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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE/MG 

 

PREGÃO PRESENCIAL: N° 13/2019. 

ABERTURA: 12/06/2019 09H30MIN. 

 

OBJETO: “Contratação de empresas para aquisição de veículos zero km para renovação da frota das as 

Secretaria Mun.de Defesa Social - Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego, Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social”. 

 

 Sr (a). Pregoeiro (a),  

 

    A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0007-61, com endereço na Rodovia Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, na Cidade de Resende, 

Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL referência, nos seguintes termos:  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

    A NISSAN teve acesso ao Edital e constatou que, tal como formulada a 

licitação, haverá enorme restrição do universo de ofertantes, por desatendimento a diversos dispositivos 

das Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, as quais tem aplicação subsidiária à modalidade de Pregão.  

 

    Tal vício do Edital, se não corrigido tempestivamente, poderá comprometer a 

higidez jurídica do certame, com consequências que certamente alcançarão a paralisação da licitação pelas 

instâncias de controle. A NISSAN pede vênia para sustentar abaixo as razões que fundamentam a presente 

impugnação.  

 

II. TEMPESTIVIDADE  

 

    A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das propostas 

agendada para o dia 12 de Junho de 2019, às 09h30 min, sendo o prazo e as normas para impugnação 

regulamentados pelo artigo 12 do Decreto nº 3.555/00, nos seguintes termos:  

 

 “Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão.” 
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    Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a 

data fixada para abertura das propostas, deve ser a presente impugnação considerada, nestes termos, 

plenamente tempestiva. 

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS 

 

DO CINTO DE SEGURANÇA – ITENS 01/03 

 

    É texto do edital: “Cinto de segurança compatível para todos os passageiros”. 

 
Ocorre que, o veículo que a requerente deseja apresentar possui cintos de 

segurança dianteiros e cintos de segurança traseiros laterais retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. 

 

   Deste modo, solicita-se esclarecimento se veículos com cintos de segurança 

traseiros laterais retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos serão aceitos.  

 

IV. DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS 

 

DA DIREÇÃO – ITENS 01/03 

 

O edital exige que o veículo possua “Direção hidráulica”. 

 

Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela Requerente, possui direção 

elétrica, a qual é superior ao sistema hidráulico. 

 

A direção elétrica é um sistema independente do motor, totalmente elétrico, 

que tem por função auxiliar o motorista, reduzindo o esforço e proporcionando maior conforto para os 

motoristas e mais precisão nas manobras. Ela é considerada ecologicamente correta, pois dispensa a 

tradicional bomba hidráulica e o fluido utilizados nos antigos sistemas de direção hidráulica. Um carro com 

direção elétrica pode ter uma economia de combustível de até 5%, isso por que ela não consume potência 

direta do motor e não está ligada diretamente a ele por correia. 

 

Os veículos mais modernos, de forma geral, já são equipados com a direção 

elétrica, que possui sensores que informam a velocidade do veículo e a rotação aplicada pelo motorista ao 

volante a uma central de controle (UCE). Pelos cálculos da Nexteer, aproximadamente 5 bilhões de litros de 

combustível foram economizados por carros equipados com este tipo de direção. 

 

Já a direção eletro-hidráulica é um sistema híbrido entre a hidráulica e a 
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elétrica, e destaca-se por sua direção ficar mais leve em decorrência do óleo ser impulsionado por uma bomba, 

sendo esta acionada por um motor elétrico e não pelo do carro, evitando a perda de potência do automóvel. 

Além disso, outra vantagem é com relação à economia de combustível, resultante da bomba ser acionada pelo 

motor elétrico.  

 

Portanto, solicita-se a alteração da exigência de direção hidráulica, para englobar 

desta forma, a direção hidráulica, eletro - hidráulica e elétrica. 

 

DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – ITENS 01/03 

 

Encontram-se nos requisitos editalícios vinculados à especificação técnica do 

veículo, elementos restritivos à competitividade do certame, qual seja: “Tanque de combustível para no mínimo 

45 litros” (grifo nosso). 

 

Ocorre que o veículo apresentado pela Requerente possui em suas 

configurações tanque de combustível com a capacidade de 41 (quarenta e um) litros, especificação esta que 

apresenta uma maior vantagem, pois o veículo possui uma autonomia/consumo menor do que os demais 

veículos disponíveis no mercado, trazendo um melhor rendimento, maior economicidade e melhor custo 

benefício em ambientes urbanos. 

 

Assim, entende-se que a diferença apresentada não pode restringir a 

participação de um licitante, em se tratando de bens tão comuns. Visto que os veículos da Requerente 

possuem essa diferença na capacidade do tanque de combustível, havendo, ainda, a vantagem de possuir a 

direção elétrica, que gera uma economia de combustível de até 5%, como demonstrado na tabela, por não 

consumir potência direta do motor ao não estar ligada diretamente a ele por correia. 

 

Deste modo, requer-se a alteração da exigência para que passe a constar 

“tanque de no mínimo 41 litros”. 

 

DO APOIO DE CABEÇA – ITENS 01/03 

 

    É texto do edital: “Apoio de cabeça para todos os passageiros”.  
 

Ocorre que tal exigência gera ambiguidade, visto que diferentes modelos de 

mesma categoria, tal como o ofertado pela Nissan, não apresentam encosto traseiro central, somente um par 

dianteiro para motorista e passageiro, e outro para passageiros traseiros laterais. Em virtude disso, para a 

Requerente participar deste certame, solicita-se que haja a exclusão do item em questão.  

 

                                         Deste modo, as exigências restringem a ampla concorrência, pois como 
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supracitado, a parte majoritária dos modelos apresentam somente apoio de cabeça traseiro para passageiros 

laterais. 

                                               Ainda, informamos que tal obrigatoriedade, a adição de um apoio traseiro 

central, somente entra em vigência em 2020. 

 

          Logo, diante das razões arguidas, a fim de garantir a ampla competitividade do 

certame, solicita-se a exclusão do encosto de cabeça central. 

 

DO PRAZO DE ENTREGA – ITENS 01/03 

 

                                     É texto do edital: “O veículo adquirido deverá ser entregue em 45 (quarenta e 

cinco) dias após o recebimento a autorização de fornecimento, expedida pelo departamento de compras 

juntamente com a nota fiscal de compra”. 

 

Ocorre que tal exigência impede a Requerente de participar deste certame, 

tendo em vista que o tempo de montagem final e envio ao concessionário ultrapassa esse período, podendo 

demandar um prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que o procedimento de aquisição, preparação, 

complementação de acessórios exigidos em Edital e efetiva entrega dos veículos no órgão demandante. 

 

Deste modo, edital ora impugnado contém defeitos, tendo em vista o curto 

prazo de entrega da mercadoria nele previsto, razão pela qual urge necessário e imprescindível a alteração do 

mesmo, nos termos da Lei n° 8.666/93 e do Decreto n° 5.450/05, para fins de majorar o referido prazo. 

 

Deste modo, requer-se a alteração do prazo de entrega de 45 (quarenta e 

cinco) dias para 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento. 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA – LEI FERRARI E CONTRAN.  

 

A Lei 8.666/93 em seu artigo 30, IV, deixa claro que em determinadas áreas e 

seguimentos, deverão ser observadas as exigências contidas em leis especiais, especificas. No tocante ao 

mercado automobilístico brasileiro temos a Lei 6.729/79, conhecida com Lei Ferrari.  

 

O instrumento convocatório requer um veículo zero quilometro.  Para que isso 

possa de fato ocorrer dentro da legalidade, seria necessário que o edital trouxesse em suas clausulas, a 

exigência de atendimento ao fornecimento de veiculo novo apenas por fabricante ou concessionário 

credenciado, nos termos da Lei nº 6.729/79, conhecida como a Lei Ferrari. 

 

Essa lei disciplina a relação comercial de concessão entre fabricantes e 
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distribuidoras de veículos automotores. Tem caráter de lei especial, não cabendo portanto a aplicação de 

normas subsidiarias de Direito Comum, com informações especificas sobre as formalidades e obrigações 

legais para uma relação válida de concessão comercial entre fabricantes e distribuidoras de veículos 

automotores. Em seus artigos 1
o
 e 2

o
, verifica-se que veículos “zero quilometro” só podem ser comercializados 

por concessionário: 

 

“Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979.  

Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de 

veículos automotores de via terrestre. 

 

Art . 1º A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á 

através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada 

por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e 

disposições contratuais.(n.g) 

Art. 2° Consideram-se: 

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria 

econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, 

implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses 

produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade; (Redação dada pela 

Lei nº 8.132, de 1990)”  

 

A mesma lei, em seu artigo 12, veda a venda de veículos novos para revendas, 

sendo seu publico alvo apenas ao consumidor final. Desta forma ao permitir a participação de revendas não 

detentoras de concessão comercial das produtoras, a Administração não será caracterizada como consumidora 

final, o que juridicamente coloca o objeto da licitação distante da definição de veiculo novo: 

 

“Art. 12. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores 

novos diretamente a consumidor, vedada a comercialização para fins de 

revenda.” 

 

Para melhor esclarecer, destaca-se a definição de veiculo novo constante do 

Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e também pelo CONTRAN: 

 

“LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. 

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-

reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado 

ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu 

proprietário, na forma da lei.” 

 

“DELIBERAÇÃO 64/2008 DO CONTRAN. 

2.12 – VEÍCULO NOVO – veículo de tração, de carga e transporte coletivo de 

passageiros, reboque e seimirreboque, antes do seu registro e licenciamento.” 

 

Nesse mesmo sentido, a Controladoria Geral da União (CGU) em resposta a 

pedido de esclarecimento feito ao Pregão 01/2014, deixou claro que “veiculo novo (zero quilometro) é aquele 
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adquirido através de fabricante/montadora, concessionária ou revendedor autorizado, sujeito às regras 

impostas pelo código de transito Brasileiro – CTB”. 

 

Logo, o primeiro emplacamento deverá ocorrer apenas em duas situações 

especificas, pela aquisição do veiculo junto ao fabricante ou pela aquisição junto ao concessionário. Em 

qualquer outra situação o emplacamento será caracterizado como de um veiculo seminovo. Somente o 

fabricante e as concessionárias podem comercializar veículos novos, já que somente esses emitem Nota fiscal 

diretamente para a Administração. 

 

Permitir a participação de empresas não autorizadas pelos fabricantes fere os 

princípios da legalidade e moralidade, sendo portanto manifestadamente contrários a Lei Ferrari, passiveis das 

punições previstas na Lei nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente aos pregões. A exigência do cumprimento de 

requisito previsto em lei especial, esta clara na Lei 8.666/93 em seu art. 30, IV, tornando fora da legalidade os 

processos que deixarem de seguir a norma vigente. 

 

Várias tem sido as decisões no sentido da legalidade e assim infornando nos 

próprios editais a exigência do cumprimento da lei especial que regulamenta o setor de vendas de veículos 

“zero quilomentro”. A saber: 

 

“PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS  

Comissão de Pregão Procedimento Administrativo nº 14.082/2015 como 

consumidor final) a outro consumidor final (nesse caso, a Administração 

Pública), restaria descaracterizado o conceito jurídico de veículo novo. 

Considerando os termos supramencionados, os princípios da legalidade, 

moralidade, justo preço, comparação objetiva das propostas, finalidade e da 

segurança jurídica, ora acolhidos pelo artigo 5º, caput, da Constituição da 

República de 1988 c/c artigo 3º, da Lei nº 8.666/1993, artigo 4º, do Decreto nº 

3.555/2000 e artigo 5º, do Decreto nº 5.450/2005, a Administração Pública, 

nesse caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no Pregão Eletrônico nº 

48/2015 é compelido a acolher a participação das empresas concessionárias 

devidamente autorizadas ou direta dos fabricantes.” 

 

“ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICIPIO DE SAUDADES 

Comunicamos qe acatamos a IMPUGNAÇÃO ao item 18.1 do Edital quanto ao 

prazo de entrega e a solicitação de proibição de empresas sem a concessão de 

comercialização fornecida pelo fabricante (Lei 6.729/1979) e Deliberação 

64/2008 do CONTRAN.” 

 

“MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL – PARANÁ 

Quanto a alegação da Empresa de que o instrumento convocatório requer um 

veiculo zero quilomentro com o primeiro emplacamento em nome da 

administração, e para que isso possa ocorrer dentro da legalidade seria 

necessário que o edital trouxesse em suas clausulas, a exigência de 
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atendimento ao fornecimento de veículo novo aneas or fabricante ou 

concessionário credenciado, de fato pode ferir o principio da legalidade do 

procedimento licitatório, isso porque, revendas não detentoras de concessão 

comercial das produtoras não podem realizar o primeiro emplacamento, o qual 

só pode ocorrer pela aquisição do veiculo junto ao fabricante ou junto ao 

concessionário. Portanto, assiste razão a empresa  impugnante.” 

 

Alegar restrição de participação dos demais concorrentes pelo cumprimento de 

exigência prevista em lei especial como preconiza o artigo 30, IV da Lei 8.666/93, não pode ser considerado 

como constitucional, mas sim como ilegal. Desta forma solicita-se a inclusão no presente edital da exigência de 

estrito cumprimento da lei 6.729/79, Lei Ferrari, com a aquisição de veículo zero quilometro por empresa 

autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante. 

 
V. DA EXIGENCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA SEM A DEVIDA 

INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
    O princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve 

apresentar as razões que a levaram a tomar uma decisão. A motivação é uma exigência do Estado de Direito, 

ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com 

explicitação dos motivos. Sem a explicitação dos motivos torna-se extremamente difícil sindicar, sopesar ou 

aferir a correção daquilo que foi decidido, por isso, é essencial que se apontem os fatos, as inferências feitas e 

os fundamentos da decisão. A falta de motivação no ato discricionário abre a possibilidade de ocorrência de 

desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle judicial, pois, 

pela motivação, é possível aferir a verdadeira intenção do agente.  

 

    A Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas 

restritivas à participação dos interessados, expressamente no artigo 37, XXI, supra citado  

 

    A lei geral das licitações, nº 8.666/93, traz os seguintes princípios: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
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irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste 

artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010)” 

 
    Então, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que a 

administração pode fazer dos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, 

sob pena de violação do princípio da competitividade.  

 

    Diante do principio relembrado e da ordem Constitucional, cabe à 

administração, fundamentar a conveniência e a relevância pública das exigências ora impugnadas. Apresentar 

o nexo de causalidade entre o critério técnico exigido e/ou pontuável e o benefício em termos de favorecimento 

ao alcance do objetivo da contratação, que devem estar claramente demonstrados e fundamentados no 

processo.  

 

VI. DOS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer-se:  

a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua 

tempestividade;  

b) O esclarecimento se veículos com cintos de segurança traseiros 

laterais retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos serão aceitos. 

c) A alteração da exigência de direção hidráulica, para englobar desta 

forma, a direção hidráulica, eletro - hidráulica e elétrica. 

d) A alteração da exigência para que passe a constar “tanque de no 

mínimo 41 litros”. 

e) A exclusão do encosto de cabeça central. 

f) A alteração do prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias para 90 

(noventa) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento. 

g) A inclusão no presente edital da exigência de estrito cumprimento da lei 

6.729/79, Lei Ferrari, com a aquisição de veiculo zero quilometro por empresa autorizada e com a concessão 

de comercialização fornecida pelo fabricante. 
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    Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, bem como pela republicação 

do Edital para a nova data, incluindo-se as alterações solicitadas (artigo 21, § 4º da Lei nº 8.666/93), coloca-se 

à disposição para esclarecimentos complementares que eventualmente entenderem necessários, por meio do 

endereço eletrônico nissan.licitacoes@conselvan.com ou telefone (41) 3075-4491.  

 

    Termos em que, 

    Espera deferimento. 

    Curitiba/PR, 05 de Junho de 2019. 

 

mailto:nissan.licitacoes@conselvan.com
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NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS L TOA. 

CENTÉSIMA NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 

CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 04.104.11710008-42 

NIRE 332.0969386-7 

Pelo presente Instrumento Particular, as partes abaixo qualificadas, 

NISSAN MOTOR CO. Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis japonesas, com sede no 
nº. 02, Takara-cho, Kanagawa, Yokohama, Japão, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
05.538.050/0001-40, representada neste ato por seu bastante procurador Sr. Marco Antônio 

Raimundo da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG 13.653.155-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MP sob o nº 115.260.488-
09, com endereço profissional na Rua Acre, nº 15, 17º andar, CEP 20.081-000, Centro, Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o instrumento de mandato registrado na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("Nissan Motor"); e, de outro lado, 

NISSAN OVERSEAS INVESTMENTS, B.V., sociedade constituída de acordo com as leis da 
Holanda, com sede na Hornweg 32, 1044 AN, Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.0 23.507.456/0001-48, representada neste ato por seu procurador, Sr. Marco Antônio Raimundo 
da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 
13.653.155-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MP sob o nº 115.260.488-09, com 
endereço profissional na Rua Acre, nº 15, 17º andar, CEP 20.081-000, Centro, Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, em conformidade com o instrumento de mandato registrado na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro ("Nissan Overseas"); 

Na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada denominada NISSAN DO BRASIL 
AUTOMÓVEIS LTDA., com sede na Rua Acre nº 15, 8° e 17º andares, CEP 20081-000, Centro, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.104.117/0008-42, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob· o NIRE n.0 

332.0969386-7 (a "Sociedade"); 

RESOLVEM, na melhor forma de direito, proceder à 109ª Alteração do Contrato Social da 
Sociedade, de acordo com as condições a seguir enunciadas: 

1. Aumento de Capital Social 

1.1. As sócias decidem, por unanimidade, aumentar o capital social no montante de fil 
130.732.000.00 (cento e trinta mllhões setecentos e trinta e dois mil reais}, passando o 

mesmo de R$ 6.424.150.770,00 (seis bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e 
cinquenta mil, setecentos e setenta reais), para R$ 6.554.882.770,00 (seis bilhões, quinhentos e 
cinquenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta reais), mediante 

a emissão de 13.073.200 (treze milhões setenta e três mil e duze uotas com valor nominal 
.. ~c\A Júi>/. 
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de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente 

nacional, da seguinte forma: 

(i) Nissan Motor subscreve e integraliza neste ato e em moeda corrente nacional, por 

meio do contrato de câmbio nº 173638299, datado de 22/03/2018, 130.732 (cento e 

trinta mil setecentos e trinta e duas) quotas, com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) 

cada uma, totalizando R$ 1.307.320,00 (um milhão trezentos e sete mil trezentos e 

vinte reais); e 

(ii) Nissan Overseas subscreve e integraliza neste ato e em moeda corrente nacional, por 

meio do contrato de câmbio nº 173638935, datado de 22/03/2018, 12.942.468 (doze 

milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito) quotas, 

com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R$ 129.424.680,00 

(cento e vinte nove milhões quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta 

reais). 

1.2 Em virtude da deliberação acima aprovada, as sócias aprovam, por unanimidade, a nova 

redação da Cláusula Quinta do Contrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

«Cláusula Quinta - O capital social é de 6.554.882. 770,00 (seis bilhões, quinhentos e 
cinquenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta reais), 

dividido em 655.488.277 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta 

e oito mil duzentas e setenta e sete) quotas, no valor nominal de R$ 1O,00 (dez reais) cada 

uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios como segue: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

Nissan Motor Co. Ltd. 6.554.883 R$ 65.548.830,00 

Nissan Overseas lnvestments 648.933.394 R$ 6.489.333.940,00 

B.V. 
TOTAL 655.488.277 R$ 6.554.882. 770,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, 

respondendo, contudo, todos os sócios, solidariamente, pela integralizaçSo do capital 

social." 

2. Consolidação do Contrato Social 

2.1 Em razão das deliberações acima aprovadas, as sócias, de comum acordo, resolvem 

consolidar o Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

"CONTRATO SOCIAL DA 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS L TOA. 
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NIRE 332.0969.386-7 

Seção 1 - Denominação, Sede e Foro 

Cláusula Primeira -A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS L TOA. é uma Sociedade Empresária 

Limitada e reger-se-á por este Contrato Social, pela legislação que lhe for aplicável e, 
supletivamente, pelas normas das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976). 

Cláusula Segunda - A Sociedade tem sua sede e foro no Municlpio do Rio de Janeiro/RJ, na 
Rua Acre nº. 15, 8° e 17º andares, Centro, CEP 20081-000, onde são desenvolvidas apenas 
atividades administrativas, comerciais e de suporte, podendo a Sociedade, ainda, por meio de 
Reunião de Sócios Quotistas, com a participação da maioria do capital social, modificar o 
endereço da sede. 

Parágrafo Único - A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: 

i) Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Renault, 1300 - Parte Borda 

do Campo, CEP 83.070-900 (CNPJ/MF: 04.104.117/0001-76; NIRE 4120443794-0); 
ii) Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Francisco Munoz Madrid, nº 

915, parte, Roseira de São Sebastião, CEP 83.070-152 (CNPJ/MF 04.104.117/0005-08; 
NIRE 4190087079-0); 

iii) Cidade de lndianópolis, Estado de São Paulo, na Av. lbirapuera, nº 2332, Torre lbirapuera 
1, 1° e 4° andares, conjunto 11 e 41, lndianópolis, CEP 04.028-000 (CNPJ/MF: 
04.104.117/0002-57; NIRE 35902455469); 

iv) Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Marginal da Rodovia dos Bandeirantes, 

nº 200, sala A, Engordadouro, CEP 13.213-008 (CNPJ/MF: 04.104.117/0004-19; NIRE 
3590263727-3); 

v} Cidade de Jundiaf, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, 
nº 1500, galpão 1, tipo B, bloco 1, Distrito Industrial, CEP 13.213-086 (CNPJ/MF: 
04.104.117/0009-23; NIRE 3590450751-2); 

vi) Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 101 Norte Contorno, SIN, 
KM 281, sala 4, bloco das Marcas, Porto Engenho, CEP 29158-001 (CNPJ/MF: 
04.104.117/0006-80; NIRE 3290042047-9); 

vii) Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Nissan, nº 1500, Polo Industrial, 
CEP 27.537-800 (CNPJ/MF: 04.104.117/0007-61; NIRE 3390117562-2); 

viii) Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Outra, km 298, 
armazém 4, Zona Urbana da Vila Pedra Selada, CEP 27.540-002 (CNPJ/MF: 
04.104.117/0011-48; NIRE 3390125058-6); 

ix) Cidade de Brasllia, Estado do Distrito Federal, na Q Saus, quadra 1, S/N, lote 02, bloco N, 
salas 1201 e 1202, Asa Sul, CEP 70.070-010 (CNPJ/MF: 04.104.117/0010-67; NIRE 
5390031717-9). 

Seção li - Objeto Social 

Cláusula Terceira - A Sociedade tem por objeto: 
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1. A industrialização e comércio de veículos, peças e componentes; 

2. A prestação de serviços de manutenção para veículos, a compra e venda de peças 

de reposição, de acessórios e de produtos de manutenção concernentes ao objeto 
social; 

3. A importação e exportação de serviços, peças e produtos industriais necessários 
à consecução do objeto social; 

4. A execução de todas as operações industriais necessárias, direta ou 
indiretamente, à realização do objeto social; 

5. A participação em consórcios; 

6. O comércio, importação e exportação de objetos para fins de publicidade; 
7. A locação de veículos sem condutor; 

8. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários; 

9. Representação comercial e agenciamento do comércio de veículos automotores, 
bem como de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; 

1 O. A representação de negócios nacionais e internacionais e a realização de atos 
administrativos relativos a companhias internacionais; e . 

11. Os serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 

Seção Ili - Prazo de Duração 

Cláusula Quarta - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

Seção IV - Capital Social 

Cláusula Quinta - O capital social é de 6.554.882.770,00 (seis bilhões, quinhentos e cinquenta 
e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta reais), dividido em 

65~.488.277 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentas 
e setenta e sete) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscritas 
e integralizadas pelos sócios como segue: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

Nissan Motor Co. Ltd. 6.554.883 R$ 65.548.830,00 

Nissan Overseas lnvestments 648.933.394 R$ 6.489.333.940,00 

B.V. 

T,OTAL 655.488.277 R$ 6.554.882.770,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, 
respondendo, contudo, todos os sócios, solidariamente, pela integralização do capital social. 
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Seção V - Reunião dos Sócios Quotistas 

Cláusula Sexta - Os Sócios Quotistas reunir-se-ão, ordinariamente, por convocação de qualquer 
um deles, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo 
de deliberar sobre as contas da administração, a eleição dos Administradores, o balanço 
patrimonial e o resultado do exercício e, extraordinariamente, sempre que o interesse social assim 
determinar. 

Parãgrafo Primeiro - A convocação das reuniões será feita com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis, por carta, ou por qualquer outro meio seguro de comunicação. 

Parágrafo Segundo - Competirá aos Sócios Quotistas, representando 3/4 (três quartos) do 
capital social e em reunião convocada, deliberar sobre as seguintes matérias: 

1. Aprovação das contas da administração, bem como apreciação do balanço 
patrimonial, do resultado do exercício e demais demonstrações financeiras; 

li. Fixação e distribuição de Remuneração anual para os Administradores; 
Ili. Alteração do Contrato Social; 
IV. Aprovação e alteração das Regras Internas e regulamentos da Sociedade; 
V. Autorização para as matérias constantes na cláusula nona, e ainda outros temas 

que os sócios quotistas, representantes de 3/4 (três quartos) do capital social, 

julguem necessário; 
VI. Aumento ou diminuição do capital social; 

VII. Mudança de endereço da sede; e 
VIII. Dissolução e liquidação da Sociedade, incorporação, fusão, ou cisão da 

Sociedade. 
IX. Análise e deliberação sobre os orçamentos anuais e os planos anuais ou 

plurianuais de investimentos, assim como suas alterações, preparados pelos 
administradores; e 

X. Deliberação e aprovação a respeito da constituição de qualquer forma de 
entidade legal ou Sociedade destinada a realizar atividades de responsabilidade 
social 

Parágrafo Terceiro - A reunião tornar-se-á dispensável quando todos os Sócios Quotistas 

decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto. 

Parágrafo Quarto - Cada quota dará direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais. 

Parágrafo Quinto - Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Contrato Social, todas 
as demais deliberações da Sociedade serão tomadas pela ·vontade dos sócios que 

representem a maioria do capital social. 

Seção VI - Administração 
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sócios que representem 2/3 (dois terços) do Capital Social, de acordo com as competências 
dispostas neste instrumento. 

Parágrafo Único - Os Administradores cuja designação de cargo está disposta na Cláusula 
Nona adiante têm atribuições e poderes conferidos por lei para, individualmente, representar a 

Sociedade, ficando incumbidos da administração dos negócios da empresa, respeitadas as 
disposições legais e os termos e condições deste contrato social. 

Cláusula Oitava - É nomeado como Administrador da Sociedade, por tempo indeterminado, o 
não sócio Sr. Marco Antônio Raimundo da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade RG n.0 13.653.155-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob o n. 0 115.260.488-09, com endereço profissional na Rua Acre nº. 15, 17° andar, CEP 
20081-000, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com a designação de Diretor Presidente, 
o qual é dispensado de prestar caução. 

Parágrafo Primeiro - O Administrador declara, sob as penas da lei e nos termos do art. 1.011, 
§ 1.0

, do Código Civil, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, quer 
por lei especial, quer por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; como tampouco foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 

Parágrafo Segundo - Compete ao Administrador, privativa e individualmente, praticar os atos 
abaixo elencados: 

1. Gerenciar, supervisionar e operacionalizar os negócios da Sociedade; 
li. Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 

terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, 
municipais e distritais, bem como autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades paraestatais; 

Ili. Gerenciar, administrar e dirigir a sociedade, possuindo poderes para comprar, 
vender, trocar ou ainda alienar e/ou dispor de qualquer propriedade móvel da 
Sociedade, tendo poderes, em tais operações, para estabelecer prazos, preços 
e outras condições, ressalvando os limites previstos neste contrato ou em 
deliberação dos sócios; 

IV. Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive aqueles que criem 
responsabilidades ou obrigações para a Sociedade, como títulos, contratos, 

cheques, dentre outros, ressalvando os limites previstos neste contrato ou em 
deliberação dos sócios; 

V. Movimentar contas bancárias, assim como efetuar as demais atividades 
bancárias, incluindo a solicitação de emissão de cartão de crédito corporativo 
para os empregados da Sociedade; 

VI. Outorgar procurações em favor da Sociedade, especificando todos os poderes 

outorgados, devendo as mencionadas procurações se realizarem por 
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instrumento público, exceto nos casos em que estas procurações tenham fins 
judiciais; 

VII. Definir e supervisionar as políticas de RH; 

VIII. Definir benefícios aos colaboradores com o fim de proporcionar-lhes bem estar; 

IX. Abrir, mudar ou extinguir filiais, escritórios ou dependências administrativas em 

qualquer parte do território nacional, mediante assinatura de Termo que será 
levado a registro nas Juntas Comerciais; 

X. Abrir e encerrar contas bancárias, desde que tenha autorização por escrito dos 
sócios representantes da maioria do capital social da Sociedade; 

XI. Tomar empréstimo e/ou qualquer tipo de subsídio público ou privado de curto ou 
longo prazo; emitir títulos, duplicatas, notas promissórias, ou outro documento 
similar, ou transferir créditos/contas a receber, desde que tenham autorização 

por escrito do sócio representante da maioria do capital social da Sociedade; e 

XII. Contratar operações financeiras de hedge, desde que tenham autorização por 
escrito do sócio representante da maioria do capital social da Sociedade. 

Cláusula Nona - Compete aos Administradores, privativa e individualmente, com a prévia 

aprovação, por escrito, dos sócios quotistas representantes da maioria do Capital Social da 
Sociedade, praticar os seguintes atos: 

a) Realizar investimentos superiores a 3 (três) meses, incluindo, mas não límitados, 
à fundação de novas empresas ou à participação em novos negócios, aquisição 
ou incorporação de quaisquer outras Sociedades; 

b) Adquirir estruturas industriais, maquinário, instalações, softwares ou outros 
ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, envolvendo montante superior a R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); 
c) Adquirir imóveis; 

d) Alugar qualquer tipo de imóvel, construções ou terras, cujo valor total do contrato 
seja superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 

e) Alienar para terceiros qualquer tipo de imóveis, construções ou terras; 

f) Arrendar para terceiros qualquer tipo de imóvel, construções ou terras, cujo valor 
total do contrato seja superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

g) Alienar os ativos, cujo valor seja superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), excluindo-se deste item as vendas de produtos e veículos inerentes às 
atividades normais dos negócios, sendo que, no caso de transferência de ativos, 

serão considerados os valores contábeis; 
h) Transferir ações ou quotas, para fins de investimento; 
i) Constituir, vender ou encerrar sociedades subsidiarias; 
j) Conceder empréstimos e/ou qualquer tipo de subsídio público ou privado de curto 

e longo prazo, hipotecar, penhorar ou alienar os ativos da Sociedade com valor 

superior ao limite exposto na alínea "g•, acima, bem como, dar garantias sobre 

idoneidade e obrigações de terceiros. A exceção desta alínea é a outorga de 
fiança locatícia exclusivamente para empregados expatriados do Grupo Nissan 
e empregados transferidos de/para outros estados; 

k) Renunciar, entregar ou desistir de créditos ou recebíveis. 
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Cláusula Décima - Os Administradores poderão nomear Diretores, aos quais não competirá o 

uso da firma, não possuindo estes Diretores poderes para representar a Sociedade, estando os 

atos e poderes por estes praticados restritos e limitados ao disposto no regulamento interno da 

Sociedade, aos termos da procuração que lhe seja outorgada e às deliberações dos 
Administradores. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores de que trata esta Cláusula serão nomeados por tempo 

indeterminado, podendo ser destituídos, a qualquer tempo, por qualquer dos Admínistradores. 

Parágrafo Segundo - Exceto para os casos de fiança locatícia exclusivamente para 

empregados expatriados do Grupo Nissan e empregados transferidos de/ou para outros 

estados, na forma da alínea "j" da Cláusula Nona, são expressamente vedados e serão 

considerados nulos e sem efeito em relação à Sociedade, os atos de qualquer um dos sócios, 

Administrador, Diretor, empregado, e procurador da Sociedade, envolvendo qualquer 

obrigação ou responsabilidade referente a operações outras que não aquelas necessárias à 

realização dos objetivos da Sociedade ou aquelas que excedam os limites estabelecidos no 
Contrato Social, especialmente, fianças, avais, endossos ou atribuições de garantias em favor 

de terceiros, a menos que, para tanto, seja obtida prévia autorização por escrito dos sócios 

quotistas representantes da maioria do capital social, gerando à Sociedade o direito de 
regresso contra o agente praticante. 

Parágrafo Terceiro - Os Administradores deverão exercer seus poderes em conformidade 

com (1) os procedimentos legais exigidos por leis e regulamentos em vigor; (11) os dispositivos 

deste Contrato Social e (Ili) o regulamento interno da Sociedade. 

Parágrafo Quarto - A substituição e/ou destituição de qualquer Administrador será feita em 

reunião convocada para este fim, por qualquer dos sócios, mediante a deliberação de sócios 

que representem 2/3 (dois terços} do capital social. 

Parágrafo Quinto - Será considerado vago o cargo de Administrador, em caso de renúncia, 

destituição, morte, incapacidade definitiva comprovada, impedimento ou ausência injustificada 
por um período superior a 30 (trinta} dias consecutivos. 

Cláusula Décima Primeira - Os Administradores, no exercício de seu cargo, deverão envidar 

todos os esforços para que a Sociedade realize o seu objetivo econômico e cumpra sua função 

social, tendo deveres e responsabilidades para com os demais sócios quotistas, para com as 

pessoas que trabalham na Sociedade e para com a comunidade em que ela atua, cujos direitos 

e interesses devem lealmente respeitar e atender. 

Seção VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros 

Cláusula Décima Segunda - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 

quando, obedecidas as determinações legais, serão elaboradas pelo Administrador as 

Demonstrações Financeiras do exercício, com elaboração de inventário, balanço patrimonial e 

balanço do resultado econômico. 
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Parágrafo Primeiro - A participação dos Sócios Quotistas, nos lucros e nas perdas, é 
proporcional à participação dos mesmos no capital social. 

Parágrafo Segundo - Os documentos referidos no caput serão colocados à disposição dos 
Sócios Quotístas até 30 (trinta) dias antes da realização da Reunião de Sócios, prevista na 

Cláusula Sexta, acima. 

Parágrafo Terceiro - Os livros da Sociedade serão auditados por auditor independente, que 
deverá ser designado pelos Sócios Quotistas representando a maioria do Capital Social. 

Seção VIII - Da Cessão e Transferência de Quotas 

Cláusula Décima Terceira - Qualquer sócio quotista poderá vender, ceder, transferir, onerar as 
suas quotas ou fração delas, ou constituir direito de garantia, seja por que meio for, sem o 

consentimento dos demais sócios. 

Seção IX - Retirada de Sócio 

Cláusula Décima Quarta - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá notificar os demais 

sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da sua intenção, indicando, se houver, 
o teor da proposta que tenha recebido de um terceiro, que será por ele identificado. 

Parágrafo Primeiro - Os demais sócios quotistas terão o prazo de 60 (sessenta) dias para 
adquirir as quotas nas mesmas condições propostas pelo terceiro, ou autorizar a aquisição das 
quotas pelo mencionado terceiro. 

Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo acima estabelecido, sem que tenha havido o 
exercício da preempção e não havendo proposta de terceiro, serão apurados os haveres do 
sócio que deseja retirar-se, com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da 
resolução, verificando-se os valores apurados em balanço especialmente levantado para tal 
fim, que serão pagos em condições a serem ajustadas pelas partes, sem que haja liquidação 
da Sociedade. 

Seção X - Falecimento de Sócio 

Cláusula Décima Quinta - O falecimento, impedimento, incapacidade ou insolvência dos sócios, 
pessoas físicas, não dissolverá a Sociedade. Caso isto ocorra, o(s) sócio(s) remanescente(s) 
poderá(ão) reconstituir a pluralidade de sócios. 

Parágrafo Único - Não serão admitidos como sócios os herdeiros e/ou sucessores de sócios 
falecidos. 

Seção XI - Liquidação e Dissolução 
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Cláusula Décima Sexta -A Sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, de pleno direito, 

nos casos previstos em lei, ou por decisão dos sócios quotistas que representem 3/4 (três quartos) 

do capital social. 

Parágrafo Primeiro - Compete aos sócios, em reunião e por deliberação da maioria do capital 

social, estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e estabelecer a fonna de 

liquidação. 

Parágrafo Segundo - A cessação das atividades da Sociedade, ou a cessação do estado de 

liquidação poderá ocorrer por decisão dos sócios que representarem 3/4 (três quartos) do 

capital social. 

Cláusula Décima Sétima - Ressalvados os casos previstos em lei, de acordo com o artigo 1085 

do novo Código Civil brasileiro (Lei 10.406/2002}, se a maioria dos sócios, representativa de mais 

da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade 

da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da Sociedade, mediante 

alteração do contrato social. 

Seção XII - Das Disposições Gerais 

Cláusula Décima Oitava - O presente Contrato Social poderá ser modificado, a qualquer 

momento, por deliberação dos sócios quotistas que representarem 3/4 (três quartos} do capital 

social, de acordo com os artigos 1.071 e 1.076 do Código Civil Brasileíro (Lei 10.406/2002). 

Cláusula Décima Nona - Os casos omissos, ou qualquer matéria não regulada no presente 

Contrato Social, serão resolvidos de conformidade com os Artigos 1.052 a 1.195 do Código Civil 

Brasileiro (Lei 10.406/2002) e, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 

6.404/1976)." 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato em 1 
(uma) via. 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de março de 2018 
Silva 

IS 

p.p. Marco Antônio Raimundo da Silva 

Testemunhas: 

Assinatura: \A(o.nlve 1 A~wl'1f".2 
Nome: h/A fJ IUF AIHANti:Z:•O RMA DA t, !J \IA 

RG: ~g. iOJ. >V>'~r 5 
CPF: -A !'>q · is24 · 8óll· ~1 

p.p. Marco Antônio Raimundo da Silva 

Assinatura:~ ~'Y'tl.9'.&~ 
Nome: APÁRffe/iaCÃ E .SJliVA 
RG: 43.otabJ.<óll~-q 
CPF: A~. q:({). &5-:f- -<..,"( 
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Daclafon 
.Form C 

- - . ..-.· 

Number 
oa1e Pro osed 20 a Feb 91h (l'Y.M~OO) 

. . ................ ~ ...... -.......... .,., _ _,_, .. ,..., .......... _, .............. _ ... __ ,,...,...,_,. __ , ......... , .. __ ..,, __ ....... __ ,_,, .............. _.. ...................... , .. ~, ... _ 

i--~~~'-----tComments: 

:~ f'l~frwJ.tl .~e._tC{e. 4/,,;( UsD_°f C?:lf ovey-JlÂe,, ~flnéltC -to fll1L 
011 S'a.-Mt' ª"' oj C-afi'tal i~jec.:t1· EUR 22 mtl EUR 

Jpy 96Smll JPY 
uso 6mll uso 
ToTAL uso equlvalent 41mll .uso 

1--;-;'i!õi'H'""-'---"<-+E"'-xa'""m""1"'""'ud'-"1iy"-"'oo""'dg"'e~.1~CJ..L-:--t'"'-""'~~..._,_,,....,...-1ºepai1~1~ts 
Dapl. D\lpl. por.mnsullod 
Se(;!. 

1. Background 

AddlUonalcapllal lnjecllon of 40 MUSD ( Approx.130 M BRL/ FX rate 3.26} to NaA ln Mareh 2018 

700 MUSD of to1al racllity was spprove<l by EC ( Feb'16) anel BOD ( Mar'1 S) 
Capllal lnJecUon Executed ln FY1B 260 MUSD 
1st Capital lnjectlon tn FVi7 Execute<! ln Oct2017 110 MUSD 
2ml Capital lnjeclion ln FY17 Exewled ln Dec 2017 20 MUSD 
3rcl Cnpltal lnjectlon ln FY17 ( approvod by thls Form C} 40 MUSO 
Remalng facilltY not yel approved by Chlnese Authorily 270 MUSD 

Total Taolllty of Gapllal lnjeclion approved by EC/800 700 MUSD 

Marco Silva 
Presidente 

Nissan do Brasil 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA • CNPJ 

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ 

A anâ\íse e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: 

• Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

01. IDENTIFICAÇÃO 
NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS L TOA 

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO 
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS/ DATA DO EVENTO 

247 Alteracao de capital social. 
Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CODIGO DE ACESSO 

RJ.55.07 .05.Z4 
- 04.104.117.000.842 

Nº DE INSCRIÇAO NO CNPJ 

04.104.117/0008-42 

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA 
NOME 

MARCO ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA 

LOCAL 

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL 

jDATA 

118/04/2018 

ICPF 
1115.260.488-09 

!Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 04.104.117/0008-42 
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de maio de 2016 

©Copyright Receita Federal do Brasil- 18/04/2018 
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