de serviço e/ou de operaçôes com cartão de crédito/dóbito e/ou de
contratos cle prestação de serviços educacionais e/ou recebíveis de cobrança vinculada elou direitos
sobre cotas de fundo de investimentos e outros, conforrne opção(Ões) assinalada(s) no "Quadro Vl Objeto da Garantia" (Fl. 1/8), para ser utilizado, exclusivarnente, para liquidar a responsabilidade
rrente da reportada Cédula de Crédito Bancário, acima discriminada, à qual este instrumento
está vinculado.
1.1 - Os direitos cedidos fiduciariarnente e indicados no Quadro Vll acima possuirão vencimentos em
datas anteriores à do vencimento da operação garantida e valor mínimo equívalente ao produto da
aplicaÇão clo percentual indicado no "Quadro I - Dados da Cédula de Crédlto Bancário Garantida" (Fl.
1/B) sobre o valor do saldo devedor atualizado da operação, considerando, para fins de composição
do valor a ser garantido, os acrôscimos e enÇârgos devidos na forma da Cédula de Credito Bancário
garantida.
2 - O GARANTIDOR declara, neste ato, guê os direitos objeto da presente cessão fiduciária,

encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus elou gravames, podendo ser
empenhados, vendidos, cedidos ou alienados, judicial ou extrajudicialmente, não havendo
no(s) Estatuto(s) ou Contrato(s) Social(ais) ou em eventuais acordos de sêus acionistas ou
quaisquer outros documentos, qualquer restrição ao penhor, venda, alienação ou cessão
fiduciária dos mesrnos.
Cessão Fiduciária de Direitos
013 916
em garantía de CCB No
0.

6 31
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Emitida em

oslos

trorÇ)
2t8

Z'1 ''

l)

GARANTIDOR, desde já, responsabiliza-se pela validade, existência e exigibilidade, na(s)

ép^oca(s) propria(s), dos direitos Íiduciariamente cedidos, bem como por sua correta formalízação.

2.2 - Sob pena de, pessoatmente, incorrer nas penalidades legais, o GARANTIDOR ou seus
representatntes legais, declara(m) e assegura(m) que este não contraiu e não contrairá nenhum
compromisso com terceiros, com lastro nos créclitos e/ou direitos objeto da presente garantia,
até cabal ctrrnprimento. da obrigação consubstanciada pela Cédula de Crédito Bancá1io, que
este instrumento está vinculado.
2.3 - O GARANTIDOR declara que a presente cessão fiduciária prevatecerá sobre toda e
qualquer operação envolvendo a transferência, alienação, cessáo, desconto, penhor ou
qualquer outro tipo de gravaÍnê sobre os direitos objeto desta garantia.
3 - O GARANTIDOR designa, neste ato, de maneira exctusiva e em caráter irrevogável e irretratável,
a Agência indicada no "Quadro I - Dados da Cédula de Credito Bancário Gárantida" (FI. 1/B),
especificamente no campo "No da Agência/Conta de Garantia", como agência bancária depositária ã
centralizadora dos valores de que tratarn os direítos fiduciariamentó cedidos, especificados no
"Quadro VII - Descrição dos Direitos Fiduciariamente Cedidos" (Fl. ztl), Íicando expressamente
estabeleciclo que, durante a vigência e até Íntegral liquidação da Cédula de Crédito Bancário
garantida, o GARANTIDOR obriga-se a não efetuar quaisquer alteraçóes das condi
çÕes aqui
livrenrente estipuladas, inclusive muda nça de domicÍlio bancário, sem a prévia e exp ressa anuêncía

do CREDOR FIDUCIARIO, sob pena de verrcÍmento antecipado da obrigação garantida
3.1
O GARANTIDOR obríga-se, êtn caráter irrevogável irretratável e sob pêna de
res ponsabílidade civil e criminal,
notificar os devedor(es) do(s) direito{s} cedido (s)
lÂd uciariarnente, comuni cando-lhe(s) que o(s) referido(s) direito( s) constitui(em) garantia da
édula ora garantida, e gue somente ao CREDOR Fl DUCIAR lO poderá(ão) ser pago(s),
mediante crédito na conta de garantia identificada rro "Quadro I - Dados da Cédula de Crédito
Bancário'Gamntida" (Fl. íI8), tudo em consonâncía com o aquí convencionado, sendo que
referida(s) notíficação(ões) é(são) parte integrante e inseparávet do presente instrumento, para
todos os fins e efeítos de direito.
3.1.2 - Na lripotese da notificação mencionada acima indicar a agência e conta corrente especificadas
no "Quadrrl I - Dados da Cédula de Crédito Bancário Garantida" (Fl. 1/8) como agência bancária
depositária e centralizadora dos valores de que tratarn os recebíveis especificados no "Quadro Vll Descrição Cos Direitos Fiduciariamente Cedidos" (Fl, 2/8), o GARANTIDOR autoriza, expressamente,
desde já, ao CREDOR FIDUCIARIO, em caráter irrevogável e irretratável, a proceder o dóbito e a
conseqüente transferência das importâncias correspondentes aos pagamentos dos recebíveis objeto
da presenle garantia, para a agência e conta de garantia indicadas no campo correspondente do
rnencionado "Quadro I- Dados da Cédula de Crédíto Bancário Garantida" (Fl. 1/8).
4 - Fica expressamente estabelecido que, ahé a liquidaçâo total da obrigação representada pela
Gédula de Crédito Bancário garantida, o GARANTIDOR não poderá retirar, substituir ou
receber qualquer irnportância decorrente dos direitos fiduciariamente cedidos, diretamente
txos devedores desses direitos, sendo esses valores destinados à crédito, em caráter
lrrÍêvogáverl e irretratável, na conta de garantia Índicada no campo "No da Agência/Conta de
lGarantia" do Quadro l. O GARANTIDOR, autoriza, dosde já, que o CREDOR FIDUCIÁnIO utilizeise de tais valores para amortizar ou liquidar as obrigaçóás de pagamento expressas na Cédula
iOe Creoitrr Bancáiio g"r"ntida, que estejam em atiaso, duranteloda a vigência da operação
garalrtida.
5 - O GARAhITIDOR e, se for o caso, seu(s) representante(s) legal(is) declara(m), sob pena de
responsatrilidarle civil e criminal, que é(são) o(s) fiel(is) depositário(s) da(s) nota(s) fiscal(is)

e

a

e/ou contrato{s} e/ou outro(s} documento(s} quê deu(rarn} origem aos direitos cedidos
fiduciariarnente por meio do presente instrurnento, declarando, ademais, que o(s) direitos
obieto detita garantia foi(ram) regularmente constituido(s) ern estrita observância à legislação
brasileira, pnometendo entregá-lo{s) ao CREDOR FIDUCIARIO tão logo seja por este exigido.
5 1 - O CFIEDOR FtDUCIARIO deterá a posse direta er indireta dos direitos fiduciariamente cedidos,
podendo, no entanto, a critério do CREDOR FIDUCIARIO, permanecer sob a posse direta do
será indicado o local
GARANTIDOR, nos termos da clausula consÍiÍutipossessorb, hipótese em

ern
os direitos
e endere
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do Deposito (Fl' 1/B), assumindo, o GARANTIDOR, por si ou por seus representantes
legais, todas as
responsab'liclacles cÍvis e penais decorrentes clo encargo de Íiel depositário, que
deciarri*l conhecer
e aceitar, pal'a todos os fins e efeitos de direito e que sérá exercidosenr qualquer
ônus pàra as partes
contratantes.
A pre sente cessão fiduciária constitui garantia autôno ma, complementar e indívisível, não
prefudica ntlo ou inibindo a real izaçáo.ou excussão de quai squer
outras garantia$ de que disponha
ou venha clispor o CREDOR Fl DUCIARIO para a satisfaçáo de seu crédito
7 -A CRãDOR FIDUCIARIO reserva-sê o direito de, a seu exclusívo critório recusar os crêditos que
,
lhe sejam oíerecidos em cessão fiduciária, ainda que vincendos, que não sejam considerados de
liquidação certa e que p OSSAM, de alguma forma, comprometer a garantia
8 - Na hipôtese do EMTTENTE elou GARANTIDOR, por qualquer rnotivo, não cu mprír(em) quaisquer
de suas obrigaçóes previstas na Cédula de Credito Bancário garantida e/ou no presente instrumento
e nas demais hi póteses de vencímento normal ou antecipado, sern pâgamento da dívida, o CREDOR
FIDUCI ARIO poderá proceder fivremente a negociação, transferência, venda ou cessão a terceiros
dos direito:; cedidos fiduciariamentê, independente de le ilâo, hasta publica ou qualquer outra medida
ju dicial ou extrajudicial, aplicando o produto obtido na amortização ou liquid
ação dos débitos
existentes, inclusive despesas decorrentes. para tanto, o CREDOR FIDUCiAR lO poderá ajustar
preÇos, condiçÕes de pagamento, prazos, receber val ores, transigir, dar recibos e quitaçâo.
o

O

produto total apurado nos

termos

da

Cláusula

I

acima, será aplicado

na

amortização/pagarnento da dívida e sêus acessori os, cedulareslcontratuais ou legais, conforme for
devido, sLt portando o EIvIITENTE e/ou o GARANTIDOR todas âs despesas que 0 CREDOR
IDUCIAR lO tiver que incorrer, Se houver saldo remanescente, d everá ele ser imediatamente
,oberto pelo EÍI4ITENTÊ e/ou o GARANTIDOR e/ou os coobrigados solidários, que se obrigam a
pagar o qLre for devido nas 24 (vinte e quatro) horas que se seguirem à data em que lhe for dada
ciência do montante do saldo devedor
10 ' [r;6 vencirnento final da Cédula garantida, a pos decotado o montante dos recebíveis ora cedidos
fiduciariamente, e havendo saldo devedor, o mesmo será integralmente liquidado pelo EMTTENTE
e/ou pelo GARANTIDOR e/ou pelos coobrig ados solidários.
11
Caso, a qualquer momento e por qualquer motivo, o valor dos direitos cedidos
fiduciariarnents torne-se ínferior ao valor que deva c ompor a garantia (percentual de garantia
indicado lro "Quadro I Dados da Cédula de Cré dito Bancário Garantida" (fl. llSl aplicado
sobre o s:rldo devedor atualizadn), nos termos do item 1.1 do presente instrumento, ou caso a
presente garantia deteriore-se, seja objeto de penhora, sequestro, arresto ou de qualquer
medida judicial ou administraliva, ou, ainda, se sofrer clepreciaçâo, turbação, esbulho ou
tornar-se insuficiente, inábil, imprópria ou im prestável, ficam o EMITENTE e o GARANTIDOR
obrigados a substituí-la ou reforçáJa, no prâzo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de
notificação do CREDOR FTDUCÉR|O nesse sentido, de modo a recompor a garantia no
percêntual prcviamente fixado, através de substitu ição ou cessão iiduciária de novos direitos
alienarlão fiduciária de bens que, após serem analisados e aprovados pelo CREDOR
TIDUCIARIO, integrarão a presente garantia, devendo, ainda, os não aceitos, serem
imed iatanrente substitu ídos.
12 - Os 'créditos cedidos fiduciaríamente não pagos ou cujos contratos venham a ser

rescindidos durante a vigência da presente garantia, deverão ser obrigatoriamente
substituídos por outros com as mesmas caracterÍsticas, conÍorme "Quadro Vll - Descrição
dos lfireitrs Fiduciariamente Cedidos" (Fl. 2/8) deste instrumento, no prazo de até Z2 (setenta
e duas) horas do respectivo vencimento, sob pena cle vencimento antecipado de todo o débito.
Os novos créditos transferidos êÍn cessão fíduciária passarão a integrar, autornaticamente, a

presente çlarantia.
12.1 - O EMITENTE e/ou o GARANTIDOR deverá(ao), durante a vigência da operação ora
garantida, entregar outros créditos, de caracteristicas e valores equiúlentes, que passarão a
integrar, automaticamente, a presente garantia, de lorma a manter-se, durante todo o prazo da
obrigação, princípal até sua final.liquidação, sernpre íntegra, ahsoluta e vincenda, a garantia
ora pactuada.
Fiduciária de Direitos
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1J - l-tca estabelecldo e expressamente convencionado que nenhuma responsabilidâde poderá ser
atr:ibtríd.a ao CREDOR FIDUCIARIO pela ocorrência dâ prescrição de direitos decorrentes da
garantida oferecida e que estejam em seu poder, cabendo exclusivamente ao EÍ\íITENTE e/ou
GARANTIDOR a obrigaçâo de zelar pela regularidade da mesma e de praticar os atos necessários à
nterrupção da prescrição.
14 ' Alétn das hipóteses previstas em tei e daquelas ajustadas na cédula garantida e no
i

presente instrumento

fica

convencionado

quê será considerado automática e

antecipadamente vencido o presente instrumento, a cédula garantida a que este instrumento
se-vincula, bem como os respectivos anexos e/ou aditivos, independentemente de qualquer
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imediatamente exigível

o cumprimento das obrigações, bem como a exígência das garantias prestadas, caso a
cobrança seja interrompida ou montante dos créditos cedidos fiducÍariamente seja
insuficÍênte para garantir o adimplemento do débito atualizado, independentemente do
motivo; caso o direito aqui transferido em cessão fiduciária seja objeto de qualquer

modalidatle de cessão, alienação, empréstimo, ou qualquer outra forma de transferência ou
oneração, sern prévia e expressa anuência do credor fiduciário; se deixar de ser efetuado o
pagamento de qualquer quantia devida, nas datas fixadas ou deixar de cumprir qualquer
obrigação decorrente da cédula de crédito bancário garantida, flo tempo e modo
convencionados.
14.'l . Na hipotese da garantia referir-se a CDB (Certificado de Depósito Bancário), duplicatas,
cheques, notas promissórias, warrants e outros títulos e caso o GARANTIDOR seja
o, por qualquer motivo, a efetuar o resgate de um ou mais titulos obieto da presente
-arantia, o débito garantido tornar-se-á vencido automático e antecipadamente, sendo exigível
o seu saldo na totalidade, indepeodenternente de qualquer notificação.
15 - Fica estabelecido que o GARANTIDOR se comprornete a fornecer, ao CREDOR FIDUCIARIO,
até final liquidação da divida garantida, planilhas mensais correspondentes aos créditos gerados
pelos recebíveis objeto da presente garantia, que passarão aíazer parte integrante e complementar

deste instrumento.
. TITULoS DE CREDITo:

16 - Se as garantias objeto da presente cessão fiduciária forem títulos de crédito, prevalecerão as
disposiçÕes a seguir, sem prejuizo das demais disposições aplicáveis.
16.1 - Os titulos são entregues devidamente endossaclos pelo GARANTIDOR e/ou através de meio
eletrÔnico (arquivo, internet, ou teleprocessamento) contendo os mesmos dados do(s) tÍtulo(s)
físico(s), itrclusive o nome e endereço do sacado e clo endossante, CPF/CNPJ, número do tÍtulo,
, data de emissão e vencirnento.
,ti.2 - Quando a entrega dos títuÍos ocorrer através de meio eletrônico, o GARANTIDOR íornecerá
uma relação, regularúente assinada, contendo os mesmos dados entregues, que fará parte
integrante, complementar e inseparável deste instrurnento.
16,3 - O representante legal do GARANTIDOR declara, sob penâ de responsabilidade civil e crirninal,
que todos os documentos, sejam fiscais ou não, que derarn origern à emÍssáo das duplicatas e/ou
dos demais títulos, estão sob sua guarda e responsabilidade, prornetendo entregá-los ao CREDOR
FIDUCIARIO tão logo lhe seja exigido.
16.4 O GARANTIDOR, por sua conta e risco único ê exclusivo, autoriza o CREDOR
FIDUCIÁRlO na condição de mero mandatário de cobrança, a proceder o protesto e apresentar

-

a competente declaraçâo ao Cartório de Protesto relativarnente aos titulos cedidos
fiduciariamente e não pagos no sêus respectivos vencimentos.
16.5 - Caso o CREDOR FIDUCIARIO venha a ser dernandado, judicialmente ou não, em função de
eventual protesto dos títulos, o EIVIITENTE e o GARANTIDOR declaram
Fiduciária de Direitos
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a lldê, nos termos do artigo 70, lll, da Lei 5.869/73, responsabilizando-se
integralmente pela totalidade dos encargos decorrentes de eventual(is) demanda(s).
16.6 Na hipótese da garantia obieto da presente cessâo fiduciária' ieferir-se a CDB
(Certificado de Dep.ó-sito Bancário), o GARANTIDOR desde já autoriza, expressamente, ao
CREDOR FIDUCIARIO, em caráter irrevogávet e irretratável, ã proceder à tiansferência dos
rêcur§os vinculados ao CDB objeto da garantia, no valor corÍespondente à presente garantia,
para a agência e conta de garantia indicadas no Quadro I (Fl. í/8), até a liquidação iniegral da
Cédula de Crédito Bancário garantida.
16.6.1 Pela presente e, caso seja necessário, o GARANTIDOR autoriza
CREDOR
FIDUCIARIO, em caráter irrevogável e irretratávet, a reaplicar o valor apurado da aplicação
financeira objeto desta garantia, por ocasião do vencimento, enquanto perdurar a obrigaçao
decorrente da Cédula de Crédito Bancário garantida.
- RECEBiVETS DE GOBRANçA EIOU TíTULOS DE CREDTTO:
17 - Em se tratando de recebíveis de cobrança, e/ou títulos de crédito, prevalecerão as dísposiçÕes a
seguir, sem prejuízo das demais disposiçÕes aplicáveis.
17.1 - Os direitos cedidos fiduciaríamente referidos no Quadro Vll (Fl. zt}) serão enviados ao
CREDOR FIDUCIARIO para cobratrça através da agência e contrato de cobrança especificados no
"Quadro I - Dados da Cédula de Credito Bancário Garantida" (Fl. 1/8), cuja relação e/ou arquivo
magnético são parte integrante e inseparável deste instrumento.
- RECEBIVEIS DE DIREITOS CREDrÓRIOS:
1 I - Em se tratando de recebíveis de direitos creditórios decorrentes de venda mercantil ou prestação
e serviços, prevalecerá a disposição a seguir, sem prejuízo das demais disposÍções aplicáveis.
'18.1 - Durante a vigência desta cessão Íiduciária
de direitos, a prestação de serviços elou a venda de
produtos decorrentes da(s) relação(Ões) negocial(ais) existente(s) entre o contratante dos serviços
elou adquirente dos produtos qualificado no Quadro Vl (Fl. 118) e o GARANTÍDOR não poderá(ão),
em nenhuma hipotese, ser rescindida(s), resÍlida(s) ou alterada(s). No entanto, caso isto venha a
ocorrer, seja por imposiçáo legal ou judicial, o EMITENTE e o GARANTIDOR obrigam-se a oferecer
garantia equivalente em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena do vencimento antecipado da Cédula ora
gararrtida.
. COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO:
19 - Em se tratando de cessâo fiduciária de direitos sobre as cotas de Fundo de Ínvestimento,
prevalecerão as seguintes disposiçÕes, setn prejuizo das demais disposiçÕes previstas neste
instrumento:
í9.1 - O cotista-cedente qualificado no Quadro lll - Qualificação do Garantidor (Fl. 1/8), doravante
denominaclo GARANTIDOR, declara que a(s) cota(s) dada(s) em garantia encontra(m)-se livre(s) e
desembaraçada(s) de quaisquer ônus elou gravames podendo ser empenhadas, vendidas, cedidas
ou alienadas, judicial ou extrajudicialmente, não havendo no Regulamento do Fundo de lnvestimento
em eventuais acordos de seus cotistas ou quaisquer outros documentos, qualquer restrição ao
penhor, vênda, alienação ou cessão das mesmas. O GARANTIDOR responsabiliza-se pela validade,
existência, exigibilidade, bem como pela correta formalização dos direitos ora cedÍdos.
19.2 - O GARANTIDOR, por este ato, transfere ao CREDOR FIDUCIARIO o direito de que é titular,
oriundo da(s) respectíva(s) cota(s), devendo comunicar à lnstituição Administradora do Fundo de
lnvestimentos, exclusivamente às suas expensas, sobre a presente cessão fiduciária, para que se
pr:oceda a averbaçâo desta garantia no livro de "Registro de Cotistas".
a) O GARANTIDOR autoriza, desde já, que o(a) Adnrinistrador(a) do Fundo e fiel depositário das
cotas objeto da presente cessão fiduciária, qualiÍicado(a) no Quadro lV - Fiel Depositário (Fl. 1/8),
proceda ao efetivo bloqueio das cotas e respectivos rendirnentos e remuneraçÕes de qualquer
espécie, até liquidação da obrigaçáo garantida. Esta autorizaçáo possui caráter de írretratabilidade e
irrevogabilidade, até a efetiva liquidação da obrigação garantida.
b) Em se tratando de cotas do "Fundo de lnvestimento lmobiliário MB", o GARANTIDOR obriga-se,
ainda, a assinar ordem de transferência (OTA) das cotas objeto da presente garantia em favor da
lr/ercantil do Brasil Corretora S.A- Câmbio Titulos e Valores Ít/lobi
inscrita
NPJ no
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161683.06210001-85, autorizando, desde já, que a Mercantil do Brasil Corretora S.A. Câmbio Títulos
e valorBs Mobiliários proceda ao eÍetivo broqueio das nresmas.
19.3 - Na hipotese de liquidaçáo do Fundo de lnvestimento, durante a vígência da obrigação prevista
na Cedula garantida, o GARANTIDOR obriga-se a comunicar imediatamente ao CREDOR e realizar
a irnediata substituição ou reforço da garantia na forma da Cláusula 11 deste instrumento, sob pena
de vencirnento antecipado das obrigaçÕes previstas na Cédula garantida.
19.4 - Ao GARANTIDOR será mantido o clireito de voto na Aséembléia de Cotistas, obtido a época
da aquisição de sua(s) respectiva(s) cota(s).
19.5 - O GARANTIDOR desde já se obriga, ainda, a:
a) Providenciar, nesta data, a averbação cla presente cessão fiduciária no livro de "Registro de
Cotistas", mediante o envio de avisolnotiÍicação nesse sentido para a lnstituição Administradora do
Fundo de lnvestimento, bem como a enviar a ordem de transferência (OTA) das cotas cedidas
fiduciariamente em favor da Mercantil do Brasil Corretora S.A.
b) Fornecer copia deste instrumento à lnstituição Administradora e à lrlercantil do Brasil Corretora
S.A, mediante comprovaçáo por escrito ao CREDOR FIDUCIARIO dentro de dois dias apos a
assinatura do presente instrumento;
c) Náo autorizar o levantamento das cotas, cujos direitos foram cedidos Íiduciaríamente por força do
presente instrumento ou a baixa da presente garantia, sem a prévia, formal e expressa autorização,
por escrito, do CREDOR FIDUCIARIO;
d) lnformar, previamente, ao CREDOR FIDUCIARIO sobre qualquer alteração do Fundo de
nvestimento que possam modÍflcar o número e/ou o valor cotas ob,jeto da presente garantia, sob
do CREDOR FIDUCIARIO considerar a obrigaçáo ora g arantida antecipadamente vencida,
adotando as providências pertinentes;
e) Não negociar, sob qualquer modalidade, inclusive, em bolsa, as cotas objeto da presente cessão
fiduciária ou que venham a ser por força do presente instrumenlo. As cotas descritas no "Quadro Vll Descríção dos Direitos Fiduciariamente Cedidos" (Fl.2l8) ficam, a partir desta data, bloqueadas, não
podendo, em nenhuma hipotese, ser objeto de resgate, saque, alienação, nova cessão {iduciária, ou
qualquer outra Íorma de transferência ou oneração,. atê que se opere a efetiva liquidação do debito
que o EMITENTE possuijunto ao CREDOR FIDUCIARIO;
19.6 - As cotas objeto da presente garantia, ficam a partir desta data, bloqueadas recebendo os
rendimentos respectivos, não podendo, em nenhuma hipotese, ser objeto de resgate, saque ou
transferência até liquidação da operação ora garantida.
19.7 - Fica desde já estabelecido entre as partes que nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída
ao CREDOR FIDUCIARIO pela ocorrência de prescrição de direitos decorrentes das cotas que
estejam etn seu poder, cabendo exclusivamente ao GARANTIDOR a obrigaçâo de praticar os atos
necessários à interrupção da prescrição.
19.8 - As disposiçÕes previstas neste instrurnento estão de acordo com a Lei nu 8.668, de 25 de
junho de 1993, lnstrução CVM n" 409, de 18 de agosto de 2OO4 e demais normas previstas nos
^egulamentos de instituição dos Fundos de lnvestimento registrados na CVM (Comíssão de Valores
Mobiliários).
20 - Para a eficácia da presente cessão fiduciária, em face de terceiros, o GARANTIDOR

obriga-se a providenciar o registro desta garantia, na forrna legal, a fim de que, durante a
vigência da cédula de crédito bancário garantida os dircitos fiduciariamente cedidos não
sejam gbieto de qualquer modalidade de negociação, sem a aquiescência prévia do CREDOR
FIDUCIARIO, comprovando tal procedimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a
apresentação do competente registro de garantia.
21 - Todas as despesas feitas pelo CREDOR FIDUCIARIO nos termos deste instrumento, bem
como aquelas necessárias à segurança e regularização de seu crédito e de suas garantias,
inclusive as de registro deste instrumento e da cédula de crrâdito bancário garantida e
respectivos aditivos e/ou anexos junto aos cartórios cornpetentes, serão de total, única e
exclusiva responsabilidade do EMITENTE e do GARANTIDOR, que se obrigam a ressarcir tudo
quanto venha ou deva ser despendido em razão deste instrumento ou da cédula de crédito
bancário ,garantida, ainda que o CREDOR FIDUCIARIO venha a agir em nome próprio.
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21.i Para fins de ressarcimento das clespesas decorrentes do presente instrumento, da
códula garantida, seus anexos e/ou aditivos, o EMITENTE autoriza, expressamente, em caráter
iqrevogávet e irretratável, que o CREDOR FIDUCIARIO efetue o respectivo débito em sua conta
corrente de livre movimentação, identificacla no Quadro l(Fl. í/8) deste instrumento
22 - Sem p§uízo da garantia presta da neste instrumento ou de outras que venham a ser
prestadas, o CREDOR FIDUC IARIO poderá utilizar, reter ou compênsar quaisquer outras
importâncias, garantias, títulos ou valores que tenha ou venha a ter em seu poder, a qualquer
título, pertinentes ao EMITENTE e/ou GARANTIDOR, aplicando-os na amortização ou
liquidação das obrigações p revistas na cédula de Grêdito Bancário garantida e neste
instrumento, na hipótese de mora ou inad implemento.
23 - A prática, pelo CREDOR FIDUCIARIO, de qualquer ato paía a venda/negociação dos direitos
cedidos Íiduciariamente, bem como a execuçáo da Cedula de Credito Bancário garantida e suas
garantias, náo prejudicará nem reduzirá o seu direito de adotar quaisquer outros procedimentos,
alternada ou simultaneamente, que vlsem à satisfação cornpulsoria das obrigaçÕes assurnidas pelo
EMITENIE e/ou GARANTIDOR neste instrumento e/ou na Cédula de Credito Bancário garantida.
24 - Esta garantia vencer-se-á somente após o cumprimento de todas as obrigaçõàs da cédula
garantida, inclusíve o pagamento do principal e êncargos, garantindo eventuais
prorrogeções/renovações da mesma.
25 - Ficam ratificadas todas as denrais cláusulas, garantias e condíçoes da Cédula garantida, neste
documento não modificadas, do qual este instrumento, que é firmado sem qualquer intuito de
r

novação, passa a constituir parte integrante e complementar, para todos os Íins e efeítos de direito.
- ,A presente cessão Íiduciária é valida para os contratantes e seus sucessores
-7 - Fica eleito o foro desta comarca para dirimir possiveís e futuras dúvidas que possam surgir na
interpretação das cláusulas deste instrumento, que se vincula à Cédula de Crédito Bancário
garanttda formando um so todo, único e indívisível para todos os fins e efeitos de direito, sendo
facuÍtado ao CREDOR FIDUCIARIO a escolha do foro do dornicílio do EMITENTE.
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QUADRO I - DADOS DA C

DE CR DITO

Emitente .LOCTITC ENGBNHARIA LTDA
Ende
CEP:
s
Nome da Agência

GOlÀNrÀ

No da Agência/Conta
Corrente

oo2"l-4/c2o12218-3

No

RIO GARANTIDA

CPF/CNPJ: oL.i34.zL

0

Valor da Cédula/Limite

L3 . g75.636, 91

Valor Financiado

9

Data de Emissão

çs/05i20L6

ndexador(Denominação)/
Percen
Data de Pagamento /
Vencimento da Cédula

Taxa de Juros (% ao mês)

1, 50

Taxa de Juros (% ao ano)

E

I

.2A9 -4L2 ,80

CDI OVER CETIP/1OO,

OO

27/07/2A2o
19, 56

QUADRO II . QUALIFIC
O DO CREDOR
Nome: BA-\co MERCAIqTTL Do BRÀsrL s.A.
CNPJ: t7 .184. o3rlooo1-10
ereço: Rua Rio de Janeiro, n.o 654, Centro, Belo Horizonte/MG CEP: 30.160-912
QUADRO III . QUAI.IFICA
DO ALIENANTE
Nome:
End
CEP

CPF/CNPJ:
a

J_01-6 ED.MOTREAL
Emitente

QUADRO IV . QUALIFIC
Nome

DO FIEL DEPOS

13 . 551 . 640/ooo1 31

AP.DE GOIAI{rA
Interveniente

to

J

En

CEP

CPF:

ADRO V " DESC
QUANIlOADE. M(,DELO, NúMeRO. COR,
(EM cASo DE vEicut,f,(§). |NFoRMAR:
VALOR DE AVALI/rÇÀO).

D

BEIUI

FISCAI
ANO OF

DESCRICÃO

IVIARCA

MODELO

USINÀ M]-S. DE SOLOS
USINA MoV ASFÀLTOS

TICEL

ccR 3 aor /H
rx- r200
vM ]_1sPD

COi\íPÀCTADOR

ROLO CO}{PÀCTADOR
ROLO COIqPACTADOR
ROLO DE PNBU
ROLO DE PI{EU
ROLO DE PNEU
ROLO LISO
F.ECIC Di' ÀSFAI,TOS

IXOM
JCB
,lCB
JCB
DYNAPÀC
DYNÀP.âC
DYNAPÀC
DYNÀPÀC
CARTERPILLAR
BOI/iAG I'IÀRINI

1/M 115PD
VM 115PD
cP2'14
cP2'14

cPz?4

IS ALIEN

S

S COÍvlO
TA cARAcrERrzAÇÀo oo(s) BE|ú(Ns)
PLÁCA: COR: CI.IASSI: CÓOICO RENAVAM,

SERIE/CHÀSsI
130328
989SRU4M2ASEK3 O O6
GATVMT_ 15K0 T802996

GATVMI15-01802995
FATVM11RJ01gO299'l
POBo0L043
POBo 0 r.4 94
POBo 03 6 03

ANO
2

013

2ü-O
2011
2011
201_1

2010
2 011

20 13
CC.424HF
100032080080031?5
20]-3
RM 5OO
cAs?00034 2
201-0
VItsI{O A(]ÀBÀDORÀ
VDA 7OO BM
513091195
20L3
VItsRO ACABÀDORÀ TEREX CIFÀLI VDA 600
311047?8
20tL
*ITVFORMO QUE AS CAR'I'AS DE AVÀLIACOES ENCONTRÀM-SE EM NOSSO PODER, BENS
AVALrÀD().g Rs4 .7'.75 .500, 00

Rubricas
MOD.

R-010.06$

05/07/201

1

51

QUADRO

VI. LOCAL

DE ARMAZENAMENTO DO(s) BEM(NS) ALTENADO{S}
cner em

ACIMA

veículos

SOB O§ CUIOADOS

ro

2'Av 'QD.1-B LT .48/50 10" sL. L01G ED.MoTREAL Ap.DE GorÀNrÀ

ABAIXOT

cnp: 74.g00-000

Cláusulas e Cond ões

As pessoas indicadas e quatifi cadas nos Quadros l, ll e lll, supra, resol vem, de pleno e comum
acordo , agregar garantias à Cédula de Credito Bancário garantida mencionada no "Quadro I - Dados
da Cédula de Credito Bancário Garantida" (Fl. 114), como segue.
1

- Em garantia complementar, autônoma e irrdivisível ao cumprirnento das obrigaçÕes assumidas na

Cedula de Credito Bancário garantida, principalmente no que se refere ao pagamento do principal
e encargos, o ALIENANTE transfere ao CREDOR, em "alienação fiduciária", nos termos do artigo
66 da Lei 4.728165 e nos termos do artigo 1.361 e seguintes do Codigo Civil (Lei 1 0.406102; co]n
as alteraçÕes do Decreto-Lei 9111ô9 e da Lei 10.931 lO4 e ainda, nos termos da Lei no 7.565/86
aplicável a alienação fiduciária de aeronaves quando for o caso, o domínio do(s) bem(rrs)
descrito(s) e caracterizado(s) no "Quadro V - Descrição do(s) Bem(ns) Movel(is) Alienaáos(s),, (Fl.
1/4), tornando-se possuidor díreto do(s) mesmo(s).
'l-1 - O EMITENTE e o ALIENANTE declaram e asseguram, neste ato, que o(s) bem(ns)

transferido(s)emalienaçãofiduciál,ia,descritosecaracterizadosno..duadroV
Descrição do(s) Bem(ns) Móvel(is) Alienados(s)" {Fl. 1141, náo está(ão) e não será(ão)
onerado(s), estando totalmente livre(s) e desembaraçado(s) de quaisguer ônus e/ou
gravames, não havendo no Estatuto ou Contrato Social ou em eventuais acordos de seus

acionistas/quotistas

ou em quaisquer outros documentos, qualquer restrição à

formalização da presente garantia.

2 - O CREDOR deterá a posse direta do(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente até a

integral
liquidação das obrigaçÕes garantidas, podendo, a seu exclusívo critério, permitir que o(s) bemfns)
permaneça(m) sob a posse díreta do Íiel depositário, com fulcro na cláusula consÍrtufipossessonb.

3 -..Assurne.o encargo de fiel depositário do(s) bem(ns) alienado(s) a pessoa qualiÍicada no
"Cluadt'o lV - Qualificação do Fiel Depositário" (Fl. 1/4), prometendo promouei a respectiva
e gratuita guarda e conservação do(s) mesmo(s), aie a efetiva liquidação da obrigação
garantida ou até requerimento do CREDOR, mantendo-o(s) no enderéço
do
"Quadro Vl - Local de Armazenamenlo do(s) Bem(ns) Aiienado(s)" acíma,"on.tante
perfeito
êm
- estado cle funcionamento e conservação, assuminào todos os riscos contra terceiros,
inclusive efetuando o contrato de seguro do(s) citado(s) bem(ns) junto a alguma das
seguradoras atuantes no mercado no prazo de 15 (quinze) dias contaàos da assinatura do
presente instrumento.
3.1 - O CREDOR deverá constar como exçlusivo beneficiário da apolice securitária, sub-rogando-

||

se n() direito à indenizaçâo devida, até o montante necessário para a amortizaçáo ou liquidação
do dribito oriundo da Cedula de Credito Bancário garantida, senr prejrúzo da'responsabilidade
dos r:o-obrigados pelo pagamento do remanescenie do débito na'hipotese de insuficiência do
valor da indenizaçáo para a liquidação total da dívida
3.2 - Ao CREDOR será facultada a exigência da substituição da garantia ou o seu reforço,
renurrciando ao direito à percepção do valor da inrJenização.

3-3 - ,à não efetivação do seguro no prazo assinalado supra, implicará o vencimento
anteci;rado da divida para todos os fins e efeitrrs de direito.
3.4 - A fíel depositário renuncia, expressamente, às prerrogativas que lhe asseguram os artigos
643 e 644 do Codigo Civil e assume toclas as. res ponsabilidades civis e penais decorrentes do
encargo de fiel depositário, gue declara conh ecer e aceitar para
os os fins e
de
direito

ienação Fiduciária ern garantia de CCB No 01391-6631_9
A,l
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4 - O EMIT'ENTE e o ALIENANTE obrigam-se a oferecer substituição ou reforço de garantia, no
pr..zo legal, em caso de pe rda ou deterioração do(s) bem{ns) alie nado(s), se o valor do(s)
bem(ns) rnostrar-se defasa do em relação ao valor da dívida ou se por quaisguer motivos
tornar-se ineficaz para garantir o efetiv«r cunrrprimento de seu o bjeto, sob pena de, não o
fazendo, ocorrer o vencimento antecipaclo da divida, tornando-se desde logo exigível o valor
integral da obrigação garantida.
r>corrência de caso fortuito, força rnaior ou ato de terceíro que acarrete deterioração ou
4.1
imprestabilidade do(s) bem(ns) objeto desta garantia não exirnirá o ALIENANTE da obrigação
prevista na cláusula 4 acima e do pagamento integral da divida.

'A

5 - Na hipó,tese do EIVITENTE e do ALIENANTE, por qualquer motivo, não cumprirem quaisquer das
obrigaçõas assumidas na Cédula de Crédito Bancário garantida e/ou no presente instrumento, fica
facultadc, ao CREDOR o direito de optar pela execução judicial da presente garantia e/ou efetuar
livremente a venda judicial ou extrajudicial do(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente, independente
de leilão, hasta publica ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, aplicando o produto
obtido na anrortizaçáo ou liquidação dos débítos existentes, incluslve despesas incidentes. Se
hottver saldo remanescente, deverá ele ser imediatamente coberto pelo EMITENTE e/ou
ALIENANTE, que se obrigam a pagar o que for devido nas 24 (vinte e quatro) horas que se
seguirem à data em que lhe for dada ciência do montante do saldo devedor.
o

-

Esta starantia vencer-se-á somente apos o cumprimento de todas as obrigaçÕes da Cedula
garantidil, inclusive o pagamento do principal e etrcargos, garantindo eventuais prorrogaçÕes,
aditamerrtos e/ou renovaçÕes da rnesma.

7 - Todas as despesas feitas pelo CREDOR nos terrnos deste instrumento, bem como aquelas
necessárÍas à segurança, validade e regularização de seu crédito e de suas garantias,
inclusiv,e e principalmente as despesas de registro em cartório da Cédula de Crédito
Bancário e do presente instrumento e respectivos enexos elou aditivos, bem como as

despesas de registro em quaisquer outros órgãos (como o Detran, Registro Aeronáutico
Brasileiro e outros) serão de única, total e exclusiva responsabilidade do EMITENTE e
col'rerão por sua conta, obrigando-sê a regsarcír tudo quanto venha ou deva ser despendido
em razão deste instrumento ou da Cédula garantida, ainda que o CREDOR venha a agir em
norne pro;rrio.
7.'l - Para Íins de ressarcimento das despesas decorrentes do presente instrumento, da
Cédufa de Crédito Bancário garantida, seus anexos elou aditivos, o EMITENTE autoriza,
expressamente, em caráter irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, que o
CREDOR efetue o respectivo débito em sua conta corrente de livre movimentação,
identificada no "Cluadro I - Dados da Cédula de Grédito Bancário Garantida" {Fl. í/4} deste
instrumento.
8- Alem d;as hipoteses previstas ern lei e daquelas ajustadas na Cédula garantida e no presente
instrum':nto fica convencionado que será considerado automática e antecipadamente vencido o
presente instrumento, a Cédula garanticla a que este instrumento se vincula, bem como os
respectivos anexos e/ou aditivos, independentelnente de qualquer aviso, interpelaçâo ou
notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imediatamente exigível o cumprimento das
obrigaç,ies, bem como a exigência das garantias prestadas, caso o(s) bem(ns) aqui alienado(s)
fiduciariamente seja(m) objeto de cessáo, alienação ou qualquer outro forma de gravame/Ônus,
sem a prévia e expressa anuência do CREDOR; caso haja descumprimento de quaisquer
obriga ç,ies decorrentes da Cedula de Crédito Bancário ora garantida
como do resente instrumento no tempo e modo corrvencionados

nação Fiduciária em garantia de CCB No 0139166 3L-s
MOD. R-010

C

anexos e aditivos, bem

I

5:

- Fica m ratificadas todas as demais

cláusu las, garantias e condiçÕes da Cédu a garantida, neste
docü mento não modificadas, do qual este instrumento, que é firmado sem qualquer intuito ou
- ânim o de novação, passa
a constituir parte integrante e complementar, para todos os fins e efeitos
de direito

10

'As

partes elegem o foro desta comarca para dírirnir possíveis e futuras dúvidas que possam
surgir na interpretação das cláusulas deste instrumento, que se vincula à Cédula de Credito
Bancário formando um so todo, Único e indivisível para todos os fins e efeitos de direito, sendo
facultaclo ao cREDoR a escolha do foro do domicílio do EMITENTE.

E por estarem justas e contrâtadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e para um so efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

nlN

.

O REGI

SOMENTE

GARANTI

O proprietário do veicuto terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura
deste instrumento de alienação fiduciária, pâra proceder junto a Unidade de Trânsito do
registro do veículo a averbação do gravame com a emissão de um novo CRLV (Certificado
de Registro e Licenciamento de Veiculo) contendo o registro do gravame em favor da
instituição Íinanceira credora da garantia real, em atendimento a Resolução n.o 15g12044 do
CONTR,AN.

.

Considera-se gravamê, para fins da Resolução n.o 15912004 a anotação de garantia real de
velculo automotor, decorrente de contratos com cláusula de alienação fiduciária, reserva de
domínio ou penhor, no campo de observações do CRLV (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo
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§

Aparecida de Goiânia - Goiás, 15 de março deZOL7,

-w
Ilustríssimo senhor administrador iudicial,

Nc

Dr. Leandro Almeida de Santana.

Assunto: Requerimento.

LOCTEC ENGENHARIA LTDA. C MACNARIUM ENGENHARIA LTDA.,

empresas devidamente qualificadas nos autos da AÇÃO DE RECUPERAçÃO

fUDICIAL, de protocolo ne 391837-48.2016.8.09.0011, vem, a presença do
Administrador fudicial, nomeado pelo doutor juíz da 4a vara cível da comarca de
Aparecida de Goiânia

-

Goiás, apresentar informações

e/ou questionamento§,

para que no fim, nos seja esclarecido ou retificado, os seguintes termos abaixo
consignados.
r

-

DAS DTFERENÇAS CALCULADAS NOS VALORES DE CRÉDITO

A)

TRIFER INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

Sr. Administrador, consta na relação nominal de

credores

apresentada, a inserção/classificação dos créditos da empresa TRIFER INDÚSTRIA
METALURGICA LTDA., inscrita no CNP] ns 00.027.986/0003-55, nos quadros de
empresa possuidora de crédito com garantia real.
Ocorre que, como se pode notar o "statu§' societário da qual pertence

tal empresa, bem como o crédito discriminado na citada relação de credores, cujo

valor é de R$ 695,40 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos),
implicando equívoco da atual posição, devendo ser retificada para que a sociedade
figure como credora quirografária.

&
condominio cidedÊ

E

ÍpÍ!§âriet, PÍíÍrgÍa AÉnida, Qd. 01, Lob 21

.
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A1.7 34.21 410001'54
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B)
a

- EPP
CIDADE SERVIçOS E ASSESSORIA FINANCEIRA ITDA

apresentada'
sr. Administrador, consta na relação nominal de credores
dos créditos da empresa CIDADE SERVIÇOS E

inserção/classificação

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

-

EPP.,

inscrita no cNP| ns 07.353.L46/0001'60'

nos quadros de empresa possuidora de crédito quirografário.

pública de
Ocorre que, como se pode notar através da escritura
discriminado na
confissão de díúdas com alienação fiduciária, bem como o crédito
(Um Milhão'
citada relação de credores, cujo valor é de R$ t.963'404,58
e Cinqüenta e Oito
Novecentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quatro Reais
ser retificada para que a
Centavos), implicando equívoco da atual posição, devendo

sociedade figure como credora com garantia real'

c)

cHrNA CONSTRUCTION BANK - BANCO

tUÚrtrlo

s7a

Com relação ao crédito da instituição financeira publicamente
no CNPJ ne
conhecida por BANCO CHINA, entidade societária inscrita
maior'
07.450.604/0001-89, ocorrera o lançamento de seu crédito a
emitida na
O lançamento deste saldo refere-se a cédula ne 1283484,

,-

credores de crédito
data de 0210612016, onde ocorrera à inserção na relação de
contabilizado'
obtido por cálculo que resultou em valor acima do corretamente

275.8L3,87

de R$
Do realizado cálculo, chegaram ao valor total de saldo devedor
e sete
(duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e ffeze reais e oitenta

centavos).

2olo

e multa de
Assim, aplicando a correção de juros moratórios de 1,00%
27L'820'37
de R$ 263.903,27, chegamos ao total do débito de R$

sobre o valor

(duzentos e setenta e um mil, oitocentos

e

vinte reais

e

trinta

e sete centavos)'

&
LOCTEC ENGÊNHARIA LTDA.
DE
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CNPJ(MF) n-" 01.734.21410001'54

CO MERCANTIT DO BRASIL

S/A

Deigualforma,evidencia-sedivergênciaquantoaocálculorealizado

na cédula de crédito Bancário número 139L663t-9, emitida pelo

BANC0

MERCANTIL DO BRASIL S/4, CNPI t7.184.037/OOO1-10, onde o valor contido na

planilha cálculo soma o total de seu crédito é de R$ 11.144.7t3,72 (onze milhões,
cento e quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos).
Realizado o cálculo de atualização moneária em atenção aos dados

contidos na cédula de crêdito bancário, chegou-se ao valor total de

R$

10.899.098,57 (dez milhões, oitocentos e noventa e nove mil, noventa e oito reais e
cinqüenta e sete centavos).
rr

-

DA INSERQ{O NA REIIIçAO NOMINAL DE CREDORES

A)

BANCODO NORDESTEDO BRASILS.A.

0portunamente, a empresa MACNARIUM ENGENHARIA LTDA', se vale

do presente para solicitar diretamente a Vossa Senhoria, com o requerimento de
inserção do credor, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., instituição financeira
inscrita no

CNPJ no 07.237

.373/0056'01..

O crédito que ora se requer em prol do citado banco é oriundo da
Cédula de Crédito Comercial de número 56.2013.6235.L2075, no valor de R$ R$

2.173.500,00 fdois milhões, cento e setentâ e três mil e quinhentos reais), sendo
liberado como operação de crédito somente a quantia de R$ 504'000,00
(quinhentos e quatro mil reais) referente a uma usina Misturadora de solos/ccR,
Marca Ticel.

0

saldo remanescente desta operação é 38 parcelas no valor de R$

7.636,g6 (sete mil, seiscentos

e trintâ e seis reais e trinta e seis

centavos),

totalizando um saldo remanescente devedor de R$ 290.181,68 (duzentos e noventa
mil, cento e oitenta

e

um reais e sessenta e oito centavos).

DIANTE DO EXPOSTO, requer, após a análise do aqui eüdenciado

pelo Administrador Judicial, Dr. Leandro Almeida de Santana, que se digne

a

conceder a totalidade do presente requerimento.
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QUALIFICA
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x
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O DO EMITENTE

LocrE: ETGENHÀRrÀ LTDÀ
Endereço: ccrDo'rNro clrD crD EMpR 1. ÀvBNrDÀ - eDol rr21 sr crDÀDE vaRÀ cRuz ApÀREcrDÀ DE GorÀNrÀ
CEP: ,o .,,r- rro
CpF/ CNpJ: or. z 34.2!4/ooot-s4

-

co

QUADRO II - QU,ALIFICA
O DO CREDOR
co MIIRCANTTTJ DO BRÀSrL S.À
CNPJ: rr. ras. 037/ooo1-10
Endereço: Rua Rio de Janeiro, n.o 654, Centrr:, Belo Horizonte/Mc CEP: 30.160-912
QUADRO III . RELA
ODA S OPERA AO ES ORIGIN RIA S ENEGOCIAD S
N'dâ Operação
Data de Vencimento
Valor da Opêração
Saldo DêvedoÍ
N olrlêi

gp-1

13 ? (,3 5,I 9

138)1274

Total da Dívida
Confessada
9.

186 . 581,

2o7',7

5.614.849,57

5

26/04/2A76

3.175.501,61

3.189.303,46

27

/L2/

Total do Desconto
Concedido

Valor Amortizado
nesta Data

330.560,30

0,00

:0

No/Nome da Agência

,

002'7

IOF - (Valor)

22.837,64

-P

Data de Emissão

os,/05/2016

-,

Taxa de Juros (% ao mês)
1,50
lndexador,iCorreçáo) 100,00
Percentual

{

lndexador (Coneção) Denominação
OpÇão para Liquidação das
ParÇelas

48

Lugar de Emissão

GOI]\N}A

Lugar de Pagamento

GOIÀN]A.GO

11(;

.

Valor das Parcelas

E

trtao

r"9,56

CDI OVER CETIP

E

!

C/Corrente
Boteto

Vide Quadro Vll

GO

."t
3'/a712015

sim

Valor da CCB
13.975.515,91
(Somatório das parcelas)
Data de Pagamento/Vencimênto
27 /01 /2020
desta CCB
Taxa de Juros (% ao ano)

25/A8/20!6

l,lC)D. R-010

E

IOF - (Financiado)

Venciment,:: rla 1a Parcela

Rubricas

9-186.581,20

GOÍANIÀ

o2072218 -3

de Percelas

Valor base para a
Composição

QUADRO IV - DÂDOS DA CCB

No dâ Conta Corrente

No Tota I

-99'7 .2'7'7,'74

J+----

^/\

FOLHA 1/9

51

QUADRO V. PAGAMENTOS AUTORIZADOS
esas ,ilnc urlada S a co n cessã o do créd ito
Valor
% em rela

Tributos
Tarifas

1r,1

22

1ey

0,0

0, 00

Pagamentos Autorizados

(c =A + B)

.831, 60

or2

9.186.591,20

99,8

22

Valor base para a Composição

Valor total devido

(carcuraoo no ato da contraraÉo
conside:ando
parámetro o valoí base para a composiçáo,
.crmo
somad.o

9

Custo Eferivo Total (GET)

1, 51

ao valo de pagamentos autorizados, na torma'Oas
normas
e regulamentaçí,es em vigor)

ao totaldevido

0'2

.83L, 60

.209' .412 ,80

100,

% ao

0

mês

Le,7o

7o aO anO

QUADRO VI . GARAI{TIAS ADIC IONAIS
ALIEINAC}O FIDUC.DE BENS MOVEIS
DOM]CILIO BÀNCÀRIO PERFORMADO

QUADRO VIt . FORMA E CON
No

da

Valor do Principal

Parcela

! encimento

01

zs/oe/zot6

0, 00

02
03
04
05
06
07
08
09
10

2ê,/09/2OL6

0, 00

27 / t0 /20L6
2s/ Lt/20L6

78.578,57
167.635,83

26/ L2i2Ot6
26iC7/20L7

(A)

ES DE PAGAMENTO DES TA CCB

Valor dos Juros
(B)

Valor a Pagnr
(a ser acrescido da

correção)

(C={+S}

Valor do Desconto de
Pontualidade por
parcela

300.000.00
300.000, 00
22t.421.43
t32 .364 ,77

o, 00

5() . 000, 00

50 . 0c0, 00

0, 00

0, 00

50 . 000, 00

50 . 0c0, 00

0/ 00

50 . 000, 00

0, 00

s0 .000, 00

50. 000, 00

0, 00

0, 00

5().000,00

25/05/2077

50 . 000, 00

0, o0

0, 00

5r) .

000, 00

50 . 000, 00

,

0,00

0, 00

300 . 000, 00

300 . 000, 00

2I .940 ,02

0, 00

528 . 059, 98

550 . 000, 00

7gg,37

420 . 384, 00

129.616.

00

15 . 126, 43

409.300, 60

140.699,{0

550 . 000, 00

74.727.79

11'7.588/57

550 . 000, 00

15 . 559, 14

122 .927

18
19

27/!9/20t7
i6/t0/20L7
27 i Lr/ 20]-7
,8it2i20L7
,5/ot/2oLB

550 . 000, 00

26/iJziJO]-9

20

26/)3/2018

11

12
13
14
15
16
17

21

tLi03i2077
27i03/20!7
2"t/04/20t7
É.i 06

/ 201.7

2'7/r7/20L7
25/:19/2917

,4L1,43
527.072,25
0,00
0,00
432

o, oo

300.000,00

0, 00

300 . 000, 00

2.827,29

300 . 0r)0, 00

6.031,73

50 . 000, 00

0, 00
0, 00

650 . 000, 00

18 . 965, 56

5í).000,00

50 . 000, 00

0, 00

l-r0. 000, 00

s0 . 000, 00

0,0U

0, 00

l;rl . OO0, O0

50 . 000, 00

0' 00

o, o0

5r.).

000, 00

50 . 0c0, 00

0,0

26 )4 / 20:-8
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300 . 000, 00

ü. 000

CD

ROVil- FORMA
No da

E CON

ES D E PAGAMENTO D EST A c CB
Valor a Pagar
Vak:r dos Juros
(a ser acrescido da
(B)
correção)

NTI
Valor do Desconto de
Pontualidade por
parcela

Vencimento

Valor do Principal

0,00

50. 000, 00

50..000,00

23

25/)s/20L8
2't / )6/20L8

O, 00

0, 00

400 .000, 00

400 . 000, 00

0, 00

,24

26/)'7/?0]-8

468 . 188, 76

181-. Bt

L,24

25
26
27

27/t)Q'/2g1g

493 . 004, 35

106.995

650.000,00
600.000,00

27/09i20]-8

t6 .846 ,67
17 .'t39,5L

504 .0L7 ,22

!r!;

,7I

600 . 000, 00

25/.Lo/zotg

18 . 135, 86

520 .423 ,28

'ttr.576,72

600 . 000, 00

26/ LL/20Le

5t-7 .295 ,56

.704 ,44

600 . 000, 00

19.726,24
18.613, s1

28112/2OL8

0,00

50 . 000, 00

s0 . 000, 00

25/ )t/2019

0, 00

0, 00

5().000,00

50 . 000, 00

0, 00

27

0,00
0' 00

50. 000, 00

50. 000, 00

32
33

/ )2/2OL9
27/03/2019

0, 00

lio . 000, 00

50 . 000, 00

2s/04i2oL9

0, 00

0, 00

34

5tt. 9gg,

gO

50 . 000, 00

0, 00

27iOs/20L9

0, 00

50. 000, 00

35
36

50 000, 00

0, 00

/ '16,t 291,
25/o7 izoLg

98 .036 ,27

201 . 963, 73

300.000,00

3.527 ,40

37

26

Parce,la

.22

28
29
30
31

(A)

(C=A+B)

27

B:t

.982

65

.

586 . 315, 94

(;:r

.684,

06

650 . 000, 00

2t.097,35

586.531,49

(;:i

.468,

51

650 . 000, 00

38

/ )g,i 2919
2ê/09i20]-9

597 .623 ,68

25/.LO/:t0t9

609 .690, 5s

\;:1 .376,12
4o.309,45

650 . 000, 00

39

2t . L04 ,95
21.503, 93

650 . 000, 00

4A

27/rt/2019

21.938,29

614 .152, 36

3!i .947 ,64

650 . 000, 00

41

it2/2ot9

22 .098 ,94

2ê

27.431,86

:t:t . 568, 14

50. 000, 00

42

98?, 05

21

25.5t7,76

?.,i

43'

! 0L!2020
c'2iA3/2o2o

,482 ,24

50 . 000, 00

9L7,96

23 .649 , 67

;t{;.350,33

44

50 . (100, 00

850, 86

26/03i2020

32 .263

:-'t

.736t05

45

50 . 000, 00

1.L50,92

27/C4/2020

26 . 82L, 31

it?,.L7B,69

46

50 . 000, 00

iC5i2020

28.683,11

964 ,90

?7

21..316, 89

47

50. 000, 00

2t!'/06/2O2O

579.814, 60

:10 .

L95, 40

4B

600 . 000, 00

1.032, 00
20.863,31

27

/2020

8t2 .628,38

'_l . 009, 53

825.636,91

28.423,36

/

07

,95

49
50
51
:

52

53
54
55
56
57
5B
59

60

Tokrl

9.209 412

80

4 ."166 .2
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euADRo

Nome: :or'o srlvÀ
Endereço:

RU.À

FrLHo

sB42 eD39 L11, 000000

CEP:

74. r.roc-0,)o

NOme:

,:OS

ti

-

-

Eso.:1,/s830

F.ES POR?ÀL DO SOL -

CPF/CNPJ:

i.2e

.217. sü.-2s

EIJI.ÀS ÀTTtx

Endereço: AVANIDÀ T 15 Q 133

CEP:

vlt - euAltFlcÀcÃo ootS) AVALISTA(S)

Ir

I À

1.4,

000485

-

74 231-010

APTO 1200

-

SETOR BITENO

CPF/CNPJ: LAs.:.e4.oo7-a'7

Nome:

Endereço:
CEP:

CPF/CNPJ:

Na forma e data aqui designada, pagarei(emos) ao credor, ou à sua ordem, em moeda corÍente
nacional, a quantia descrita no campo "Valor da CCB" do Quadro lV, com os acréscimos financeiros e
moratórios consignados nesta CCB.

GOIANIÀ

-

05 DE MÀIO DE
Data

CO

016

le
(_-

Emitente

r-

)

Avalista

Autorização para prestâr Aval
NOME

J

CPF:

(
,

Autorização para prestar Aval

Avalista
NOME:
CPF:

Autorizaçáo para prestar Aval

Avalista
NOME:

CPF:

CB Composição de Dlvidas No

13916631-9
FOLHA 4/I
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Cláusrrlas e Condições

1-CEMITE:NTE,neste ato, reconhece e c;onfessa dever ao CREDOR a(s) dívida(s), com seus

respe,:tivos saldos devedo res, mencionada(s) no Quadro lll, obrigando-se a pagar o valor desta CCB
indicado no r;anrpo "Valo r da CCB" do Quadro lV, conforme estipulado no plano de pagamento
ind icado no Quadro Vll.
'1.'l - O EMITENTE, neste ato, efetua a amortizaçáo do "Total da DÍvida Confessada" pelo montante
indicado no campo "Valor Amortizado nesta Data" do euadro lll.
1.2 - Ficará a exclusivo critério do CREDOR a concessão de desconto conforme valor estabelecido no
campo "Total do desconto concedido" do Quadro lll.
1.3 - O EI'/ITENTE e os coobrigados asseguram que os recursos decorrentes desta CCB serão
utilizados para a finalidade de "capital de giro no exercício da sua atividade fim,, e que se
resporrsabilizam solidariamente por eventuais clesvios, inclusivê por aqueles quê possam causar danos
sociais e/otr projetos em desacordo com a Politica Nacional de Meio Ambiente prevista em Lei, bem
como pelo 3strito cumprimento da Lei de LlcitaçÕes, Lei da Empresa Limpa e Lei no12.846, de 10 de
agosb de 2 013, que trata do resguardo do patrimônio público nacional ou estrangeiro, e dos princÍpios
da adrninistração pública e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
2 - Serão dr:vidos pelo EMITENTE:
2.1 -.iuros (parie prefixada) à taxa estipulada no Quadro lV, capitalizados mensalmente, calculados e
cobrados pcr dias decorridos e computados a partir da data de emissáo desta CCB, incidindo sobre o

saldo deverlor,
2.'1.1 - Os valores das obrigaçÕes concernentes à parte prefixada constantes do euadro Vll, serão
corrigidos rronetariamente com base no perc,(:ntual àe coireçao do indexador definido no euadro lV,
prevalecen(ro as seguintes estipulaçÕes:
2.1.1 .1 ' A alrualizaçáo será efetuada com ba,se no indexador que vier a ser
divulgado para a ,,Data
Base da Operação", ou para o mês relativo à atualização, considerando-se a folria Oe'apuraçaà
Oà
respe,:tivo incler:ador.
2.1.1.2 - Estipula-se como
."data base da operaçâo", em cada mês, o dia correspondente ao do
vencirnento da operação (aniversário).
2.1.'1 .:3 ' Nc s; ttx.'ses em que inexistir o dia refurente ii ''data base",
a alualizaçào será feita crm base no
indexador co dia subseqüente.
2'1.1.4 - NE o 'rcincÍdindo o dia de. realização cla operat'ro com o dia do vencimento,
será utilizado para
o perícdo c)nlpr€,endido entre a dâta da operar;áo e a primeira "data base,,o cálculo pro
rata dia úiit Oo
jndexador ê tualizador da data da operação.
21.1.5 - Na hipótese de suspensão, alteraçiir: ou extinção do indexador de atualizaçâo desta
CCB,
será aplica«lo aquele que o substituir.
2.1"1 .ti - Czrso não haja definição do indexador substituto pela autoridade
competente, será utilizada a
Taxa Bruta Média de Captação de Depósito a Ptazo nas mesmas condiçÕes, divulgada pela
ANDIMA Associação Nacional das lnstjtuiçÕes ào MercirJo Aberto.
2 1 .1 .7 - As taxas do depósito a p razo serão calculad as pro rata dias úteis.
2.1.?-- Na lripótese desta CCB estar vinculacla à taxa de remuneração dos CertiÍicados de Depósitos
lnterfinance iros - CDl, de acordo com o definirjo no Quadro lV, seni prejuízo das condições prbvistas
no itern 2.1 1 acirna, prevaleceráo as seguintes estipr:laç:Ões:
2.1 .2.1 - Seráo devidos juros (parte pós-fixada) cak;ulados diariamente sobre o saldo devedor do dia
útil anterior aplicando-se a taxa de remuneraçáo dc,s CertiÍicados de Depósitos lnterÍinanceiros - CDI
no percentlal especificado no Quadro lll, r:ompl,:mentada com a taxa de juros remuneratórios
(parte pre-fixada) tarnbém estipulada no Quadro lll. o CDI (parte pós-fixada) pactirado como indexador
de atualizar:ão monetária desta operação corresporrde ao custo de captaçaô dos recursos aplicados
nesta CCB.
2.1 .2.2 ' Estipulâ-se como saldo devedor do dia útil anterior a soma das parcelas de principal e juros
acumuladol; devidos ate o dia anterior e não liquidados.
2.1.2.3 - A taxa de remuneração dos CertiÍicados de Depósitos lnterfinanceiros - CDI será obtida
através do :jistema do Banco Central do Brasil - SISBACEN, transaç ão PTAX86O, título Série Hi
ca
de CETIP - Dl - coluna "Taxa Nominal".

Eú
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- Caso o Banco Central do Brasil deixe de divulgar diariamente a taxa de remuneração dos
Certifrcador de Depósitos lnterfinanceiros - CDl, poderá o CREOOR, a seu exclusivo criterio, útilizar a
taxa divulgi,rda pela ANDIMA - Associação Nacional das lnstituiçóes do Mercado Aberto, ou de outras
fontes que iulgar qualificadas em operaçóês cle mesmâ naturezã das definidas nesta cláusula e seus
parágrafos.
2.2 ' lOF - lrnposto sobre Operaçôes Financeiras, calculado e cobrado de acordo com as normas em
vigor, no vtrlor estipulado no campo corresponrJente do euadro lV.
2_..2.1 - Pod=rá o CREDOR, a seu exclusivo criiério, l'inanciar o valor do IOF - lmposto sobre OperaçÕes
Financeirar; incidente na operação.
2.2.2 'Na hipótese de ocorrer o financiamento acima previsto, prevalecerão as seguintes estipulações:
2.2.2.1 - N,: l'alor estipulado para o campo "Valor dar CCB", no Quadro lV, já estará incluído o valor do
IOF a financi;rr.
2.2.2.2 - Os juros relativos ao financiamento do IOF: serão calculados de acordo com o estipulado na
cláusula 2. i desta Cédula.
2.2.2.3 - (.ts valores do principal e juros, devidos em decorrência do financiamento do IOF seráo
incorporad,)s ao valor das parcelas.
2.3 - Os custos e despesas relacionados à presente operação estabelecidos no Quadro V.
3 - O Custr> Efetivo Total (CET), indicado no Quadro V, é calculado considerando os fluxos reÍerentes
às lib'eraçe es e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa efetiva de juros anual estabelecida no
Quadro lV, campo "Taxa de Juros (% ao ano)", bem como os custos dos seguros, tributos, tarifas,
registros e demais despesas, inclusive reembolsáveis, tudo conforme explicitado no Quadro lV, a teor
da Resolução N.o 3.517 do Conselho Monetário Nacional e alteraÇões posteriores.
2-.'!,.2:4

4 - C pagirnrento, pelo EMITENTE, do valor rêsultante da dlvida, acrescido dos encargos devidos,
deverá ser efetuado de acordo com o estipulado no Quadro Vll, ou seja, amortizaÇão do principal, mais
correÇão, nrais juros.
4.1 - As pilrcelas serão pagas pelo EMITENI-E de acordo com a opção indicada no campo "Opção
para t-iquidaÇão das Parcelas", descrito no Quadro l\/.
4.1.1 - Caso o EMITENTE tenha optado pelo pagarnento das parcelas por carnê, este será Íornecido
pelo OREDOtI, no qual constará o valor das pztrcela:; em moeda corrente nacional.
4.1.2 - Ev,:nlual demora ou atraso na entrerga do carnê não eximirá o EMITENTE de efetuar o
pagarnento das parcelas em seus respêctivos rrencirnentos.
4.í.3 : Na hipótese das parcelas sêrem pagas mediante débito em contâ corrêntê, manüda junto
ao B;lnco Mêrcanül do Brasil, o EMITENTE autoriza ao CREDOR, êxprêssamente, em caráter

irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, a efetuar o débito do valor da prestação e
eyenl:uais eÍrcàrgos, nos respectivos vencimentr)s, na conta corrente indicada no Quadro lV e
obriga-se ir manter saldo disponível em conta corrente suficiente para o débito dos valores das
obrigaçõer; desta Cédula de Crédito Bancário, inr;lusive encargos e tarifas.
4.1 .3.1 - Nrr hipótese da conta corrente do ENIITENfE náo apresentar saldo suficiente para o total do
débito, o CREDOR poderá debitar parte do valor da parcela, sem que isso signifique quitaçáo integral
da perrcela hlesta hipótese, o valor correspondentê à diferença entre o valor debitado e o valor da
parcela, mais r:s encargos relativos ao atraso clo pagamento sobre essa diÍerença, será debitado assim
que €r conla corrente do EMITENTE apresentar s;lldo suficiente, sem prejuízo da possibilidade do
CREDOÍ1 (,orrsiderar esta Cedula antecipadarr ente ven':ida.
4.1,3,2 - O EIIIITENTE autoriza, também, qu'e o CREDOR dê ciência e/ou entregue uma cópia da
prêsc,nto C;éclula de Grédito Bancário ao Barrco Mercantil do Brasil.
4.1 .4 - lne:<istindo saldo disponível em conta corrente para débito dos valores devidos, estes sêrâo
cobrado{i na forma da lei.
5 - Ç;rso sç,jn r;oncedido o desconto dê pontualida(lê, a exclusivo critério do CREDOR, o valoÍ
do descon ic, irrdicado no campo "Valor do Dêsc:onto de Pontualidade por Parcela" do Quadro
Vll, será decluzido do valor de cada parcela, por ocasião do pagamênto da mesma, desde que
estâs parcel;ns sejam pagas rigorosamente ;rté o dia ds vencimento.
utras
desconto
5.1 - O pall,arrrento de uma parcela em atrârso não impede a concessáo
rc€,las vincêndas, se forem paqas até o dia de 'rencimento.
ubri
o
$tÇ ão de Dividas No 13e16631-e
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- l/encida e não paga a dívida , com oÍ; acessórios, serão devidos pelo
EMITENTE: JUrOS
moratórios de 1yo (um por cento) ao mê s; j uros remunêratórios
desde o vencimento da
1-1

obrigação, à taxa máxima do mercado do di a do pagamento,
nunca inferior à taxa prêvis ta nesta
CCB; multa correspondente a 2yo (dois por cento) sobre
o saldo devêdor a purado.
11.1
Na hipótese dê cobre nça judicial, o CREDOR poderá o ptar, quanto aos juros
rem uineral:órios, pela correção monetária segundo
os indices oficiais regularmente divulgados
e que rêfl itam a desvalorização da moeda, além tlos juros
de mora de 1 % (um por cento) ao mês
e mul ta de, 2% (dois por cento) sobre o valor dsvido"
12 - tf 51y17611TE concorda com a Íaculdade do cREDoR,
a seu exclusivo critério, poder prorrogar,
parcerlar ott renegociar a dívida existente,
informanào ãà Eurlrgr.rrr
nãrr. óànàições da operação,
send,) ao EMITENTE assegurada a possibilidadr-. Oà regularizar
o
seu débito e não aceitar a
paícelamento ou renegociaçáo realizado.
?Iolo
-aqqor
'12'1 .'o
ElvllrENTE declara estar ci'ente ãos efeitos e clas implicaçÕes
de sua inadimplência, na forma
previ:;ta

,.

ne stâ CCB.

- Na tripótese do descumprimento quarqueÍ obrigação do
EMTTENTE, ou atraso no
1e
pagamento das parceras, poderá o cREDoFi
c.municar õ rãto a seÊÃéÃ _'c"ntrarização de
serviiços BancárÍos, ao spc '.serviço o., e.oteção
ao crédito, ou a quarquer outro órgão
atraso no pagamLnto e/ou descump'iÀ"'io obrigacioíar,
i,i"§ffitfli"*""r"T:1"ri'jj.
13

14

-

Qualrruer torerância p?r
!.r.t"-99 cREDoR peio não cumprimento de quarquer cráusura ou
condição t;edular por parte do EMITENTE
ulo, Àvi,[ÉiÁ(s) *rá'";;Jjà;rãã
tiberatidade, náo
renúncia
ao
direito
de exisir ó cuÀpriment" ,rá-óuiúrôáo ou procedimento
.em
|n-r"t"tjtlli5i:

;"r"

o EI/|rENTE e oís).AVALrsrÁ(s) de<Íaram ter rido previamente
esta ccB e que não têm
dúviclas s.bre quaisquer âe-suas craüírÀ,:.ã.aiàoes.
Dectaram,
ainda, que receberam uma via
não rregociáver da presentetcg g".uãr,
ãÃ-oir]'qr
conhecem
todos
os dispositivos da Lei N.o
10 9:11, d€ 02 de agosto de 2004, ooriganJolsã
â ci,mpri-ros, Íetmente, em todos os seus
termos.

15

-

1ê

- os

avisos, interperações, cartas. e n,)fifica
?ôês relativos a esta opêração somente serão
e eÍicazes quando errriado,, prrc os endereços indicados
nos euadros de
deverá
se'r-com;;;;"
ao
cREDoR por
:§li,::Tffi":;:liiÍf,,iJã'J[í,?'1"^:?E;'ào*ãiioã'"ço
cons deraclos válidos

17 "'C EMTTENTE decrara, para.os devidos
fins, tersido_inÍormado pelo cREDoR, previamente
à enrissãr cra prêsente
ao
tor.i'a-i ãperaçao, denominado ,,custo Eíetivo
Totar "r"to

cie,

Iti]lr:,,jtT

;
:L:n.Íi;';'';;;;
":.T."0"*;,

eventuaís rererenciais

de

remuneração

18 - o cFll=DoR poderá, a qualquer
temp. e a seu
critério, endossar, ceder, caucionar,
empenhar oLt por qualquer oütro âto
transferii ioirf o,9x9lus!v9
parcialmente, os direitos, açoes garantias
e
decorrert€: desta CCB,
aviso,
iurrqre,
comunícação,
notificação
autorizaçàr
ou
qualquer espécie, podendo, inclusrve,
'Je
emitir e negociar certificãoos de cédula de
Crédito Bancário relaiivos ao presente
título.

]lfl""9:làl;;;;;

19 - A(s) l)essoa(s) que assina(m) o
campo 'Autorizaçáo para prestar aval,,,
constante desta ccB,
autoriza(m) seu(s) côn juoe/companheiÀ
á ir"rtrilrrr'rerativamente á presente
ccB, nos termos do
artig<t 1.647 do Código Civil.

O EI!íITENTE concorda e autoriza o CRED()R
a envia r SMS e e-mails para mantêJo
infor madc, s,obre esta o peração e sobre orutros
Jlroriutos , servi Ço§, promoções ou informaçôes
de st:u inl+r'es;se inclusi vê para envio
de b,oletos , arvísos de cobra nça e cópia
de instrumentos
de f<rrmalizaçào de o perações de crédito,
Os da dos de SMS e e -mails serão fornecidos pêlo
EMIT'ENTI! e qua lquer alteração deverá
ser
EMttENTE. Esta autorização poderá ser comu nicada ao CRE DOR, sob respo abilidade do
canc,e lada a qualqu erm mento p
m ediante comuni cação po r escrito
ITENTE,
ao C REDOR.
2A
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EMITENTE declara que conhece ê respeita a legislação de prevenção à lavagem de
di nheiro e financiamento ao terrorismo, bem como de atos de corrupção e lesivos contra
a
adnrinistrração pública nac ional e estrangeira, inclusive a Lei de l-icitações e a
Lei da Empresa
Limpa. C EMTTENTE se obriga, neste ato, a connunicar imediatamente ao GREDOR
caso tenha
ciência de qualquer ato ou fato relacionado a esta operaçã o que viole es normas e legislação
vigentes relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao te rrorismo, a Lei
deLicitaçõeseaLei da Empresa Limpa, podendo o CREDOR adotar as providências que
entender necessárias.

22 ' O EMITENTE declara, neste ato, e obrlga-se a: a) observar a legislação ambiental

aplicável, assim como a legislação trabalhista, ãspecialmente as normas relativas à saúde
seguranca ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantit; b)e
molritorar suas atividades de forma a iderrtificar e mitigar impaitos ambientais não antevistos
no momento da emissão da presente CGB; c) monitorár seus fornecedores diretos e
relevante's no que diz respeito a impactos ambientais, respeito às legislaçÕes social e
trabalhista, normas de saúde ê sêgurançâ ocupâcional, bem como a inexistência de trabatho
análogo ao escravo ou infantil.
Sistema tle lnformações de Grédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN):
23 - O EIVIITENTE declara-se ciente de que:r

1) - O S(;R tem por finalidades fornecer infornrações ao BACEN para Íins de supervisão do
risr;o de ;rédito a que estão expostas as ünstituiç-ões financeiras e propiciar o intercâmbio cle
informaç'5es entre e§sas sobre o montante de Uénitos e de responsabilidades de clientes em
operações de crédito e de câmbio;

bf -

trlr âCêsso aos dados registr:ados sm seu nome no SCR por meio da Central de
Atelrdime,llto âo Público do Banco Centrat do Brasit;
pode rá

c) - as rnitnitestações de discordância, correçãcr e exclusão quanto às informações constantes
SCR devêrão ser dirigidas ao BACEN ou à instituição responsável peia remessa das
informaç,íe'§, por Teig- de requerimento escrito e fundamôntado,'ou, quando for o caso, pela
resSrectiva decisão judicial; e

do

d) - a consLrltrr sobre qualquer informaçâo ao SCR rlepende de sua prévia autorização.
23.1 - o [:l\lrllTENTE concorda e autoriza o CREDOR, mesmo após o vencimento deste contrato,
a c«lnsul'tar o SCR, bem como os sistemas irrtegrantes dos órgãos de proteção ao crédito
(SPíl/SEttA§A), sobre eventuais informaçôes existentes a seu respeiio, inclusive sobre

openaçôes de crédito e aquelas realizadas no mercado de câmbio. O EMITENTE declara, ainda,
que as c(lnsultas do GREDOR àqueles sistemas, antes desta operação, contaram com a sua
autorização, ainda que verbal.
23.2 'O EMITENTE concorda e autoriza o CRHDOR a registrar no SCR, bem como êm
eventuqis; sistemas que o substituam ou coffiprlgplsntem, informações cadastrais, bem como
informaçries sobre o rnontante das dÍvirlas a vencer e vencidas do DEVEDOR, o valor das
coobrigaÇões por ele assumidas e das gararrtias por ele prestadas, no que se refere às
opeu'açôes de crédito e aquelas realizadas no m,ercado de câmbio.

- Fica desde já estabelecido o foro do local em que foi emitida esta CCB ou onde rêsidir o
EMI'IENTE e AVALISTA(S) na data da emissão deste título, para dirimir q
questões

24

decorrentr:s

s;ta CCB.
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Início ,i- Calculadora do cidadão ..1 Correção de valores
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Resultado da Correção pelo CDI

Dados básicos da correção peb CDI
Dados informados
Data inicial
Data final
Valor nominal
% do CDI

os/os/2oL6

2L/Lt/20L6
R$ 10. 145.205,92 (REAL)
100,00 %

Dados cakulados
Índice de correção no período
Valor percentua I conespondente
corrigido na data final
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futuro de um capital

ICALFWOSOI]

Valor futuro de um capital
Simule o valor futuro de um capital
Número de meses 6,67
Taxa de juros mensal 1,500000

caPital

utlul

(depósito realizado no início do mês)

Valor obtido ao

o/o

g.tao.5B1.zo

final 70.745.205,92

Exemplos de cálculo:
Cálculo do valor

Cálculo do juro

Cálculo da
prestação

Um cidadão está

Um cidadão

Um cidadão

planejando comprar
um bem no valor
de R$ 449,70. Para
isso deposita a
quantia de R$
350,00 em
caderneta de

emprestou a
quantia de R$

pretende adquirir
um bem daqui a 7
meses no valor de
R$ 2500,00.
Quanto terá que
depositar hoje,

Cálculo do

tempo

poupança. Sabendo
que o rendimento
médio é de 1,05o/o
ao mês, em quanto

800,00, ficando
acertado que o

tomador pagará no
prazo de 6 meses a

quantia de

R$

950,00. Quanto

sabendo que o
rendimento de

estará pagando de

determinada

j

aplicação é de
1,5olo ao mês?

u

ros?

total

tempo terá dinheiro
suficiente para
comprar o bem?

Taxa de juros

mensal = 1,05o/o
Capital atual =
350

Valor obtido ao
Íinal = 449,7
Clique em
'Calcular' para
obter o no de

Um cidadão recebe
um abono salarial
no valor de R$
500,00 e resolveu

depositá-lo em
caderneta de
poupança. Quanto
obterá no prazo de
11 meses, sabendo
que o rendimento
médio da poupança
é de 0,889o ao
mês?

No de meses = 6
Capital atual =
800

Valor obtido ao
final = 950
Clique em
'Calcular'para
obter a taxa de
juros mensal.

No de meses =
Taxa de juros

mensal = 1,5
Valor obtido ao
final = 2500
Clique em
'Calcular'para
obter o capital
atual.

7

No de meses =
Taxa de juros

11

mensal = 0,88
Capital atual =
500

Clique em

'Calcular' para
obter o valor
final.

meses.

ldel

0810312017 12:09

E SANTANA

aurRINo

SOCIEDADÊ DE ADVOCÂDOS
4+o
Requerente: Banco Mercantil do Brasil
Natureza: Divergência de crédito

DECISÃO
O edital de publicação das relaçÕes de credores das empresas devedoras

LocTEC ENGENHARIA LTDA. E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. fOi PUbIiCAdO
no Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO) em 25/01t2017 (quarta-feira), sendo de 15 (quinze) dias o prazo para

C

apresentação de divergências e habilitações de crédito perante o administrador
judicial, conforme arl.7o,§ 1o, da Lei n. 11.10112005. Portanto, referido prazo expirou'
se êm 0910212017 (quinta-feira).
A presente divergência foi recebida tempestivamente em

1o

de fevereiro

de 2O'|.7.
Pretende o credor a minora.gão de seu crédito para R$í1.144.713.72.

Oportunizei

à

Recuperanda se manifestar quanto à divergência, a qual

constatou que realmente houve um equivoco quanto ao valor do crédito. aue
atualizado até a data.do pediCo Ce requperacáo iudicial. 21lí í/2916. corresDonde
a R$10.899.098.57.
Conflui o entendimento entre credor e devedor que o crédito em questão
foi primitivamente arrolado em valor maior do que o real. A discordância existe quanto
ao valor reat devido, afirmando o credor ser de R$í í .144.713,72 e a Recuperanda.
R$10.899.098.§7.

l

Nesse sentido, observo que o valor apresentado pelo credor não veio

Í

§antsnâ
16.957

§u,r

ü,

n. á?1, Qd. C4,

Sala 1.113, §etor Oeste,

It§.1tri9- 52-5+" 56, Candomínio Ih* Pnnre'Tamalid*re 0Úi*e,
Coaria "CO CÍP ,14.115'060

nrni..qui rinoerantanaadvocaciacom.br

0i {§}}§ 85M-}Sq3

Tim (§:t I 9980*i993
gilbeno.qqadvíP,gunailcuri

'Iim

{ó3)

I

83i:" I e9}

leanrlm.qsariví$gr:rail.t.rmr

I

21111/2016, como manda

oart.93. ll. da Lei n, 1í.101/2005. o quefolpbseryado

pela Recuperanda. sendo que acolho o valor apresentado por esta.

Assim, cgNHEÇO e PARCIALMENTE ACOLHO a diverqência, para
MINORAR o crédito em quest io p3(a R$í0,899.098.57.

Goiânia-GO,23 de março de2CI17
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