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Artigo 5º - As indenizações a quem couber de direito, prescreverão depois de três meses
conforme Artigo 11, parágrafo 1° do decreto 1.102/1.903, contados da data em que as
mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e serão calculadas pelo preço das
mercadorias em igual estado no lugar e no dia em que deveriam ser entregues, tomando-
se por base as cotações da bolsa de mercadorias de São Paulo ou entidades similares,
conforme o tipo da mercadoria. Artigo 6º - O inadimplemento de pagamento da
armazenagem acarretará o vencimento do prazo de depósito, com adoção do
procedimento previsto no artigo 10º e parágrafos do Decreto nº 1.102 de 21/11/1.903.
Condições Gerais - Os seguros, prazos, emissão de warrants, serão exigidos pelas
disposições do Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1.903, o pessoal auxiliar
e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, e também os
casos omissos serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais
disposições legais vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais, desde que
não contrários à legislação vigente. Tarifa Remuneratória 1) Da Armazenagem: Período:
Quinzenal: Unidade de Medida: Valor Unitário em R$. M² R$ 35,00 - M³ 15,00. Volume R$
5,00 - Tonelada R$ 38,00. - 2) Da Movimentação: Período: Quinzenal: Unidade de Medida:
Valor unitário em R$. M² R$ 25,00 - M³ R$ 15,20 - Volume R$ 5,00 - Tonelada R$ 38,00.
3) Da Emissão de Títulos: Emissão de warrants/recibo de depósito R$ 100,00 por título. 4)
Ad-Valorem: Período: quinzenal 0,15% sobre o valor das mercadorias em depósito. 5)
Demais Taxas e Serviços: Pesagem de veículos (por tonelada)=R$38,00, Mão de Obra para
carga e descarga (por homem/hora)= R$ 26,00, Mão de obra para etiquetagem de caixa
(homem/hora)=R$26,00, Fatura mínima por período R$ 1.000,00. 6) Condições Gerais: De
acordo com o regulamento interno e legislação vigente aplicável. São Paulo, 02 de janeiro
2020.

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: extrato de contrato nº 05/2020. Contratante: Mútua de Assistência dos
Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada: BDO RCS Auditores
Independentes S.A. Objeto: prestação de serviços de auditoria independente para a
execução dos trabalhos na Mútua e suas Caixas de Assistência. Valor total do contrato: R$
117.900,00 (dezessete mil e novecentos reais. Vigência: 24 (meses) meses contados da
data de sua assinatura. Data de assinatura: 31 de janeiro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 8.666/93.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRA JUDICIAL

CNPJ nº 85.031.334/0001-85

AV I S O

O liquidante da Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Extrajudicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 85.031.334/0001-85, na forma do artigo 25 e seu parágrafo, da Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, aplicada conforme o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.190, de
14 de fevereiro de 2001 e ainda o disposto no art. 50 da Resolução CNSP nº 335, de 09 de
dezembro de 2015, informa aos interessados que o Quadro Geral de Credores (QGC) e o
Balanço Patrimonial desta liquidanda, ambos atualizados para a data-base em 31 de dezembro
de 2019, encontram-se disponíveis no site www.nobre.com.br e em sua sede localizada na
Avenida Prestes Maia, 241, Condomínio Edifício Mirante do Vale, 37º andar, salas
3701/3702/3703, Centro, São Paulo - SP, CEP 01031-902, para conhecimento geral, podendo
qualquer interessado, no prazo de dez dias, impugnar a legitimidade, o valor e a classificação
dos créditos inseridos, alterados ou excluídos em relação ao QGC publicado em 18 e 21 de
outubro de 2019.

PEDRO PAULO PEREIRA MOTA
Liquidante

NORTE ENERGIA S/A
CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 / NIRE 53.30001164-8

EDITAL
ADIAMENTO DA 61ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam informados os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. ("Companhia")
que a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, que ocorreria no dia 03 de março de 2020, às
10h30, conforme Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial da União, nos
dias 22, 23 e 24/01/2020,páginas 129/130, 118/119 e 150 e 151 Seção 3 e no jornal Valor
Econômico nos dias 22, 23 e 24/01/2020, páginas C9, C9 e B9 caderno nacional está sendo
adiada para ocorrer no dia 26 de março de 2020, às 15h, na sede da Companhia, localizada
na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 4, nº 100, Bloco B,
sala 1004, Centro Empresarial Varig, sendo mantida a mesma ordem do dia, que consiste na
Alteração do Estatuto Social da Norte Energia visando o registro de companhia emissora de
valores mobiliários em mercados regulamentados na categoria "A" perante a Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, passando a ter a seguinte redação após aprovada a alteração: (1)
Alteração do Artigo 1º - A NORTE ENERGIA S.A. é uma sociedade por ações, doravante
denominada Companhia, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis; (2) Exclusão do parágrafo 1º do Artigo 5º,
ficando os parágrafos seguintes renumerados; (3) Exclusão do Artigo 6º e de seu parágrafo
único ficando os artigos seguintes renumerados; (4) Alteração do parágrafo 1º do Artigo 7º,
antigo 8º - Os Acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do Capital
Social, poderão solicitar ao Conselho de Administração, mediante fundamentação e
indicação da matéria a ser tratada, que convoque a Assembleia Geral mencionada no caput
deste artigo. Caso a convocação não seja realizada pelo Conselho de Administração no prazo
de 8 (oito) dias, contados da data do pedido, a convocação poderá ser feita pelos Acionistas
representantes dos 5% (cinco por cento) do Capital Social; (5) Inclusão do parágrafo 4º ao
Artigo 8º, antigo 9º, ficando renumerado o parágrafo seguinte - Ressalvadas as exceções
previstas na Lei nº 6.404/1976, as Assembleias Gerais de acionistas serão convocadas com,
no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação, e, no mínimo, com 8
(oito) dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer
formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei nº 6.404/1976, será considerada
regularmente instalada qualquer Assembleia Geral de acionistas a que comparecer a
totalidade dos acionistas; (6) Alteração do caput do Artigo 9º, antigo 10 - A Assembleia Geral
se instalará, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem no
mínimo, ¼ (um quarto) do Capital Social, e em segunda convocação, com qualquer número
de acionistas, salvo se quórum maior for estabelecido pela Lei nº 6.404/1976; (7) Exclusão
do parágrafo 1º do Artigo 12, antigo Artigo 13, passando o parágrafo 2º a ser parágrafo
único; (8) Exclusão dos incisos (iii) e (iv) do antigo parágrafo 1º do Artigo 12, antigo Artigo
13, ficando os incisos seguintes renumerados; (9) Inclusão do inciso (viii) ao Artigo 12, antigo
Artigo 13, ficando os incisos seguintes renumerados - deliberar sobre a submissão e ou
cancelamento de registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM pela Companhia;
(10) Alteração dos incisos (ix) a (xxii) do Artigo 12, antigo Artigo 13 (antigos incisos (i), (ii),
(v) a (xvi) do parágrafo 1º do antigo Artigo 13): (ix) deliberar sobre quaisquer alterações
deste Estatuto Social; (x) deliberar sobre redução do Capital Social; (xi) deliberar sobre
abertura do Capital Social; (xii) deliberar sobre alterações na composição do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e/ou da Diretoria constante deste Estatuto Social, observado
artigo 22 , inciso (ix) deste Estatuto; (xiii) deliberar sobre a modificação do quórum de
deliberação do Conselho de Administração; (xiv) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação
ou incorporação de ações, tanto na condição de incorporadora, como na qualidade de
incorporada; (xv) deliberar sobre a dissolução, liquidação, cessação do estado de liquidação,
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou confissão de falência; (xvi) deliberar sobre
aprovação do Plano de Negócios da Companhia e qualquer alteração que implique aumento
de recursos; (xvii) deliberar sobre a emissão e a subscrição de novas ações e a definição do
preço, forma e prazo de integralização; (xviii) deliberar sobre outorga de opção de compra

de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem
serviços à Companhia; (xix) deliberar sobre aquisição das ações da Companhia para
permanência em tesouraria e sua posterior alienação ou cancelamento; (xx) deliberar sobre
alteração da política de distribuição de resultados; (xxi) deliberar sobre a emissão de
debêntures conversíveis ou não em ações, bônus de subscrição e criação e outorga de
opção de compra ou venda de ações, bem como o resgate ou conversão de ações ou
debêntures, ressalvada, quando for o caso, a competência do Conselho de Administração; e
(xxii) deliberar sobre qualquer negócio ou operação que envolva, de um lado, a Companhia,
e, de outro lado, Partes Relacionadas, sendo que o Acionista ligado à Parte Relacionada será
impedido de participar da reunião e votar quando da deliberação de tal negócio ou
operação; (11) O parágrafo 1º do Artigo 13, antigo 14, passou a ser o parágrafo único; (12)
O parágrafo 2º do Artigo 13, antigo Artigo 14, passou a ser o novo Artigo 14, ficando os
parágrafos seguintes renumerados; (13) Exclusão do Parágrafo 2º do Artigo 15, ficando os
parágrafos seguintes renumerados; (14) Alteração dos incisos (i) e (iv) do parágrafo 4º,
antigo parágrafo 5º, do Artigo 15: (i) não tenha qualquer vínculo com a Companhia; e (iv)
não esteja negociando, comprando ou fornecendo, direta ou indiretamente, serviços e/ou
produtos à Companhia em escala relevante; (15) Alteração do caput do Artigo 21 - A reunião
do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença de 7 (sete) Conselheiros em
primeira convocação, e com 6 (seis) Conselheiros, em segunda convocação, 1 (uma) hora
depois, e deliberará mediante a aprovação da maioria absoluta de votos; (16) Exclusão dos
incisos (xix) e (xxii) e do parágrafo 1º do Artigo 22, ficando os incisos e parágrafos seguintes
renumerados; (17) Alteração dos incisos (viii), (xiv) e (xix) (o inciso xix corresponde ao antigo
inciso xx) do Artigo 22 - (viii) aprovar a assinatura de contratos ou a constituição de dívidas,
emissão de notas promissórias para oferta pública de distribuição, obrigações ou
responsabilidades para a Companhia acima do limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), até a conclusão do Empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a
partir daí, acima de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), inclusive os de execução de
obra, de caução, de locação, de câmbio e outros, obedecido o Plano de Negócios; (xiv) -
aprovar as políticas e diretrizes para a administração da Companhia; (xix) - deliberar sobre
a política de comercialização de energia elétrica, a qual estabelecerá a estratégia de
comercialização da energia destinada ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), observado o
Plano de Negócios; (18) Alteração do parágrafo 1º do Artigo 22, antigo parágrafo 2º: Os
valores indicados nos incisos (iii) e (viii) do caput deste artigo serão atualizados, a cada ano,
pela variação do IPCA; (19) Alteração do caput do Artigo 23 - A Diretoria, será composta por
4 (quatro) Diretores, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, sendo um
Diretor-Presidente, um Diretor de Produção e Implantação, um Diretor Administrativo
Financeiro e de Relações com Investidores e um Diretor de Regulação e Comercialização, os
quais deterão poderes de gestão interna e de representação da Companhia, com mandato
de 3 (três) anos, permitida a reeleição; (20) Alteração do parágrafo 1º do Artigo 23 - A
Assembleia Geral deliberará sobre a composição da Diretoria quando da entrada da
operação comercial de todas as unidades geradoras do Empreendimento, observado artigo
22, inciso (ix) deste Estatuto; (21) Alteração do inciso (i) do parágrafo 4º do Artigo 23 - a
empresa de recrutamento será selecionada através de processo competitivo a ser conduzido
pelo Comitê de Gestão da Companhia, observando os critérios mencionados nos Parágrafos
2º e 3º deste Artigo; (22) Alteração dos incisos (i) e (i.a) do parágrafo 5º do Artigo 23 - (i)
na primeira fase, o Comitê de Gestão da Companhia deverá, juntamente com a empresa de
recrutamento e seleção, avaliar os candidatos considerados qualificados com o objetivo de
identificar e submeter ao Conselho de Administração, uma lista tríplice, com os candidatos
melhor posicionados no processo seletivo. A lista deverá estar acompanhada da respectiva
recomendação e parecer formal, emitidos por empresa(s) especializada(s), inclusive o
parecer de assessment e compliance, para cada candidato indicado atestando os requisitos
de elegibilidade, conforme Parágrafos 3º e 4º deste Artigo; (i.a) quando não for possível
atingir o número mínimo de 3 (três) candidatos no prazo de seleção estabelecido pelo
Conselho de Administração, o Comitê de Gestão da Companhia deverá encaminhar uma
carta da empresa de recrutamento e seleção que conduziu o processo com as justificativas
para a não identificação do número mínimo de candidatos, juntamente com a lista de
candidato(s) que tenham preenchido os pré-requisitos previstos neste Artigo; (23) Exclusão
dos incisos (i), (ii) e (iii) do parágrafo 6º do Artigo 23; (24) Alteração do parágrafo 6º do
Artigo 23 - Após concluído o processo de recrutamento e seleção previsto no parágrafo 5º
deste Artigo, apenas um candidato deverá ser indicado para cada cargo de Diretor para
eleição pelo Conselho de Administração, conforme Artigo 23 deste Estatuto Social, dentre os
candidatos considerados aptos na forma do parágrafo 5º deste Artigo, observado o disposto
no Acordo de Acionistas; (25) Alteração do parágrafo 1º do Artigo 27: A Companhia ficará
obrigada pela assinatura conjunta de dois Diretores observado o disposto nos Parágrafos 2°
e 3º deste artigo e nos Parágrafos 5°, 6º, 7º e 8º do artigo 29; (26) Inclusão do inciso (vi) ao
Artigo 28 - propor as diretrizes de atuação da Companhia em relação às matérias de meio
ambiente, monitorando a condução dos planos desenvolvidos pela diretoria executiva para
atendimento das diretrizes ambientais; (27) Alteração do parágrafo único do Artigo 28 - No
exercício de suas atribuições, o Diretor-Presidente deverá atuar em conjunto com os demais
Diretores, observadas as atribuições e poderes a eles conferidos, conforme previsto neste
Estatuto e no Regimento da Diretoria; (28) Alteração dos parágrafos 6º, 7º e 8º do Artigo 29
- Parágrafo 6º - A prática de atos que importem a assunção de obrigações pela Companhia
em montante superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até a conclusão do
Empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a partir daí, de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) deverá ser previamente autorizada em reunião da Diretoria; Parágrafo
7º - Qualquer Diretor, observada a sua competência, poderá assumir obrigações pela
Companhia em montante inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até a conclusão do
Empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a partir daí, de R$200.000,00
(duzentos mil reais). Neste caso, o ato deverá ser comunicado, posteriormente, à Diretoria;
Parágrafo 8º - O somatório dos montantes das obrigações assumidas por cada Diretor
individualmente, nos termos do parágrafo 7º acima, terá o limite global de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) anuais até a conclusão do Empreendimento e sua liberação para
operação comercial, e, a partir daí, limite global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
anuais; (29) Inclusão do Artigo 30 e renumeração dos artigos seguintes - Compete ao Diretor
de Produção e Implantação, além de outras atribuições estabelecidas neste Estatuto Social
e/ou no Regimento da Diretoria, gerir os processos e atividades relacionados à implantação
da UHE Belo Monte, incluindo a coordenação a execução e gestão dos contratos de obras
civis e de fornecimento e serviços de obras eletromecânicas e fornecimento de
equipamentos da UHE Belo Monte; (30) Inclusão do Artigo 31 e renumeração dos artigos
seguintes - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores,
além de outras atribuições estabelecidas neste Estatuto Social e/ou no Regimento da
Diretoria, gerir os processos e atividades relativos à área financeira, relações com
investidores, suprimento de materiais e serviços, tecnologia da informação, e recursos
humanos; (31) Inclusão do Artigo 32 e renumeração dos artigos seguintes - Compete ao
Diretor de Regulação e Comercialização, além de outras atribuições estabelecidas neste
Estatuto Social e/ou no Regimento da Diretoria, gerir os processos e atividades relativos à
regulação, comercialização de energia, uso do sistema elétrico e ao planejamento de
mercado; (32) Inclusão do parágrafo 3º ao Artigo 41, antigo Artigo 38 - Os lucros que
deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 2º, deste artigo 41, serão registrados
como reserva especial de dividendos e, se não absorvidos por prejuízos subsequentes,
deverão ser pagos assim que a situação financeira da Companhia permitir; (33) Alteração do
Artigo 43, antigo Artigo 40 - Os dividendos ou juros sobre capital próprio não recebidos ou
não reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham
sido postos à disposição do Acionista, e, nesse caso, reverterão em favor da Companhia;
(34) O parágrafo único do Artigo 48, antigo Artigo 45, se transformou no Artigo 49, ficando
renumerado os artigos seguintes; (35) Alteração do caput do Artigo 51, antigo Artigo 47 - A
Companhia observará o Acordo de Acionista que venha a ser arquivado em sua sede social,
estando impedida de registrar votos em Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral,
transferências de ações ou outros valores mobiliários contrários aos respectivos termos,
devendo o Presidente da Assembleia Geral e da reunião do Conselho de Administração
abster-se de computar os votos proferidos com infração do Acordo de Acionistas
devidamente arquivado, nos termos do Parágrafo 8º do artigo 118 da Lei nº 6.404/1976.

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020.
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA JATOBÁ

Presidente do Conselho de Administração
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