AIG SEGUROS BRASIL S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Complexo JK
Torre E, 10º andar - CEP 04543-011 - São Paulo - SP
CNPJ n.º 33.040.981/0001-50
Cotação nº:0655002551

DECLARAÇÃO DE SEGURO

São Paulo, 29 de Maio de 2017.
Declaramos para os devidos fins que, a empresa abaixo mencionada, tem contratado nesta
Companhia apólice de seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por
Desaparecimento de Carga – RCF-DC, conforme segue:
SEGURADO: N Pimenta e Filhos Transportes Ltda - EPP
CNPJ: 31.527.351/0001-89
Objeto do seguro: Mercadorias pertencentes a terceiros que tenham sido entregues para transporte
ao Segurado, devidamente acondicionadas de acordo com sua natureza e viagem.
Garantias:
Condições Gerais para os Seguros de Transportes
Nº 104 Cláusula Específica para Transporte de Containeres
Nº 106 Cláusula Específica de Gerenciamento de Riscos
Limite Máximo de Garantia:
R$1.000.000,00 ( um milhão de reais ) para viagem/evento;

Vigência do Seguro:
O presente seguro vigorará pelo prazo de 06 meses, a partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia
25/05/2017 até as 24 (vinte e quatro) horas do dia 25/11/2017.
Apólice nº: Em emissão objeto da proposta de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário
por Desaparecimento de Carga – RCF-DC: 0655002551.

Informamos ainda que esta Declaração serve para informar a existência do Seguro e que
demais Cláusulas e Condições, podem ser encontradas nas propostas de seguros acima
mencionadas.
O PROPONENTE declara que é operador portuário, nos termos da Portaria SEP n.º 111/2013, bem
como garante que respeita e cumpre a legislação vigente e as normas regulamentares estipuladas
pelos órgãos competentes, tendo obtido ou se comprometendo a obter todas as licenças e
certificados exigidos por tais órgãos, especial, mas não limitadamente, aqueles exigidos pela
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autoridade portuária competente, sendo de sua total responsabilidade as declarações emitidas neste
documento. O PROPONENTE compromete-se, ainda, a permanecer cumprindo a legislação vigente,
responsabilizando-se por se adequar, com a maior brevidade possível, a novas exigências que
vierem a ser feitas pelas autoridades competentes, declarando ainda ter ciência que esta declaração
será utilizada para a aceitação do risco e eventual declaração falsa e/ou inexata acarretará perda de
direitos.
Atenciosamente.

Edson Souza
Marine Profit Center Manager
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