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O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021 Economia B13

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS NO ESTADO DE SÃO PAULOFERROVIÁRIAS NO ESTADO DE SÃO PAULOFERROVIÁRIAS NO ESTADO DE SÃO PAULOFERROVIÁRIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 53.932.869/0001-30CNPJ: 53.932.869/0001-30CNPJ: 53.932.869/0001-30CNPJ: 53.932.869/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Diretor Presidente da O Diretor Presidente da O Diretor Presidente da O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas 
Ferroviárias no Estado de São Paulo, Ferroviárias no Estado de São Paulo, Ferroviárias no Estado de São Paulo, Ferroviárias no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, 
convoca os delegados, que nesta data são em número de 17 (dezessete), em condições de votar, convoca os delegados, que nesta data são em número de 17 (dezessete), em condições de votar, convoca os delegados, que nesta data são em número de 17 (dezessete), em condições de votar, convoca os delegados, que nesta data são em número de 17 (dezessete), em condições de votar, 
para reunirem-se em para reunirem-se em para reunirem-se em para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará na , que se realizará na , que se realizará na , que se realizará na Rua Alice Velho Rua Alice Velho Rua Alice Velho Rua Alice Velho 
Teixeira, nº 53, Pres. Altino, nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo,Teixeira, nº 53, Pres. Altino, nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo,Teixeira, nº 53, Pres. Altino, nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo,Teixeira, nº 53, Pres. Altino, nesta cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no dia 25 de abril de  no dia 25 de abril de  no dia 25 de abril de  no dia 25 de abril de 
2021, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: cumprindo o que determina o Estatuto Social: cumprindo o que determina o Estatuto Social: cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) Em primeira convocação às 07:00 horas, 01) Em primeira convocação às 07:00 horas, 01) Em primeira convocação às 07:00 horas, 01) Em primeira convocação às 07:00 horas, com com com com 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) Em segunda convocação: às 08:00 02) Em segunda convocação: às 08:00 02) Em segunda convocação: às 08:00 02) Em segunda convocação: às 08:00 
horashorashorashoras, com presença de metade mais um do número total de delegados; , com presença de metade mais um do número total de delegados; , com presença de metade mais um do número total de delegados; , com presença de metade mais um do número total de delegados; 03) Em terceira e última 03) Em terceira e última 03) Em terceira e última 03) Em terceira e última 
convocação às 09:00 horasconvocação às 09:00 horasconvocação às 09:00 horasconvocação às 09:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre , com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre , com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre , com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: a seguinte Ordem do Dia: a seguinte Ordem do Dia: a seguinte Ordem do Dia: ORDINÁRIA: 1) ORDINÁRIA: 1) ORDINÁRIA: 1) ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas da Diretoria, relativas ao exercício de Prestação de contas da Diretoria, relativas ao exercício de Prestação de contas da Diretoria, relativas ao exercício de Prestação de contas da Diretoria, relativas ao exercício de 
2020, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas 2020, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas 2020, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas 2020, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas 
e Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria; e Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria; e Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria; e Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria; 2) 2) 2) 2) Destinação das Sobras apuradas e fórmula de cálculo; Destinação das Sobras apuradas e fórmula de cálculo; Destinação das Sobras apuradas e fórmula de cálculo; Destinação das Sobras apuradas e fórmula de cálculo; 
3) 3) 3) 3) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 4) 4) 4) 4) Aprovação da Aprovação da Aprovação da Aprovação da 
Política de Sucessão de Administradores; Política de Sucessão de Administradores; Política de Sucessão de Administradores; Política de Sucessão de Administradores; 5) 5) 5) 5) Outros assuntos de interesse social (sem deliberação). Outros assuntos de interesse social (sem deliberação). Outros assuntos de interesse social (sem deliberação). Outros assuntos de interesse social (sem deliberação). 

Osasco, 15 de abril de 2021Osasco, 15 de abril de 2021Osasco, 15 de abril de 2021Osasco, 15 de abril de 2021
WALDIR LARANJEIRA -WALDIR LARANJEIRA -WALDIR LARANJEIRA -WALDIR LARANJEIRA - Diretor Presidente Diretor Presidente Diretor Presidente Diretor Presidente

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos emDemonstração do Resultado dos Exercícios Findos emDemonstração do Resultado dos Exercícios Findos emDemonstração do Resultado dos Exercícios Findos em
31/12/2020 e 31/12/2019 -31/12/2020 e 31/12/2019 -31/12/2020 e 31/12/2019 -31/12/2020 e 31/12/2019 - (Em Milhares de Reais) (Em Milhares de Reais) (Em Milhares de Reais) (Em Milhares de Reais)

31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
Receita Operacional BrutaReceita Operacional BrutaReceita Operacional BrutaReceita Operacional Bruta
  Vendas de Produtos 654.851 639.703  Vendas de Produtos 654.851 639.703  Vendas de Produtos 654.851 639.703  Vendas de Produtos 654.851 639.703
  Impostos Faturados  Impostos Faturados  Impostos Faturados  Impostos Faturados (130.063)(130.063)(130.063)(130.063) (127.028)(127.028)(127.028)(127.028)
Receita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional Líquida 524.787 512.674524.787 512.674524.787 512.674524.787 512.674
  Custo dos Produtos Vendidos  Custo dos Produtos Vendidos  Custo dos Produtos Vendidos  Custo dos Produtos Vendidos (377.133)(377.133)(377.133)(377.133) (390.058)(390.058)(390.058)(390.058)
Lucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro Bruto 147.655 122.617147.655 122.617147.655 122.617147.655 122.617
Receitas (Despesas) OperacionaisReceitas (Despesas) OperacionaisReceitas (Despesas) OperacionaisReceitas (Despesas) Operacionais
  Despesas com Vendas (51.616) (50.162)  Despesas com Vendas (51.616) (50.162)  Despesas com Vendas (51.616) (50.162)  Despesas com Vendas (51.616) (50.162)
  Despesas Gerais e Administrativas (21.689) (24.000)  Despesas Gerais e Administrativas (21.689) (24.000)  Despesas Gerais e Administrativas (21.689) (24.000)  Despesas Gerais e Administrativas (21.689) (24.000)
  Resultado Financeiro Líquido (22.332) (7.230)  Resultado Financeiro Líquido (22.332) (7.230)  Resultado Financeiro Líquido (22.332) (7.230)  Resultado Financeiro Líquido (22.332) (7.230)
  Outras Receitas / Despesas Operacionais  Outras Receitas / Despesas Operacionais  Outras Receitas / Despesas Operacionais  Outras Receitas / Despesas Operacionais 324324324324 224224224224

(95.312) (81.168)(95.312) (81.168)(95.312) (81.168)(95.312) (81.168)
Lucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de Renda
  e Contribuição Social  e Contribuição Social  e Contribuição Social  e Contribuição Social 52.34352.34352.34352.343 41.44941.44941.44941.449
  Imposto de Renda e Contribuição Social  Imposto de Renda e Contribuição Social  Imposto de Renda e Contribuição Social  Imposto de Renda e Contribuição Social (15.618)(15.618)(15.618)(15.618) (12.432)(12.432)(12.432)(12.432)
Lucro do ExercícioLucro do ExercícioLucro do ExercícioLucro do Exercício 36.72436.72436.72436.724 29.01729.01729.01729.017
Lucro por AçãoLucro por AçãoLucro por AçãoLucro por Ação 0,005038 0,0039810,005038 0,0039810,005038 0,0039810,005038 0,003981

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método IndiretoDemonstração dos Fluxos de Caixa - Método IndiretoDemonstração dos Fluxos de Caixa - Método IndiretoDemonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)

2020202020202020 2019201920192019
Fluxo de Caixa das Atividades OperacionaisFluxo de Caixa das Atividades OperacionaisFluxo de Caixa das Atividades OperacionaisFluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de RendaLucro antes do Imposto de Renda
  e Contribuição Social  e Contribuição Social  e Contribuição Social  e Contribuição Social 52.343 41.44952.343 41.44952.343 41.44952.343 41.449
Ajustes:Ajustes:Ajustes:Ajustes:
  Depreciação e Amortização 9.786 9.690  Depreciação e Amortização 9.786 9.690  Depreciação e Amortização 9.786 9.690  Depreciação e Amortização 9.786 9.690
  Resultado na Venda de Ativo (290) (389)  Resultado na Venda de Ativo (290) (389)  Resultado na Venda de Ativo (290) (389)  Resultado na Venda de Ativo (290) (389)
  Provisões 2.761 (4.007)  Provisões 2.761 (4.007)  Provisões 2.761 (4.007)  Provisões 2.761 (4.007)
  Juros de Empréstimos e Variação Cambial 21.874 3.829  Juros de Empréstimos e Variação Cambial 21.874 3.829  Juros de Empréstimos e Variação Cambial 21.874 3.829  Juros de Empréstimos e Variação Cambial 21.874 3.829
  Impostos Diferidos  Impostos Diferidos  Impostos Diferidos  Impostos Diferidos 69696969 1.9321.9321.9321.932

86.542 52.50386.542 52.50386.542 52.50386.542 52.503
Variações no Ativo e PassivoVariações no Ativo e PassivoVariações no Ativo e PassivoVariações no Ativo e Passivo
  (Aumento) / Diminuição no Contas a Receber (28.067) 17.711  (Aumento) / Diminuição no Contas a Receber (28.067) 17.711  (Aumento) / Diminuição no Contas a Receber (28.067) 17.711  (Aumento) / Diminuição no Contas a Receber (28.067) 17.711
  (Aumento) / Diminuição nos Estoques 6.498 9.921  (Aumento) / Diminuição nos Estoques 6.498 9.921  (Aumento) / Diminuição nos Estoques 6.498 9.921  (Aumento) / Diminuição nos Estoques 6.498 9.921
  (Aumento) / Diminuição no Outras Contas a Receber 8.154 6.503  (Aumento) / Diminuição no Outras Contas a Receber 8.154 6.503  (Aumento) / Diminuição no Outras Contas a Receber 8.154 6.503  (Aumento) / Diminuição no Outras Contas a Receber 8.154 6.503
  (Aumento) / Diminuição dos Outros Contas  (Aumento) / Diminuição dos Outros Contas  (Aumento) / Diminuição dos Outros Contas  (Aumento) / Diminuição dos Outros Contas
    a Receber Não Circulante (22) 2.890    a Receber Não Circulante (22) 2.890    a Receber Não Circulante (22) 2.890    a Receber Não Circulante (22) 2.890
  Aumento / (Diminuição) no Contas a Pagar 33.990 (13.171)  Aumento / (Diminuição) no Contas a Pagar 33.990 (13.171)  Aumento / (Diminuição) no Contas a Pagar 33.990 (13.171)  Aumento / (Diminuição) no Contas a Pagar 33.990 (13.171)
  Aumento / (Diminuição) das Obrigações Tributárias 1.346 (1.314)  Aumento / (Diminuição) das Obrigações Tributárias 1.346 (1.314)  Aumento / (Diminuição) das Obrigações Tributárias 1.346 (1.314)  Aumento / (Diminuição) das Obrigações Tributárias 1.346 (1.314)
  Aumento / (Diminuição) no Salários e Encargos  Aumento / (Diminuição) no Salários e Encargos  Aumento / (Diminuição) no Salários e Encargos  Aumento / (Diminuição) no Salários e Encargos
    Sociais (1.284) (2.202)    Sociais (1.284) (2.202)    Sociais (1.284) (2.202)    Sociais (1.284) (2.202)
  Aumento / (Diminuição) no Outras Contas a Pagar 684 (158)  Aumento / (Diminuição) no Outras Contas a Pagar 684 (158)  Aumento / (Diminuição) no Outras Contas a Pagar 684 (158)  Aumento / (Diminuição) no Outras Contas a Pagar 684 (158)
  Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos  Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos  Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos  Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos (15.549)(15.549)(15.549)(15.549) (10.500)(10.500)(10.500)(10.500)

5.749 9.6825.749 9.6825.749 9.6825.749 9.682
Caixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas Atividades
  Operacionais 92.291 62.185  Operacionais 92.291 62.185  Operacionais 92.291 62.185  Operacionais 92.291 62.185
Fluxos de Caixa das Atividades de InvestimentosFluxos de Caixa das Atividades de InvestimentosFluxos de Caixa das Atividades de InvestimentosFluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
  Aquisição de Imobilizado e Intangível (3.145) (5.468)  Aquisição de Imobilizado e Intangível (3.145) (5.468)  Aquisição de Imobilizado e Intangível (3.145) (5.468)  Aquisição de Imobilizado e Intangível (3.145) (5.468)
  Valor de Venda de Ativo  Valor de Venda de Ativo  Valor de Venda de Ativo  Valor de Venda de Ativo 57575757 165165165165
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3.088) (5.303)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3.088) (5.303)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3.088) (5.303)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3.088) (5.303)
Fluxos de Caixa das Atividades de FinanciamentosFluxos de Caixa das Atividades de FinanciamentosFluxos de Caixa das Atividades de FinanciamentosFluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
  Empréstimos Tomados - -  Empréstimos Tomados - -  Empréstimos Tomados - -  Empréstimos Tomados - -
  Empréstimos Tomados - Partes Relacionadas - -  Empréstimos Tomados - Partes Relacionadas - -  Empréstimos Tomados - Partes Relacionadas - -  Empréstimos Tomados - Partes Relacionadas - -
  Pagamentos de Empréstimos (55.088) (50.575)  Pagamentos de Empréstimos (55.088) (50.575)  Pagamentos de Empréstimos (55.088) (50.575)  Pagamentos de Empréstimos (55.088) (50.575)
  Juros Pagos por Empréstimos (30) (1.691)  Juros Pagos por Empréstimos (30) (1.691)  Juros Pagos por Empréstimos (30) (1.691)  Juros Pagos por Empréstimos (30) (1.691)
  Juros sobre Capital Próprio / Dividendos  Juros sobre Capital Próprio / Dividendos  Juros sobre Capital Próprio / Dividendos  Juros sobre Capital Próprio / Dividendos (12.324)(12.324)(12.324)(12.324) (5.230)(5.230)(5.230)(5.230)
Caixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas AtividadesCaixa Líquido Gerado pelas Atividades
  de Financiamentos (67.442) (57.497)  de Financiamentos (67.442) (57.497)  de Financiamentos (67.442) (57.497)  de Financiamentos (67.442) (57.497)
Aumento / (Redução) do Caixa e EquivalentesAumento / (Redução) do Caixa e EquivalentesAumento / (Redução) do Caixa e EquivalentesAumento / (Redução) do Caixa e Equivalentes
  de Caixa  de Caixa  de Caixa  de Caixa 21.76121.76121.76121.761 (615)(615)(615)(615)
Demonstração do Aumento / (Redução) do CaixaDemonstração do Aumento / (Redução) do CaixaDemonstração do Aumento / (Redução) do CaixaDemonstração do Aumento / (Redução) do Caixa
  e Equivalente de Caixa  e Equivalente de Caixa  e Equivalente de Caixa  e Equivalente de Caixa
  No Início do Exercício 21.596 22.211  No Início do Exercício 21.596 22.211  No Início do Exercício 21.596 22.211  No Início do Exercício 21.596 22.211
  No Fim do Exercício  No Fim do Exercício  No Fim do Exercício  No Fim do Exercício 43.35743.35743.35743.357 21.59621.59621.59621.596

21.76121.76121.76121.761 (615)(615)(615)(615)

Conselho de AdministraçãoConselho de AdministraçãoConselho de AdministraçãoConselho de Administração

Patrick A. W. WeinbergPatrick A. W. WeinbergPatrick A. W. WeinbergPatrick A. W. Weinberg
Paul TilleyPaul TilleyPaul TilleyPaul Tilley

Christoph A. KochChristoph A. KochChristoph A. KochChristoph A. Koch
Helio OnoHelio OnoHelio OnoHelio Ono

DiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria

Helio OnoHelio OnoHelio OnoHelio Ono
Ricardo Makoto KodamaRicardo Makoto KodamaRicardo Makoto KodamaRicardo Makoto Kodama

Mario R. MarinelliMario R. MarinelliMario R. MarinelliMario R. Marinelli - Contador - CRC-1SP314.634/O-5 - Contador - CRC-1SP314.634/O-5 - Contador - CRC-1SP314.634/O-5 - Contador - CRC-1SP314.634/O-5

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 -  -  -  - (Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)

Nota 1 - Contexto Operacional: Nota 1 - Contexto Operacional: Nota 1 - Contexto Operacional: Nota 1 - Contexto Operacional: A SI Group Crios Resinas S.A. é uma A SI Group Crios Resinas S.A. é uma A SI Group Crios Resinas S.A. é uma A SI Group Crios Resinas S.A. é uma 
sociedade de capital fechado tendo como acionistas SI Group Inc. e sociedade de capital fechado tendo como acionistas SI Group Inc. e sociedade de capital fechado tendo como acionistas SI Group Inc. e sociedade de capital fechado tendo como acionistas SI Group Inc. e 
Huttenes-Albertus Chemische Werke GmbH. A atividade da empresa é a Huttenes-Albertus Chemische Werke GmbH. A atividade da empresa é a Huttenes-Albertus Chemische Werke GmbH. A atividade da empresa é a Huttenes-Albertus Chemische Werke GmbH. A atividade da empresa é a 
industrialização de resinas para fundição, industriais, para madeira, para industrialização de resinas para fundição, industriais, para madeira, para industrialização de resinas para fundição, industriais, para madeira, para industrialização de resinas para fundição, industriais, para madeira, para 
compostos de borracha, para tintas, para adesivos, para papéis compostos de borracha, para tintas, para adesivos, para papéis compostos de borracha, para tintas, para adesivos, para papéis compostos de borracha, para tintas, para adesivos, para papéis 
autocopiativos; pós de moldagem fenólicos; formol; areia coberta e produtos autocopiativos; pós de moldagem fenólicos; formol; areia coberta e produtos autocopiativos; pós de moldagem fenólicos; formol; areia coberta e produtos autocopiativos; pós de moldagem fenólicos; formol; areia coberta e produtos 
alquil-fenóis, utilizados como matéria-prima nas mais diversas atividades alquil-fenóis, utilizados como matéria-prima nas mais diversas atividades alquil-fenóis, utilizados como matéria-prima nas mais diversas atividades alquil-fenóis, utilizados como matéria-prima nas mais diversas atividades 
industriais. Existe uma concentração geográfica nas regiões Sul e Sudeste, industriais. Existe uma concentração geográfica nas regiões Sul e Sudeste, industriais. Existe uma concentração geográfica nas regiões Sul e Sudeste, industriais. Existe uma concentração geográfica nas regiões Sul e Sudeste, 
e não há uma concentração significativa das nossas vendas para e não há uma concentração significativa das nossas vendas para e não há uma concentração significativa das nossas vendas para e não há uma concentração significativa das nossas vendas para 
determinados clientes. Não há evidência no momento de qualquer aspecto determinados clientes. Não há evidência no momento de qualquer aspecto determinados clientes. Não há evidência no momento de qualquer aspecto determinados clientes. Não há evidência no momento de qualquer aspecto 
relevante que possa afetar a continuidade normal dos negócios no futuro. A relevante que possa afetar a continuidade normal dos negócios no futuro. A relevante que possa afetar a continuidade normal dos negócios no futuro. A relevante que possa afetar a continuidade normal dos negócios no futuro. A 
companhia não tem sociedades controladas, e sua controladora é sediada companhia não tem sociedades controladas, e sua controladora é sediada companhia não tem sociedades controladas, e sua controladora é sediada companhia não tem sociedades controladas, e sua controladora é sediada 
nos Estados Unidos da América. nos Estados Unidos da América. nos Estados Unidos da América. nos Estados Unidos da América. Nota 2 - Resumo das Principais Práticas Nota 2 - Resumo das Principais Práticas Nota 2 - Resumo das Principais Práticas Nota 2 - Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: 2.1 - Práticas Contábeis conforme Lei nº 11.638/07 - Contábeis: 2.1 - Práticas Contábeis conforme Lei nº 11.638/07 - Contábeis: 2.1 - Práticas Contábeis conforme Lei nº 11.638/07 - Contábeis: 2.1 - Práticas Contábeis conforme Lei nº 11.638/07 - As As As As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, conforme determinado pelo Comitê de contábeis adotadas no Brasil, conforme determinado pelo Comitê de contábeis adotadas no Brasil, conforme determinado pelo Comitê de contábeis adotadas no Brasil, conforme determinado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC. Pronunciamentos Contábeis - CPC. Pronunciamentos Contábeis - CPC. Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2.2 – Resumo das Principais Práticas 2.2 – Resumo das Principais Práticas 2.2 – Resumo das Principais Práticas 2.2 – Resumo das Principais Práticas 
Contábeis - Contábeis - Contábeis - Contábeis - Apuração do Resultado - Apuração do Resultado - Apuração do Resultado - Apuração do Resultado - O resultado é apurado em O resultado é apurado em O resultado é apurado em O resultado é apurado em 
conformidade com o regime de competência. A receita de vendas de conformidade com o regime de competência. A receita de vendas de conformidade com o regime de competência. A receita de vendas de conformidade com o regime de competência. A receita de vendas de 
produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios 
inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. Estoques - Estoques - Estoques - Estoques - Os Os Os Os 
estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e 
produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e 
impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em 
processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com 
base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques 
contabilizados não excedem os valores de mercado. contabilizados não excedem os valores de mercado. contabilizados não excedem os valores de mercado. contabilizados não excedem os valores de mercado. Ativo imobilizado - Ativo imobilizado - Ativo imobilizado - Ativo imobilizado - 
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros 
e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é 
calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos 
valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um 
aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer 
outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando 
incorrido. incorrido. incorrido. incorrido. Passivo circulante e não circulante - Passivo circulante e não circulante - Passivo circulante e não circulante - Passivo circulante e não circulante - Os passivos circulantes e Os passivos circulantes e Os passivos circulantes e Os passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
ProvisõesProvisõesProvisõesProvisões    ---- A provisão de férias foi constituída com base na remuneração  A provisão de férias foi constituída com base na remuneração  A provisão de férias foi constituída com base na remuneração  A provisão de férias foi constituída com base na remuneração 
dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais, bem como os dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais, bem como os dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais, bem como os dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais, bem como os 
encargos sociais. encargos sociais. encargos sociais. encargos sociais. Imposto de renda e contribuição social - Imposto de renda e contribuição social - Imposto de renda e contribuição social - Imposto de renda e contribuição social - O imposto de O imposto de O imposto de O imposto de 
renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
Nota 3 - Caixa e Equivalentes de CaixaNota 3 - Caixa e Equivalentes de CaixaNota 3 - Caixa e Equivalentes de CaixaNota 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa
CirculanteCirculanteCirculanteCirculante 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Caixa e Bancos 631 1.103Caixa e Bancos 631 1.103Caixa e Bancos 631 1.103Caixa e Bancos 631 1.103
Aplicação Financeira 31.037 19.912Aplicação Financeira 31.037 19.912Aplicação Financeira 31.037 19.912Aplicação Financeira 31.037 19.912
Fundos em TrânsitoFundos em TrânsitoFundos em TrânsitoFundos em Trânsito 11.68911.68911.68911.689 581581581581
Total Caixa e Equivalentes de CaixaTotal Caixa e Equivalentes de CaixaTotal Caixa e Equivalentes de CaixaTotal Caixa e Equivalentes de Caixa 43.35743.35743.35743.357 21.59621.59621.59621.596
Nota 4 - Contas a Receber de ClientesNota 4 - Contas a Receber de ClientesNota 4 - Contas a Receber de ClientesNota 4 - Contas a Receber de Clientes
CirculanteCirculanteCirculanteCirculante 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Clientes Nacionais 85.124 60.255Clientes Nacionais 85.124 60.255Clientes Nacionais 85.124 60.255Clientes Nacionais 85.124 60.255
Clientes Exterior 11.431 10.630Clientes Exterior 11.431 10.630Clientes Exterior 11.431 10.630Clientes Exterior 11.431 10.630
Partes RelacionadasPartes RelacionadasPartes RelacionadasPartes Relacionadas 6.3696.3696.3696.369 3.9723.9723.9723.972

102.924 74.857102.924 74.857102.924 74.857102.924 74.857
MenosMenosMenosMenos
Provisão para Devedores DuvidososProvisão para Devedores DuvidososProvisão para Devedores DuvidososProvisão para Devedores Duvidosos (5.938)(5.938)(5.938)(5.938) (2.713)(2.713)(2.713)(2.713)

96.98696.98696.98696.986 72.14472.14472.14472.144

Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: (1) Apesar da crise estabelecida pelos impactos do Covid-19, no início do ano, assistimos à uma recuperação das vendas no segundo semestre de 2020 que resultou ainda em um crescimento no (1) Apesar da crise estabelecida pelos impactos do Covid-19, no início do ano, assistimos à uma recuperação das vendas no segundo semestre de 2020 que resultou ainda em um crescimento no (1) Apesar da crise estabelecida pelos impactos do Covid-19, no início do ano, assistimos à uma recuperação das vendas no segundo semestre de 2020 que resultou ainda em um crescimento no (1) Apesar da crise estabelecida pelos impactos do Covid-19, no início do ano, assistimos à uma recuperação das vendas no segundo semestre de 2020 que resultou ainda em um crescimento no 
total das vendas do ano em relação à 2019 na ordem de 2,4%. (2) A administração da empresa tomou decisões durante o ano para reduzir o impacto do Covid-19 através da racionalização de suas despesas, redução do total das vendas do ano em relação à 2019 na ordem de 2,4%. (2) A administração da empresa tomou decisões durante o ano para reduzir o impacto do Covid-19 através da racionalização de suas despesas, redução do total das vendas do ano em relação à 2019 na ordem de 2,4%. (2) A administração da empresa tomou decisões durante o ano para reduzir o impacto do Covid-19 através da racionalização de suas despesas, redução do total das vendas do ano em relação à 2019 na ordem de 2,4%. (2) A administração da empresa tomou decisões durante o ano para reduzir o impacto do Covid-19 através da racionalização de suas despesas, redução do 
nível de estoque de produtos, reorganização da jornada de trabalho e remuneração dos seus funcionários. (3) Em 2020, vimos o dólar se valorizar 28,9% perante o real, o que afetou negativamente os negócios da empresa, nível de estoque de produtos, reorganização da jornada de trabalho e remuneração dos seus funcionários. (3) Em 2020, vimos o dólar se valorizar 28,9% perante o real, o que afetou negativamente os negócios da empresa, nível de estoque de produtos, reorganização da jornada de trabalho e remuneração dos seus funcionários. (3) Em 2020, vimos o dólar se valorizar 28,9% perante o real, o que afetou negativamente os negócios da empresa, nível de estoque de produtos, reorganização da jornada de trabalho e remuneração dos seus funcionários. (3) Em 2020, vimos o dólar se valorizar 28,9% perante o real, o que afetou negativamente os negócios da empresa, 
visto que uma parcela representativa dos nossos insumos é denominada em moeda estrangeira bem como empréstimos com partes relacionadas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas completas estão em visto que uma parcela representativa dos nossos insumos é denominada em moeda estrangeira bem como empréstimos com partes relacionadas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas completas estão em visto que uma parcela representativa dos nossos insumos é denominada em moeda estrangeira bem como empréstimos com partes relacionadas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas completas estão em visto que uma parcela representativa dos nossos insumos é denominada em moeda estrangeira bem como empréstimos com partes relacionadas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas completas estão em 
poder da Administração. poder da Administração. poder da Administração. poder da Administração. A DiretoriaA DiretoriaA DiretoriaA Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Períodos de 01/01 a 31/12/2020 e 01/01 a 31/12/2019 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Períodos de 01/01 a 31/12/2020 e 01/01 a 31/12/2019 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Períodos de 01/01 a 31/12/2020 e 01/01 a 31/12/2019 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Períodos de 01/01 a 31/12/2020 e 01/01 a 31/12/2019 - (Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)
Reservas de LucrosReservas de LucrosReservas de LucrosReservas de Lucros

EventosEventosEventosEventos Capital RealizadoCapital RealizadoCapital RealizadoCapital Realizado Reserva LegalReserva LegalReserva LegalReserva Legal Reserva de LucrosReserva de LucrosReserva de LucrosReserva de Lucros Lucros AcumuladosLucros AcumuladosLucros AcumuladosLucros Acumulados Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018Saldo em 31/12/2018Saldo em 31/12/2018Saldo em 31/12/2018 63.00063.00063.00063.000 12.60012.60012.60012.600 26.26326.26326.26326.263 ---- 101.863101.863101.863101.863

Juros sobre Capital Próprio - - - (5.230) (5.230)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.230) (5.230)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.230) (5.230)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.230) (5.230)
Resultado do Exercício - - - 29.017 29.017Resultado do Exercício - - - 29.017 29.017Resultado do Exercício - - - 29.017 29.017Resultado do Exercício - - - 29.017 29.017
Aumento de Capital - AGE em 27/11/2019 26.000 - (26.000) - -Aumento de Capital - AGE em 27/11/2019 26.000 - (26.000) - -Aumento de Capital - AGE em 27/11/2019 26.000 - (26.000) - -Aumento de Capital - AGE em 27/11/2019 26.000 - (26.000) - -
Reserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de Lucros ---- ---- 23.78723.78723.78723.787 (23.787)(23.787)(23.787)(23.787) ----

Saldo em 31/12/2019Saldo em 31/12/2019Saldo em 31/12/2019Saldo em 31/12/2019 89.00089.00089.00089.000 12.60012.60012.60012.600 24.05024.05024.05024.050 ---- 125.650125.650125.650125.650

Distribuição de Dividendos - - - (6.424) (6.424)Distribuição de Dividendos - - - (6.424) (6.424)Distribuição de Dividendos - - - (6.424) (6.424)Distribuição de Dividendos - - - (6.424) (6.424)
Juros sobre Capital Próprio - - - (5.900) (5.900)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.900) (5.900)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.900) (5.900)Juros sobre Capital Próprio - - - (5.900) (5.900)
Resultado do Exercício - - - 36.724 36.724Resultado do Exercício - - - 36.724 36.724Resultado do Exercício - - - 36.724 36.724Resultado do Exercício - - - 36.724 36.724
Reserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de LucrosReserva de Retençao de Lucros ---- 1.5411.5411.5411.541 22.85922.85922.85922.859 (24.400)(24.400)(24.400)(24.400) ----

Saldo em 31/12/2020Saldo em 31/12/2020Saldo em 31/12/2020Saldo em 31/12/2020 89.00089.00089.00089.000 14.14114.14114.14114.141 46.90946.90946.90946.909 ---- 150.050150.050150.050150.050

A provisão para Devedores Duvidosos foi constituída com base na análise A provisão para Devedores Duvidosos foi constituída com base na análise A provisão para Devedores Duvidosos foi constituída com base na análise A provisão para Devedores Duvidosos foi constituída com base na análise 
da situação financeira de cada cliente e, em casos de processos judiciais de da situação financeira de cada cliente e, em casos de processos judiciais de da situação financeira de cada cliente e, em casos de processos judiciais de da situação financeira de cada cliente e, em casos de processos judiciais de 
cobrança, em pareceres da respectiva assessoria jurídica.cobrança, em pareceres da respectiva assessoria jurídica.cobrança, em pareceres da respectiva assessoria jurídica.cobrança, em pareceres da respectiva assessoria jurídica.
Nota 5 - EstoquesNota 5 - EstoquesNota 5 - EstoquesNota 5 - Estoques
CirculanteCirculanteCirculanteCirculante 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

40.79040.79040.79040.790 47.13847.13847.13847.138
A provisão para valor de mercado foi calculada considerando o menor custo A provisão para valor de mercado foi calculada considerando o menor custo A provisão para valor de mercado foi calculada considerando o menor custo A provisão para valor de mercado foi calculada considerando o menor custo 
comparado com o valor de mercado e na provisão para obsolescência foi comparado com o valor de mercado e na provisão para obsolescência foi comparado com o valor de mercado e na provisão para obsolescência foi comparado com o valor de mercado e na provisão para obsolescência foi 
considerado os itens sem movimentação em 31 de dezembro de 2020.considerado os itens sem movimentação em 31 de dezembro de 2020.considerado os itens sem movimentação em 31 de dezembro de 2020.considerado os itens sem movimentação em 31 de dezembro de 2020.
Nota 6 - Outras Contas a ReceberNota 6 - Outras Contas a ReceberNota 6 - Outras Contas a ReceberNota 6 - Outras Contas a Receber

31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Impostos a Recuperar 6.390 17.519Impostos a Recuperar 6.390 17.519Impostos a Recuperar 6.390 17.519Impostos a Recuperar 6.390 17.519
OutrosOutrosOutrosOutros 5.7075.7075.7075.707 2.7102.7102.7102.710

12.097 20.22912.097 20.22912.097 20.22912.097 20.229
Total Registrado no Ativo CirculanteTotal Registrado no Ativo CirculanteTotal Registrado no Ativo CirculanteTotal Registrado no Ativo Circulante 10.87710.87710.87710.877 19.03119.03119.03119.031
Total Registrado no Ativo Não CirculanteTotal Registrado no Ativo Não CirculanteTotal Registrado no Ativo Não CirculanteTotal Registrado no Ativo Não Circulante 1.2201.2201.2201.220 1.1981.1981.1981.198

Nota 7 - Imposto de Renda DiferidoNota 7 - Imposto de Renda DiferidoNota 7 - Imposto de Renda DiferidoNota 7 - Imposto de Renda Diferido
31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

IR Diferido sobre Diferenças Temporárias (6.251) (6.635)IR Diferido sobre Diferenças Temporárias (6.251) (6.635)IR Diferido sobre Diferenças Temporárias (6.251) (6.635)IR Diferido sobre Diferenças Temporárias (6.251) (6.635)
IR Diferido - OutrosIR Diferido - OutrosIR Diferido - OutrosIR Diferido - Outros 5.4315.4315.4315.431 5.8845.8845.8845.884

(820)(820)(820)(820) (751)(751)(751)(751)

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para 
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a 
base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil.base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil.base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil.base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil.
Nota 8 - ImobilizadoNota 8 - ImobilizadoNota 8 - ImobilizadoNota 8 - Imobilizado

31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Residual ResidualResidual ResidualResidual ResidualResidual Residual

Custo de Aquisição 204.085 202.423Custo de Aquisição 204.085 202.423Custo de Aquisição 204.085 202.423Custo de Aquisição 204.085 202.423
Depreciação AcumuladaDepreciação AcumuladaDepreciação AcumuladaDepreciação Acumulada (99.798)(99.798)(99.798)(99.798) (91.808)(91.808)(91.808)(91.808)
Valor LíquidoValor LíquidoValor LíquidoValor Líquido 104.287104.287104.287104.287 110.615110.615110.615110.615

Nota 9 - FornecedoresNota 9 - FornecedoresNota 9 - FornecedoresNota 9 - Fornecedores
31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

Fornecedores Nacionais 24.468 12.309Fornecedores Nacionais 24.468 12.309Fornecedores Nacionais 24.468 12.309Fornecedores Nacionais 24.468 12.309
Fornecedores Nacionais - OperaçõesFornecedores Nacionais - OperaçõesFornecedores Nacionais - OperaçõesFornecedores Nacionais - Operações
  de Recebíveis 44.456 29.685  de Recebíveis 44.456 29.685  de Recebíveis 44.456 29.685  de Recebíveis 44.456 29.685
Fornecedores Exterior 8.002 5.261Fornecedores Exterior 8.002 5.261Fornecedores Exterior 8.002 5.261Fornecedores Exterior 8.002 5.261
Partes RelacionadasPartes RelacionadasPartes RelacionadasPartes Relacionadas 16.91816.91816.91816.918 12.59812.59812.59812.598

93.84493.84493.84493.844 59.85359.85359.85359.853

Nota 10 - Empréstimos e FinanciamentosNota 10 - Empréstimos e FinanciamentosNota 10 - Empréstimos e FinanciamentosNota 10 - Empréstimos e Financiamentos
EncargosEncargosEncargosEncargos 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

BNDES ALFABNDES ALFABNDES ALFABNDES ALFA
50% TJLP+3,80% 50% TJLP+3,80% 50% TJLP+3,80% 50% TJLP+3,80% 

e 50% Selic+4,13%e 50% Selic+4,13%e 50% Selic+4,13%e 50% Selic+4,13% 6.8576.8576.8576.857 8.7368.7368.7368.736
6.8576.8576.8576.857 8.7368.7368.7368.736

Parcela a Amortizar a Curto PrazoParcela a Amortizar a Curto PrazoParcela a Amortizar a Curto PrazoParcela a Amortizar a Curto Prazo
  Classificada no Passivo Circulante (5.417) (4.292)  Classificada no Passivo Circulante (5.417) (4.292)  Classificada no Passivo Circulante (5.417) (4.292)  Classificada no Passivo Circulante (5.417) (4.292)
Não Circulante 1.440 4.511Não Circulante 1.440 4.511Não Circulante 1.440 4.511Não Circulante 1.440 4.511

Nota 11 - Salários e Encargos SociaisNota 11 - Salários e Encargos SociaisNota 11 - Salários e Encargos SociaisNota 11 - Salários e Encargos Sociais
31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

Provisão para Férias 4.051 3.854Provisão para Férias 4.051 3.854Provisão para Férias 4.051 3.854Provisão para Férias 4.051 3.854
Provisão para Remuneração 662 1.960Provisão para Remuneração 662 1.960Provisão para Remuneração 662 1.960Provisão para Remuneração 662 1.960
INSS e FGTS 1.613 1.282INSS e FGTS 1.613 1.282INSS e FGTS 1.613 1.282INSS e FGTS 1.613 1.282
IRRF e Outras Contribuições sobreIRRF e Outras Contribuições sobreIRRF e Outras Contribuições sobreIRRF e Outras Contribuições sobre
  Folha de Pagamento 907 663  Folha de Pagamento 907 663  Folha de Pagamento 907 663  Folha de Pagamento 907 663
OutrosOutrosOutrosOutros 26262626 784784784784

7.2597.2597.2597.259 8.5438.5438.5438.543

SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.
CNPJ 44.246.528/0001-10CNPJ 44.246.528/0001-10CNPJ 44.246.528/0001-10CNPJ 44.246.528/0001-10

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Nota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para Contingências
31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020

Saldo InicialSaldo InicialSaldo InicialSaldo Inicial AdiçãoAdiçãoAdiçãoAdição ExclusãoExclusãoExclusãoExclusão Saldo FinalSaldo FinalSaldo FinalSaldo Final
Total registrado noTotal registrado noTotal registrado noTotal registrado no
  Passivo Circulante 1.406 46 (436) 1.016  Passivo Circulante 1.406 46 (436) 1.016  Passivo Circulante 1.406 46 (436) 1.016  Passivo Circulante 1.406 46 (436) 1.016
Total registrado noTotal registrado noTotal registrado noTotal registrado no
  Passivo Não  Passivo Não  Passivo Não  Passivo Não
  Circulante  Circulante  Circulante  Circulante 2.4532.4532.4532.453 530530530530 (453)(453)(453)(453) 2.5302.5302.5302.530
TotalTotalTotalTotal 3.8593.8593.8593.859 576576576576 (889)(889)(889)(889) 3.5463.5463.5463.546

Não há outros processos avaliados pelos consultores jurídicos da Compa-Não há outros processos avaliados pelos consultores jurídicos da Compa-Não há outros processos avaliados pelos consultores jurídicos da Compa-Não há outros processos avaliados pelos consultores jurídicos da Compa-
nhia, envolvendo disputas de indenização civil que não foram provisionadas. nhia, envolvendo disputas de indenização civil que não foram provisionadas. nhia, envolvendo disputas de indenização civil que não foram provisionadas. nhia, envolvendo disputas de indenização civil que não foram provisionadas. 

Nota 13 - Patrimônio Líquido: 13.1 - Capital Social - Nota 13 - Patrimônio Líquido: 13.1 - Capital Social - Nota 13 - Patrimônio Líquido: 13.1 - Capital Social - Nota 13 - Patrimônio Líquido: 13.1 - Capital Social - Total subscrito e Total subscrito e Total subscrito e Total subscrito e 
integralizado do capital social em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 89.000 integralizado do capital social em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 89.000 integralizado do capital social em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 89.000 integralizado do capital social em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 89.000 
(2019 é de R$ 89.000) e consistia em 7.288.815 ações ordinárias, (2019 é de R$ 89.000) e consistia em 7.288.815 ações ordinárias, (2019 é de R$ 89.000) e consistia em 7.288.815 ações ordinárias, (2019 é de R$ 89.000) e consistia em 7.288.815 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, compostas da seguinte forma:nominativas e sem valor nominal, compostas da seguinte forma:nominativas e sem valor nominal, compostas da seguinte forma:nominativas e sem valor nominal, compostas da seguinte forma:

Número de AçõesNúmero de AçõesNúmero de AçõesNúmero de Ações
SI Group, Inc. 6.924.374SI Group, Inc. 6.924.374SI Group, Inc. 6.924.374SI Group, Inc. 6.924.374
Huttenes Albertus Chemische Werke GmbHHuttenes Albertus Chemische Werke GmbHHuttenes Albertus Chemische Werke GmbHHuttenes Albertus Chemische Werke GmbH 364.441364.441364.441364.441

7.288.8157.288.8157.288.8157.288.815
13.2 - Reservas de Lucros - a. Reserva Legal - 13.2 - Reservas de Lucros - a. Reserva Legal - 13.2 - Reservas de Lucros - a. Reserva Legal - 13.2 - Reservas de Lucros - a. Reserva Legal - É constituída à razão de É constituída à razão de É constituída à razão de É constituída à razão de 
5% de lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do Artigo 5% de lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do Artigo 5% de lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do Artigo 5% de lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do Artigo 
193 da Lei 6.404/76 até o limite de 20% do capital social. 193 da Lei 6.404/76 até o limite de 20% do capital social. 193 da Lei 6.404/76 até o limite de 20% do capital social. 193 da Lei 6.404/76 até o limite de 20% do capital social. b. Reservas de b. Reservas de b. Reservas de b. Reservas de 
Lucros - Lucros - Lucros - Lucros - É destinada à manutenção do capital de giro.É destinada à manutenção do capital de giro.É destinada à manutenção do capital de giro.É destinada à manutenção do capital de giro.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 - Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 - Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 - Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 - (Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)(Em Milhares de Reais)

AtivoAtivoAtivoAtivo NotaNotaNotaNota 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
CirculanteCirculanteCirculanteCirculante
  Caixa e Equivalentes de Caixa  Caixa e Equivalentes de Caixa  Caixa e Equivalentes de Caixa  Caixa e Equivalentes de Caixa 3333 43.357 21.59643.357 21.59643.357 21.59643.357 21.596
  Contas a Receber de Clientes  Contas a Receber de Clientes  Contas a Receber de Clientes  Contas a Receber de Clientes 4444 90.617 68.17290.617 68.17290.617 68.17290.617 68.172
  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas 4444 6.369 3.9726.369 3.9726.369 3.9726.369 3.972
  Estoques  Estoques  Estoques  Estoques 5555 40.790 47.13840.790 47.13840.790 47.13840.790 47.138
  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber 6666 10.87710.87710.87710.877 19.03119.03119.03119.031
Total do Circulante 192.011 159.909Total do Circulante 192.011 159.909Total do Circulante 192.011 159.909Total do Circulante 192.011 159.909

Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante
Realizável a Longo PrazoRealizável a Longo PrazoRealizável a Longo PrazoRealizável a Longo Prazo
  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber  Outras Contas a Receber 6666 1.220 1.1981.220 1.1981.220 1.1981.220 1.198
Total do Realizável a Longo Prazo 1.220 1.198Total do Realizável a Longo Prazo 1.220 1.198Total do Realizável a Longo Prazo 1.220 1.198Total do Realizável a Longo Prazo 1.220 1.198

PermanentePermanentePermanentePermanente
  Investimentos 117 117  Investimentos 117 117  Investimentos 117 117  Investimentos 117 117
  Imobilizado  Imobilizado  Imobilizado  Imobilizado 8888 104.287 110.615104.287 110.615104.287 110.615104.287 110.615
  Intangível 4.010 4.090  Intangível 4.010 4.090  Intangível 4.010 4.090  Intangível 4.010 4.090
Total do Permanente 108.414 114.821Total do Permanente 108.414 114.821Total do Permanente 108.414 114.821Total do Permanente 108.414 114.821
Total do Não Circulante 109.634 116.019Total do Não Circulante 109.634 116.019Total do Não Circulante 109.634 116.019Total do Não Circulante 109.634 116.019

        
Total do AtivoTotal do AtivoTotal do AtivoTotal do Ativo 301.644301.644301.644301.644 275.928275.928275.928275.928

PassivoPassivoPassivoPassivo NotaNotaNotaNota 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
CirculanteCirculanteCirculanteCirculante
  Fornecedores  Fornecedores  Fornecedores  Fornecedores 9999 32.470 17.40632.470 17.40632.470 17.40632.470 17.406
  Fornecedores - Operações de   Fornecedores - Operações de   Fornecedores - Operações de   Fornecedores - Operações de 
    Recebíveis    Recebíveis    Recebíveis    Recebíveis 9999 44.456 29.68544.456 29.68544.456 29.68544.456 29.685
  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos 10101010 5.417 4.2255.417 4.2255.417 4.2255.417 4.225
  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas  Partes Relacionadas 9999 16.918 12.76216.918 12.76216.918 12.76216.918 12.762
  Obrigações Tributárias 4.219 2.874  Obrigações Tributárias 4.219 2.874  Obrigações Tributárias 4.219 2.874  Obrigações Tributárias 4.219 2.874
  Salários e Encargos Sociais  Salários e Encargos Sociais  Salários e Encargos Sociais  Salários e Encargos Sociais 11111111 7.259 8.5437.259 8.5437.259 8.5437.259 8.543
  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências 12121212 1.016 1.4061.016 1.4061.016 1.4061.016 1.406
  Outras Contas a Pagar  Outras Contas a Pagar  Outras Contas a Pagar  Outras Contas a Pagar 3.8703.8703.8703.870 3.1873.1873.1873.187

Total do Circulante 115.624 80.088Total do Circulante 115.624 80.088Total do Circulante 115.624 80.088Total do Circulante 115.624 80.088
Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante
Exigível a Longo PrazoExigível a Longo PrazoExigível a Longo PrazoExigível a Longo Prazo
  Partes Relacionadas 31.180 62.476  Partes Relacionadas 31.180 62.476  Partes Relacionadas 31.180 62.476  Partes Relacionadas 31.180 62.476
  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos  Empréstimos e Financiamentos 10101010 1.440 4.5111.440 4.5111.440 4.5111.440 4.511
  Imposto de Renda Diferido  Imposto de Renda Diferido  Imposto de Renda Diferido  Imposto de Renda Diferido 7777 820 751820 751820 751820 751
  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências  Provisão para Contingências 12121212 2.5302.5302.5302.530 2.4532.4532.4532.453
Total do Exigível a Longo Prazo 35.970 70.190Total do Exigível a Longo Prazo 35.970 70.190Total do Exigível a Longo Prazo 35.970 70.190Total do Exigível a Longo Prazo 35.970 70.190
Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido
  Capital Social  Capital Social  Capital Social  Capital Social 13.113.113.113.1 89.000 89.00089.000 89.00089.000 89.00089.000 89.000
  Reserva Legal  Reserva Legal  Reserva Legal  Reserva Legal 13.2a13.2a13.2a13.2a 14.141 12.60014.141 12.60014.141 12.60014.141 12.600
  Reserva de Lucros  Reserva de Lucros  Reserva de Lucros  Reserva de Lucros 13.2b13.2b13.2b13.2b 46.90946.90946.90946.909 24.05024.05024.05024.050
Total do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio Líquido 150.050150.050150.050150.050 125.650125.650125.650125.650
Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 301.644301.644301.644301.644 275.928275.928275.928275.928

Φυνδαο ΒυταντανΦυνδαο ΒυταντανΦυνδαο ΒυταντανΦυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56

Χοmυνιχαδο − Πρεγο Ελετρνιχο − ΡετιφιχαοΧοmυνιχαδο − Πρεγο Ελετρνιχο − ΡετιφιχαοΧοmυνιχαδο − Πρεγο Ελετρνιχο − ΡετιφιχαοΧοmυνιχαδο − Πρεγο Ελετρνιχο − Ρετιφιχαο

ΠΡΟΧΕΣΣΟ: 001/0708/001.821/2020. ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 079/2021. ΜΟDΑΛΙDΑDΕ: Πρεγο ΠΡΟΧΕΣΣΟ: 001/0708/001.821/2020. ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 079/2021. ΜΟDΑΛΙDΑDΕ: Πρεγο ΠΡΟΧΕΣΣΟ: 001/0708/001.821/2020. ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 079/2021. ΜΟDΑΛΙDΑDΕ: Πρεγο ΠΡΟΧΕΣΣΟ: 001/0708/001.821/2020. ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 079/2021. ΜΟDΑΛΙDΑDΕ: Πρεγο 
Ελετρνιχο. ΟΦΕΡΤΑ DΕ ΧΟΜΠΡΑ: 895000801002021ΟΧ00083. Χονσιδερανδο θυε ηουϖε Ελετρνιχο. ΟΦΕΡΤΑ DΕ ΧΟΜΠΡΑ: 895000801002021ΟΧ00083. Χονσιδερανδο θυε ηουϖε Ελετρνιχο. ΟΦΕΡΤΑ DΕ ΧΟΜΠΡΑ: 895000801002021ΟΧ00083. Χονσιδερανδο θυε ηουϖε Ελετρνιχο. ΟΦΕΡΤΑ DΕ ΧΟΜΠΡΑ: 895000801002021ΟΧ00083. Χονσιδερανδο θυε ηουϖε 
ινχορρεο να πυβλιχαο δο Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 079/2021, πυβλιχαδα εm DΟΕ δε 14/04/2021, ινχορρεο να πυβλιχαο δο Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 079/2021, πυβλιχαδα εm DΟΕ δε 14/04/2021, ινχορρεο να πυβλιχαο δο Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 079/2021, πυβλιχαδα εm DΟΕ δε 14/04/2021, ινχορρεο να πυβλιχαο δο Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 079/2021, πυβλιχαδα εm DΟΕ δε 14/04/2021, 
σεο Εmπρεσαριαλ, π〈γ. 87. Ρεφερεντε α δατα ε ηορα δα Σεσσο Πβλιχα, φαζ−σε νεχεσσ〈ρια ◊ σεο Εmπρεσαριαλ, π〈γ. 87. Ρεφερεντε α δατα ε ηορα δα Σεσσο Πβλιχα, φαζ−σε νεχεσσ〈ρια ◊ σεο Εmπρεσαριαλ, π〈γ. 87. Ρεφερεντε α δατα ε ηορα δα Σεσσο Πβλιχα, φαζ−σε νεχεσσ〈ρια ◊ σεο Εmπρεσαριαλ, π〈γ. 87. Ρεφερεντε α δατα ε ηορα δα Σεσσο Πβλιχα, φαζ−σε νεχεσσ〈ρια ◊ 
ρετιφιχαο: ΟΝDΕ ΣΕ Λ⊇: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 27/04/2021 ρετιφιχαο: ΟΝDΕ ΣΕ Λ⊇: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 27/04/2021 ρετιφιχαο: ΟΝDΕ ΣΕ Λ⊇: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 27/04/2021 ρετιφιχαο: ΟΝDΕ ΣΕ Λ⊇: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 27/04/2021 
− ◊σ− ◊σ− ◊σ− ◊σ    10:30ηρσ. ΛΕΙΑ−ΣΕ: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 28/04/2021 − 10:30ηρσ. ΛΕΙΑ−ΣΕ: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 28/04/2021 − 10:30ηρσ. ΛΕΙΑ−ΣΕ: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 28/04/2021 − 10:30ηρσ. ΛΕΙΑ−ΣΕ: DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 28/04/2021 − 
◊σ◊σ◊σ◊σ    10:30.10:30.10:30.10:30.

Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΕ 
ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ ΕΜΠΡΕΣℑΡΙΟΣ Ε ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ DΑ ΧΟΡΡΕΤΑΓΕΜ Ε DΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο DΕ 
ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ ΤΟDΟΣ ΟΣ ΡΑΜΟΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ Ε ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ 
(ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να (ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ) α χοmπαρεχερεm να Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ριαΑσσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ριαΑσσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ριαΑσσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια , θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια , θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια , θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 26 δε 26 δε 26 δε 26 δε 
αβριλαβριλαβριλαβριλ, να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α , να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α , να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α , να Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293, 29≡ ανδαρ − Χεντρο, Σο Παυλο (ΣΠ). Α ΑΓΟ χονταρ〈 χοm α 
σεγυιντε ορδεm δο δια: σεγυιντε ορδεm δο δια: σεγυιντε ορδεm δο δια: σεγυιντε ορδεm δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεσταο δε Χοντασ δο α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεσταο δε Χοντασ δο α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεσταο δε Χοντασ δο α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεσταο δε Χοντασ δο 
Εξερχχιο δε 2020Εξερχχιο δε 2020Εξερχχιο δε 2020Εξερχχιο δε 2020. Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm α . Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm α . Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm α . Α Ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm α 
πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 15η00, χοm οσ χορρετορεσ πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 15η00, χοm οσ χορρετορεσ πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 15η00, χοm οσ χορρετορεσ πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 15η00, χοm οσ χορρετορεσ 
δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.δε σεγυροσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ                        Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ                        Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ                        Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ                        Σο Παυλο, 15 δε αβριλ δε 2021Σο Παυλο, 15 δε αβριλ δε 2021Σο Παυλο, 15 δε αβριλ δε 2021Σο Παυλο, 15 δε αβριλ δε 2021

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘ΟΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘ΟΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘ΟΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ

Objeto:Objeto:Objeto:Objeto: instalação de concertina sobre muro, cerca e gradil, execução de  instalação de concertina sobre muro, cerca e gradil, execução de  instalação de concertina sobre muro, cerca e gradil, execução de  instalação de concertina sobre muro, cerca e gradil, execução de 
infraestrutura para instalação de cancelas e eletrodutos para cabeamento infraestrutura para instalação de cancelas e eletrodutos para cabeamento infraestrutura para instalação de cancelas e eletrodutos para cabeamento infraestrutura para instalação de cancelas e eletrodutos para cabeamento 
de câmeras na ITAIPU, em Foz do Iguaçu-PR.de câmeras na ITAIPU, em Foz do Iguaçu-PR.de câmeras na ITAIPU, em Foz do Iguaçu-PR.de câmeras na ITAIPU, em Foz do Iguaçu-PR.

Condição de participação:Condição de participação:Condição de participação:Condição de participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil. empresa legalmente estabelecida no Brasil. empresa legalmente estabelecida no Brasil. empresa legalmente estabelecida no Brasil.

Caderno de bases e condições: Caderno de bases e condições: Caderno de bases e condições: Caderno de bases e condições: disponível no disponível no disponível no disponível no sitesitesitesite    
 https://compras.itaipu.gov.br. https://compras.itaipu.gov.br. https://compras.itaipu.gov.br. https://compras.itaipu.gov.br.

Recebimento das propostas:Recebimento das propostas:Recebimento das propostas:Recebimento das propostas: até as 9h (horário de Brasília) de 29 de abril  até as 9h (horário de Brasília) de 29 de abril  até as 9h (horário de Brasília) de 29 de abril  até as 9h (horário de Brasília) de 29 de abril 
de 2021.de 2021.de 2021.de 2021.

Daniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni Gemael
Superintendente de ComprasSuperintendente de ComprasSuperintendente de ComprasSuperintendente de Compras

Samuel Valiente ClaverolSamuel Valiente ClaverolSamuel Valiente ClaverolSamuel Valiente Claverol
Superintendente-adjunto de ComprasSuperintendente-adjunto de ComprasSuperintendente-adjunto de ComprasSuperintendente-adjunto de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL
NF 0339-21NF 0339-21NF 0339-21NF 0339-21

   Υm ϕορναλισmο

   θυε ϖοχ  ποδε λερ,

   ασσιστιρ, ουϖιρ,

   χοmπαρτιληαρ

   ε διαλογαρ.

ϑℑ ΠΕΝΣΟΥ

VITREO HOLDING S/A.VITREO HOLDING S/A.VITREO HOLDING S/A.VITREO HOLDING S/A.
CNPJ(ME) 37.606.405/0001-88CNPJ(ME) 37.606.405/0001-88CNPJ(ME) 37.606.405/0001-88CNPJ(ME) 37.606.405/0001-88

Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/2020Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/2020Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/2020Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/2020
Ativo não Circulante 40.753Ativo não Circulante 40.753Ativo não Circulante 40.753Ativo não Circulante 40.753
Investimentos 40.753Investimentos 40.753Investimentos 40.753Investimentos 40.753
Participação Coligadas/Controladas: No País 40.753Participação Coligadas/Controladas: No País 40.753Participação Coligadas/Controladas: No País 40.753Participação Coligadas/Controladas: No País 40.753
Total do Ativo 40.753Total do Ativo 40.753Total do Ativo 40.753Total do Ativo 40.753
Passivo 31/12/2020Passivo 31/12/2020Passivo 31/12/2020Passivo 31/12/2020
Patrimônio Líquido 40.753Patrimônio Líquido 40.753Patrimônio Líquido 40.753Patrimônio Líquido 40.753
Capital: 9.164Capital: 9.164Capital: 9.164Capital: 9.164
De domiciliados no país 7.839De domiciliados no país 7.839De domiciliados no país 7.839De domiciliados no país 7.839
De domiciliados no exterior 1.325De domiciliados no exterior 1.325De domiciliados no exterior 1.325De domiciliados no exterior 1.325
Reservas de capital 4.225Reservas de capital 4.225Reservas de capital 4.225Reservas de capital 4.225
Reservas de lucros 27.364Reservas de lucros 27.364Reservas de lucros 27.364Reservas de lucros 27.364
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 29.821Patrimônio líquido atribuível aos controladores 29.821Patrimônio líquido atribuível aos controladores 29.821Patrimônio líquido atribuível aos controladores 29.821
Participação de não controladores 10.932Participação de não controladores 10.932Participação de não controladores 10.932Participação de não controladores 10.932
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 40.753Total do Passivo e Patrimônio Líquido 40.753Total do Passivo e Patrimônio Líquido 40.753Total do Passivo e Patrimônio Líquido 40.753

Demonstração do Resultado do Exercício (Lei 11.638) 31/12/2020Demonstração do Resultado do Exercício (Lei 11.638) 31/12/2020Demonstração do Resultado do Exercício (Lei 11.638) 31/12/2020Demonstração do Resultado do Exercício (Lei 11.638) 31/12/2020
Resultado de Equivalência Patrimonial 27.364Resultado de Equivalência Patrimonial 27.364Resultado de Equivalência Patrimonial 27.364Resultado de Equivalência Patrimonial 27.364
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 27.364Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 27.364Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 27.364Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 27.364
Resultado Líquido das Operações Continuadas 27.364Resultado Líquido das Operações Continuadas 27.364Resultado Líquido das Operações Continuadas 27.364Resultado Líquido das Operações Continuadas 27.364
Lucro/(Prejuízo) do Período 27.364Lucro/(Prejuízo) do Período 27.364Lucro/(Prejuízo) do Período 27.364Lucro/(Prejuízo) do Período 27.364
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.023Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.023Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.023Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.023
Atribuído a Sócios Não Controladores 7.341Atribuído a Sócios Não Controladores 7.341Atribuído a Sócios Não Controladores 7.341Atribuído a Sócios Não Controladores 7.341
Nº de Ações 13.389.581Nº de Ações 13.389.581Nº de Ações 13.389.581Nº de Ações 13.389.581
Lucro (prejuízo) por Ação: 2,044Lucro (prejuízo) por Ação: 2,044Lucro (prejuízo) por Ação: 2,044Lucro (prejuízo) por Ação: 2,044

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2020Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2020Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2020Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2020
Atividades Operacionais -Atividades Operacionais -Atividades Operacionais -Atividades Operacionais -
Lucro líquido (prejuízo) do período 27.364Lucro líquido (prejuízo) do período 27.364Lucro líquido (prejuízo) do período 27.364Lucro líquido (prejuízo) do período 27.364
Resultado equivalência patrimonial (27.364)Resultado equivalência patrimonial (27.364)Resultado equivalência patrimonial (27.364)Resultado equivalência patrimonial (27.364)
Atividades de Investimento (13.389)Atividades de Investimento (13.389)Atividades de Investimento (13.389)Atividades de Investimento (13.389)
(Inversões) em: (13.389)(Inversões) em: (13.389)(Inversões) em: (13.389)(Inversões) em: (13.389)
Investimentos (13.389)Investimentos (13.389)Investimentos (13.389)Investimentos (13.389)
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de investimento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de investimento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de investimento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de investimento (13.389)(13.389)(13.389)(13.389)
Atividades de Financiamento 13.389Atividades de Financiamento 13.389Atividades de Financiamento 13.389Atividades de Financiamento 13.389
Integralização de capital 9.164Integralização de capital 9.164Integralização de capital 9.164Integralização de capital 9.164
Redução de capital 4.225Redução de capital 4.225Redução de capital 4.225Redução de capital 4.225
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de fi nanciamento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de fi nanciamento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de fi nanciamento Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de fi nanciamento 13.38913.38913.38913.389
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -
Modifi cações na Posição FinanceiraModifi cações na Posição FinanceiraModifi cações na Posição FinanceiraModifi cações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa -

Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2020Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2020Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2020Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2020
Resultado do Período 27.364Resultado do Período 27.364Resultado do Período 27.364Resultado do Período 27.364
Resultado Abrangente 27.364Resultado Abrangente 27.364Resultado Abrangente 27.364Resultado Abrangente 27.364

Notas Explicativas às Demonstrações FinanceirasNotas Explicativas às Demonstrações FinanceirasNotas Explicativas às Demonstrações FinanceirasNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: 1. Contexto operacional: 1. Contexto operacional: 1. Contexto operacional: A Vitreo Holding S.A. (“Empresa”) foi consti-A Vitreo Holding S.A. (“Empresa”) foi consti-A Vitreo Holding S.A. (“Empresa”) foi consti-A Vitreo Holding S.A. (“Empresa”) foi consti-
tuída em 03 de julho de 2020, e tem como objeto social a participação em tuída em 03 de julho de 2020, e tem como objeto social a participação em tuída em 03 de julho de 2020, e tem como objeto social a participação em tuída em 03 de julho de 2020, e tem como objeto social a participação em 
outras sociedades, na qualidade de acionista ou cotista, inclusive subsi-outras sociedades, na qualidade de acionista ou cotista, inclusive subsi-outras sociedades, na qualidade de acionista ou cotista, inclusive subsi-outras sociedades, na qualidade de acionista ou cotista, inclusive subsi-
diárias integrais. diárias integrais. diárias integrais. diárias integrais. 2. Base de preparação e apresentação das de-2. Base de preparação e apresentação das de-2. Base de preparação e apresentação das de-2. Base de preparação e apresentação das de-
monstrações fi nanceiras: monstrações fi nanceiras: monstrações fi nanceiras: monstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras foram prepa-As demonstrações fi nanceiras foram prepa-As demonstrações fi nanceiras foram prepa-As demonstrações fi nanceiras foram prepa-
radas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societá-radas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societá-radas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societá-radas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societá-
ria Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº ria Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº ria Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº ria Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 
11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpre-11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpre-11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpre-11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apro-tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apro-tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apro-tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apro-
vadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações vadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações vadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações vadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quan-fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quan-fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quan-fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quan-
do aplicável, por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pe-do aplicável, por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pe-do aplicável, por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pe-do aplicável, por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pe-
los seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. los seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. los seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. los seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. As demonstrações fi nanceiras foram ções pagas em troca de ativos. As demonstrações fi nanceiras foram ções pagas em troca de ativos. As demonstrações fi nanceiras foram ções pagas em troca de ativos. As demonstrações fi nanceiras foram 
aprovadas pela Diretoria em 31 de março de 2021. aprovadas pela Diretoria em 31 de março de 2021. aprovadas pela Diretoria em 31 de março de 2021. aprovadas pela Diretoria em 31 de março de 2021. 3. Moeda funcional 3. Moeda funcional 3. Moeda funcional 3. Moeda funcional 
e moeda de apresentação: e moeda de apresentação: e moeda de apresentação: e moeda de apresentação: A moeda funcional da Empresa são os A moeda funcional da Empresa são os A moeda funcional da Empresa são os A moeda funcional da Empresa são os 
Reais, porém estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em Reais, porém estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em Reais, porém estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em Reais, porém estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em 
valores expressos em milhares de reais. valores expressos em milhares de reais. valores expressos em milhares de reais. valores expressos em milhares de reais. 4. Uso de estimativas contá-4. Uso de estimativas contá-4. Uso de estimativas contá-4. Uso de estimativas contá-
beis: beis: beis: beis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base em di-As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base em di-As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base em di-As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base em di-
versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi nan-mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi nan-mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi nan-mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi nan-
ceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-ceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-ceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-ceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-
gamento da Administração para determinação do valor adequado a ser gamento da Administração para determinação do valor adequado a ser gamento da Administração para determinação do valor adequado a ser gamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações fi nanceiras. Itens signifi cativos sujeitos a registrado nas demonstrações fi nanceiras. Itens signifi cativos sujeitos a registrado nas demonstrações fi nanceiras. Itens signifi cativos sujeitos a registrado nas demonstrações fi nanceiras. Itens signifi cativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem o valor justo dos ativos e passivos essas estimativas e premissas incluem o valor justo dos ativos e passivos essas estimativas e premissas incluem o valor justo dos ativos e passivos essas estimativas e premissas incluem o valor justo dos ativos e passivos 
fi nanceiros, e a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recu-fi nanceiros, e a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recu-fi nanceiros, e a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recu-fi nanceiros, e a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recu-
perabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos perabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos perabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos perabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos 
para determinação de outras provisões. para determinação de outras provisões. para determinação de outras provisões. para determinação de outras provisões. 5. Principais práticas contá-5. Principais práticas contá-5. Principais práticas contá-5. Principais práticas contá-
beis: beis: beis: beis: As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consisten-As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consisten-As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consisten-As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consisten-
temente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi -temente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi -temente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi -temente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi -
nanceiras. nanceiras. nanceiras. nanceiras. a. Caixa e equivalentes de caixa: a. Caixa e equivalentes de caixa: a. Caixa e equivalentes de caixa: a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de Caixa e equivalentes de Caixa e equivalentes de Caixa e equivalentes de 
caixa estão representados por dinheiro em mãos e saldos bancários em caixa estão representados por dinheiro em mãos e saldos bancários em caixa estão representados por dinheiro em mãos e saldos bancários em caixa estão representados por dinheiro em mãos e saldos bancários em 
contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em 
numerário. numerário. numerário. numerário. b. Instrumentos fi nanceiros: b. Instrumentos fi nanceiros: b. Instrumentos fi nanceiros: b. Instrumentos fi nanceiros: Conforme CPC 48 – Instru-Conforme CPC 48 – Instru-Conforme CPC 48 – Instru-Conforme CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros, os ativos fi nanceiros são classifi cados com base no mentos Financeiros, os ativos fi nanceiros são classifi cados com base no mentos Financeiros, os ativos fi nanceiros são classifi cados com base no mentos Financeiros, os ativos fi nanceiros são classifi cados com base no 
modelo de negócios dentro do qual são mantidos e nas suas característi-modelo de negócios dentro do qual são mantidos e nas suas característi-modelo de negócios dentro do qual são mantidos e nas suas característi-modelo de negócios dentro do qual são mantidos e nas suas característi-
cas de fl uxo de caixa contratual, nas seguintes categorias: (i) Custo Amor-cas de fl uxo de caixa contratual, nas seguintes categorias: (i) Custo Amor-cas de fl uxo de caixa contratual, nas seguintes categorias: (i) Custo Amor-cas de fl uxo de caixa contratual, nas seguintes categorias: (i) Custo Amor-
tizado: quando os ativos fi nanceiros são administrados para obter fl uxos tizado: quando os ativos fi nanceiros são administrados para obter fl uxos tizado: quando os ativos fi nanceiros são administrados para obter fl uxos tizado: quando os ativos fi nanceiros são administrados para obter fl uxos 
de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e 
juros. (ii) Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: quan-juros. (ii) Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: quan-juros. (ii) Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: quan-juros. (ii) Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: quan-
do os ativos fi nanceiros são mantidos tanto para obter fl uxos de caixa do os ativos fi nanceiros são mantidos tanto para obter fl uxos de caixa do os ativos fi nanceiros são mantidos tanto para obter fl uxos de caixa do os ativos fi nanceiros são mantidos tanto para obter fl uxos de caixa 
contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros, contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros, contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros, contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros, 
quanto para a venda. (iii) Valor Justo por meio do Resultado: para os ati-quanto para a venda. (iii) Valor Justo por meio do Resultado: para os ati-quanto para a venda. (iii) Valor Justo por meio do Resultado: para os ati-quanto para a venda. (iii) Valor Justo por meio do Resultado: para os ati-
vos fi nanceiros que não atendem os critérios descritos acima. Os passi-vos fi nanceiros que não atendem os critérios descritos acima. Os passi-vos fi nanceiros que não atendem os critérios descritos acima. Os passi-vos fi nanceiros que não atendem os critérios descritos acima. Os passi-
vos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo, e subsequen-vos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo, e subsequen-vos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo, e subsequen-vos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo, e subsequen-
temente mensurados ao custo amortizado. temente mensurados ao custo amortizado. temente mensurados ao custo amortizado. temente mensurados ao custo amortizado. c. Mensuração do valor c. Mensuração do valor c. Mensuração do valor c. Mensuração do valor 
justo: justo: justo: justo: A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor pro-A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor pro-A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor pro-A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor pro-
vável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nan-vável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nan-vável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nan-vável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nan-
ceiros derivativos é baseada nos modelos de precifi cação desenvolvidos ceiros derivativos é baseada nos modelos de precifi cação desenvolvidos ceiros derivativos é baseada nos modelos de precifi cação desenvolvidos ceiros derivativos é baseada nos modelos de precifi cação desenvolvidos 
pela Administração, que inclui a captura de preços médios praticados no pela Administração, que inclui a captura de preços médios praticados no pela Administração, que inclui a captura de preços médios praticados no pela Administração, que inclui a captura de preços médios praticados no 
mercado, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efe-mercado, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efe-mercado, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efe-mercado, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efe-
tiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão vir a ser di-tiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão vir a ser di-tiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão vir a ser di-tiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão vir a ser di-
ferentes dos estimados. A Empresa maximiza o uso dos dados observá-ferentes dos estimados. A Empresa maximiza o uso dos dados observá-ferentes dos estimados. A Empresa maximiza o uso dos dados observá-ferentes dos estimados. A Empresa maximiza o uso dos dados observá-
veis e minimiza-se o uso dos dados não observáveis ao apurar o valor jus-veis e minimiza-se o uso dos dados não observáveis ao apurar o valor jus-veis e minimiza-se o uso dos dados não observáveis ao apurar o valor jus-veis e minimiza-se o uso dos dados não observáveis ao apurar o valor jus-
to, classifi cando os instrumentos fi nanceiros conforme hierarquia do va-to, classifi cando os instrumentos fi nanceiros conforme hierarquia do va-to, classifi cando os instrumentos fi nanceiros conforme hierarquia do va-to, classifi cando os instrumentos fi nanceiros conforme hierarquia do va-
lor justo estabelecida pelo CPC 40, Instrumentos Financeiros: Evidencia-lor justo estabelecida pelo CPC 40, Instrumentos Financeiros: Evidencia-lor justo estabelecida pelo CPC 40, Instrumentos Financeiros: Evidencia-lor justo estabelecida pelo CPC 40, Instrumentos Financeiros: Evidencia-
ção. O Nível I abrange os instrumentos fi nanceiros cuja metodologia de ção. O Nível I abrange os instrumentos fi nanceiros cuja metodologia de ção. O Nível I abrange os instrumentos fi nanceiros cuja metodologia de ção. O Nível I abrange os instrumentos fi nanceiros cuja metodologia de 
mensuração do valor justo utiliza dados observáveis que refl etem os pre-mensuração do valor justo utiliza dados observáveis que refl etem os pre-mensuração do valor justo utiliza dados observáveis que refl etem os pre-mensuração do valor justo utiliza dados observáveis que refl etem os pre-
ços cotados nos mercados ativos. No Nível II são classifi cados os instru-ços cotados nos mercados ativos. No Nível II são classifi cados os instru-ços cotados nos mercados ativos. No Nível II são classifi cados os instru-ços cotados nos mercados ativos. No Nível II são classifi cados os instru-
mentos fi nanceiros mensurados utilizando dados que são direta ou indi-mentos fi nanceiros mensurados utilizando dados que são direta ou indi-mentos fi nanceiros mensurados utilizando dados que são direta ou indi-mentos fi nanceiros mensurados utilizando dados que são direta ou indi-
retamente observáveis em instrumentos fi nanceiros semelhantes. Final-retamente observáveis em instrumentos fi nanceiros semelhantes. Final-retamente observáveis em instrumentos fi nanceiros semelhantes. Final-retamente observáveis em instrumentos fi nanceiros semelhantes. Final-
mente, no Nível III são classifi cados aqueles instrumentos fi nanceiros mente, no Nível III são classifi cados aqueles instrumentos fi nanceiros mente, no Nível III são classifi cados aqueles instrumentos fi nanceiros mente, no Nível III são classifi cados aqueles instrumentos fi nanceiros 

mensurados a valor justo utilizando dados não observáveis de mercado, mensurados a valor justo utilizando dados não observáveis de mercado, mensurados a valor justo utilizando dados não observáveis de mercado, mensurados a valor justo utilizando dados não observáveis de mercado, 
conforme metodologia que refl ete premissas próprias da Companhia. conforme metodologia que refl ete premissas próprias da Companhia. conforme metodologia que refl ete premissas próprias da Companhia. conforme metodologia que refl ete premissas próprias da Companhia. d. d. d. d. 
Redução ao valor recuperável (Redução ao valor recuperável (Redução ao valor recuperável (Redução ao valor recuperável (ImpairmentImpairmentImpairmentImpairment): ): ): ): Ativos fi nanceiros não Ativos fi nanceiros não Ativos fi nanceiros não Ativos fi nanceiros não 
classifi cados como ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resulta-classifi cados como ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resulta-classifi cados como ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resulta-classifi cados como ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resulta-
do, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidên-do, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidên-do, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidên-do, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidên-
cia objetiva de perda por redução ao valor recuperável. cia objetiva de perda por redução ao valor recuperável. cia objetiva de perda por redução ao valor recuperável. cia objetiva de perda por redução ao valor recuperável. e. Investimen-e. Investimen-e. Investimen-e. Investimen-
tos: tos: tos: tos: Participações em controladas e em coligadas foram avaliadas pelo Participações em controladas e em coligadas foram avaliadas pelo Participações em controladas e em coligadas foram avaliadas pelo Participações em controladas e em coligadas foram avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exer-método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exer-método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exer-método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exer-
cício como receita (ou despesa) operacional. cício como receita (ou despesa) operacional. cício como receita (ou despesa) operacional. cício como receita (ou despesa) operacional. f. Provisões: f. Provisões: f. Provisões: f. Provisões: Provisões são Provisões são Provisões são Provisões são 
reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou 
não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que 
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confi ável do valor da obrigação possa ser feita. As contingên-estimativa confi ável do valor da obrigação possa ser feita. As contingên-estimativa confi ável do valor da obrigação possa ser feita. As contingên-estimativa confi ável do valor da obrigação possa ser feita. As contingên-
cias são reconhecidas em conformidade com o CPC 25 – Provisões, pas-cias são reconhecidas em conformidade com o CPC 25 – Provisões, pas-cias são reconhecidas em conformidade com o CPC 25 – Provisões, pas-cias são reconhecidas em conformidade com o CPC 25 – Provisões, pas-
sivos contingentes e ativos contingentes. sivos contingentes e ativos contingentes. sivos contingentes e ativos contingentes. sivos contingentes e ativos contingentes. g. Apuração de resultado: g. Apuração de resultado: g. Apuração de resultado: g. Apuração de resultado: 
As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que bene-As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que bene-As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que bene-As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser fícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser fícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser fícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser 
mensurada de forma confi ável. A receita é mensurada com base no valor mensurada de forma confi ável. A receita é mensurada com base no valor mensurada de forma confi ável. A receita é mensurada com base no valor mensurada de forma confi ável. A receita é mensurada com base no valor 
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
impostos ou encargos sobre vendas. As despesas são reconhecidas pelo impostos ou encargos sobre vendas. As despesas são reconhecidas pelo impostos ou encargos sobre vendas. As despesas são reconhecidas pelo impostos ou encargos sobre vendas. As despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência. regime de competência. regime de competência. regime de competência. h. Imposto de renda e contribuição social: h. Imposto de renda e contribuição social: h. Imposto de renda e contribuição social: h. Imposto de renda e contribuição social: 
As provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), As provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), As provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), As provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), 
são calculadas com base no lucro presumido, sendo o imposto de renda são calculadas com base no lucro presumido, sendo o imposto de renda são calculadas com base no lucro presumido, sendo o imposto de renda são calculadas com base no lucro presumido, sendo o imposto de renda 
determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tribu-determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tribu-determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tribu-determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente a R$ 240.000 no exercício e a contribuição social pela alí-tável excedente a R$ 240.000 no exercício e a contribuição social pela alí-tável excedente a R$ 240.000 no exercício e a contribuição social pela alí-tável excedente a R$ 240.000 no exercício e a contribuição social pela alí-
quota de 9%. quota de 9%. quota de 9%. quota de 9%. i. Perda por redução ao valor recuperável de ativos i. Perda por redução ao valor recuperável de ativos i. Perda por redução ao valor recuperável de ativos i. Perda por redução ao valor recuperável de ativos 
não fi nanceiros: não fi nanceiros: não fi nanceiros: não fi nanceiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-
quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-
car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-
cias são identifi cadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-cias são identifi cadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-cias são identifi cadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-cias são identifi cadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-
vel, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil lí-vel, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil lí-vel, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil lí-vel, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil lí-
quido ao valor recuperável. quido ao valor recuperável. quido ao valor recuperável. quido ao valor recuperável. 6. Gerenciamento de riscos: 6. Gerenciamento de riscos: 6. Gerenciamento de riscos: 6. Gerenciamento de riscos: O nível de ris-O nível de ris-O nível de ris-O nível de ris-
co aceitável na condução dos negócios é defi nido pela Alta Administra-co aceitável na condução dos negócios é defi nido pela Alta Administra-co aceitável na condução dos negócios é defi nido pela Alta Administra-co aceitável na condução dos negócios é defi nido pela Alta Administra-
ção da Empresa. (a) Risco Operacional é o risco de perda resultante de de-ção da Empresa. (a) Risco Operacional é o risco de perda resultante de de-ção da Empresa. (a) Risco Operacional é o risco de perda resultante de de-ção da Empresa. (a) Risco Operacional é o risco de perda resultante de de-
fi ciências ou falhas nos processos internos, sistemas, pessoas, exposição fi ciências ou falhas nos processos internos, sistemas, pessoas, exposição fi ciências ou falhas nos processos internos, sistemas, pessoas, exposição fi ciências ou falhas nos processos internos, sistemas, pessoas, exposição 
de eventos externos e interrupções de atividades. A gestão e controle do de eventos externos e interrupções de atividades. A gestão e controle do de eventos externos e interrupções de atividades. A gestão e controle do de eventos externos e interrupções de atividades. A gestão e controle do 
risco operacional buscam a efi cácia do sistema de controles internos, a risco operacional buscam a efi cácia do sistema de controles internos, a risco operacional buscam a efi cácia do sistema de controles internos, a risco operacional buscam a efi cácia do sistema de controles internos, a 
prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacio-prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacio-prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacio-prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacio-
nal. (b) Risco de Mercado é a exposição em fatores de riscos tais como ta-nal. (b) Risco de Mercado é a exposição em fatores de riscos tais como ta-nal. (b) Risco de Mercado é a exposição em fatores de riscos tais como ta-nal. (b) Risco de Mercado é a exposição em fatores de riscos tais como ta-
xas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços no merca-xas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços no merca-xas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços no merca-xas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços no merca-
do de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do montante do de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do montante do de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do montante do de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do montante 
das operações e do prazo. Na administração dos riscos de mercado são das operações e do prazo. Na administração dos riscos de mercado são das operações e do prazo. Na administração dos riscos de mercado são das operações e do prazo. Na administração dos riscos de mercado são 
utilizadas práticas que incluem a medição e o acompanhamento da utili-utilizadas práticas que incluem a medição e o acompanhamento da utili-utilizadas práticas que incluem a medição e o acompanhamento da utili-utilizadas práticas que incluem a medição e o acompanhamento da utili-
zação de limites previamente defi nidos em comitês internos, do valor das zação de limites previamente defi nidos em comitês internos, do valor das zação de limites previamente defi nidos em comitês internos, do valor das zação de limites previamente defi nidos em comitês internos, do valor das 
carteiras, das sensibilidades a oscilações na taxa de juros, da exposição carteiras, das sensibilidades a oscilações na taxa de juros, da exposição carteiras, das sensibilidades a oscilações na taxa de juros, da exposição carteiras, das sensibilidades a oscilações na taxa de juros, da exposição 
cambial, entre outras práticas que permitem o acompanhamento dos ris-cambial, entre outras práticas que permitem o acompanhamento dos ris-cambial, entre outras práticas que permitem o acompanhamento dos ris-cambial, entre outras práticas que permitem o acompanhamento dos ris-
cos que podem afetar as posições das carteiras. (c) Risco de crédito é o cos que podem afetar as posições das carteiras. (c) Risco de crédito é o cos que podem afetar as posições das carteiras. (c) Risco de crédito é o cos que podem afetar as posições das carteiras. (c) Risco de crédito é o 
risco da Empresa incorrer em perdas fi nanceiras caso um cliente ou uma risco da Empresa incorrer em perdas fi nanceiras caso um cliente ou uma risco da Empresa incorrer em perdas fi nanceiras caso um cliente ou uma risco da Empresa incorrer em perdas fi nanceiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com sua obri-contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com sua obri-contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com sua obri-contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com sua obri-
gações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a gações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a gações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a gações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a 

receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Empresa. O valor receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Empresa. O valor receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Empresa. O valor receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Empresa. O valor 
contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédi-contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédi-contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédi-contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédi-
to. (d) Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar difi culda-to. (d) Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar difi culda-to. (d) Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar difi culda-to. (d) Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar difi culda-
des em cumprir as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros des em cumprir as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros des em cumprir as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros des em cumprir as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros 
que são liquidados com pagamentos em caixa ou outro ativo fi nanceiro. que são liquidados com pagamentos em caixa ou outro ativo fi nanceiro. que são liquidados com pagamentos em caixa ou outro ativo fi nanceiro. que são liquidados com pagamentos em caixa ou outro ativo fi nanceiro. 
A abordagem da Empresa na Administração da liquidez é de garantir, na A abordagem da Empresa na Administração da liquidez é de garantir, na A abordagem da Empresa na Administração da liquidez é de garantir, na A abordagem da Empresa na Administração da liquidez é de garantir, na 
medida do possível, que sempre terá liquidez sufi ciente para cumprir com medida do possível, que sempre terá liquidez sufi ciente para cumprir com medida do possível, que sempre terá liquidez sufi ciente para cumprir com medida do possível, que sempre terá liquidez sufi ciente para cumprir com 
suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de es-suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de es-suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de es-suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de es-
tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação 
da Empresa. da Empresa. da Empresa. da Empresa. 7. Investimentos: 7.1. Movimentação das participa-7. Investimentos: 7.1. Movimentação das participa-7. Investimentos: 7.1. Movimentação das participa-7. Investimentos: 7.1. Movimentação das participa-
ções em coligadas e controladas: ções em coligadas e controladas: ções em coligadas e controladas: ções em coligadas e controladas: O investimento na empresa abaixo O investimento na empresa abaixo O investimento na empresa abaixo O investimento na empresa abaixo 
relacionada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sen-relacionada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sen-relacionada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sen-relacionada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sen-
do os principais dados os seguintes:do os principais dados os seguintes:do os principais dados os seguintes:do os principais dados os seguintes:
    2020202020202020
  Partici-      Partici-      Partici-      Partici-    
 Quanti- pação    Valor Quanti- pação    Valor Quanti- pação    Valor Quanti- pação    Valor
 dade  no   Resul- contábil dade  no   Resul- contábil dade  no   Resul- contábil dade  no   Resul- contábil
 de quotas/ capital Patri- Lucro tado de dos de quotas/ capital Patri- Lucro tado de dos de quotas/ capital Patri- Lucro tado de dos de quotas/ capital Patri- Lucro tado de dos
 ações social - mônio (Prejuízo) partici- investi- ações social - mônio (Prejuízo) partici- investi- ações social - mônio (Prejuízo) partici- investi- ações social - mônio (Prejuízo) partici- investi-
 possuídas  % líquido líquido pações mentos possuídas  % líquido líquido pações mentos possuídas  % líquido líquido pações mentos possuídas  % líquido líquido pações mentos
Vitreo Gestão Vitreo Gestão Vitreo Gestão Vitreo Gestão 
 de Receuros  de Receuros  de Receuros  de Receuros 
 Ltda 5.517.312 82,98% 42.013 23.888 27.364 40.753 Ltda 5.517.312 82,98% 42.013 23.888 27.364 40.753 Ltda 5.517.312 82,98% 42.013 23.888 27.364 40.753 Ltda 5.517.312 82,98% 42.013 23.888 27.364 40.753
Total     27.364 40.753Total     27.364 40.753Total     27.364 40.753Total     27.364 40.753
8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital Social: 8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital Social: 8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital Social: 8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital Social: O capital social em 31 de O capital social em 31 de O capital social em 31 de O capital social em 31 de 
dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-
rente nacional e do exterior, é de R$ 9.164 dividido em 13.389.581 ações, rente nacional e do exterior, é de R$ 9.164 dividido em 13.389.581 ações, rente nacional e do exterior, é de R$ 9.164 dividido em 13.389.581 ações, rente nacional e do exterior, é de R$ 9.164 dividido em 13.389.581 ações, 
sendo 9.797.703 ações ordinárias e 3.591.878 ações preferenciais, todas sendo 9.797.703 ações ordinárias e 3.591.878 ações preferenciais, todas sendo 9.797.703 ações ordinárias e 3.591.878 ações preferenciais, todas sendo 9.797.703 ações ordinárias e 3.591.878 ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal. nominativas e sem valor nominal. nominativas e sem valor nominal. nominativas e sem valor nominal. 8.2. Dividendos: 8.2. Dividendos: 8.2. Dividendos: 8.2. Dividendos: Os lucros apurados Os lucros apurados Os lucros apurados Os lucros apurados 
em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, con-em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, con-em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, con-em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, con-
forme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho fi scal e forme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho fi scal e forme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho fi scal e forme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho fi scal e 
depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. A depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. A depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. A depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. A 
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento a 
fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram distribuí-No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram distribuí-No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram distribuí-No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram distribuí-
dos lucros, foram destinados para reservas até o momento da Assem-dos lucros, foram destinados para reservas até o momento da Assem-dos lucros, foram destinados para reservas até o momento da Assem-dos lucros, foram destinados para reservas até o momento da Assem-
bleia destinar os lucros. bleia destinar os lucros. bleia destinar os lucros. bleia destinar os lucros. 8.3. Reservas de Lucros: 8.3. Reservas de Lucros: 8.3. Reservas de Lucros: 8.3. Reservas de Lucros: No exercício encerra-No exercício encerra-No exercício encerra-No exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2020 foram destinados o saldo de lucros do do em 31 de dezembro de 2020 foram destinados o saldo de lucros do do em 31 de dezembro de 2020 foram destinados o saldo de lucros do do em 31 de dezembro de 2020 foram destinados o saldo de lucros do 
exercício para reserva legal no montante de R$ 1.368 e para reservas es-exercício para reserva legal no montante de R$ 1.368 e para reservas es-exercício para reserva legal no montante de R$ 1.368 e para reservas es-exercício para reserva legal no montante de R$ 1.368 e para reservas es-
peciais de lucros o montante de R$ 25.996. peciais de lucros o montante de R$ 25.996. peciais de lucros o montante de R$ 25.996. peciais de lucros o montante de R$ 25.996. 9. Outros assuntos: 9. Outros assuntos: 9. Outros assuntos: 9. Outros assuntos: Em 31 Em 31 Em 31 Em 31 
de dezembro de 2020, a Empresa não mantinha posição em operações de dezembro de 2020, a Empresa não mantinha posição em operações de dezembro de 2020, a Empresa não mantinha posição em operações de dezembro de 2020, a Empresa não mantinha posição em operações 
com instrumentos fi nanceiros derivativos. Não há eventos subsequentes com instrumentos fi nanceiros derivativos. Não há eventos subsequentes com instrumentos fi nanceiros derivativos. Não há eventos subsequentes com instrumentos fi nanceiros derivativos. Não há eventos subsequentes 
após o encerramento do exercício de 2020.após o encerramento do exercício de 2020.após o encerramento do exercício de 2020.após o encerramento do exercício de 2020.

A DiretoriaA DiretoriaA DiretoriaA Diretoria
Reinaldo Dantas - Reinaldo Dantas - Reinaldo Dantas - Reinaldo Dantas - Contador CRC - 1SP 110.330/O-6Contador CRC - 1SP 110.330/O-6Contador CRC - 1SP 110.330/O-6Contador CRC - 1SP 110.330/O-6

Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (Valores Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (Valores Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (Valores Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressosexpressosexpressosexpressos    em milhares de Reais)em milhares de Reais)em milhares de Reais)em milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

    Outras Lucros ou  Participação     Outras Lucros ou  Participação     Outras Lucros ou  Participação     Outras Lucros ou  Participação 
 Capital Reservas Reserva Reservas Prejuízos Total de Não Total Capital Reservas Reserva Reservas Prejuízos Total de Não Total Capital Reservas Reserva Reservas Prejuízos Total de Não Total Capital Reservas Reserva Reservas Prejuízos Total de Não Total
Eventos Realizado de Capital Legal de Lucros Acumulados 31/12/19 Controladores ControladoresEventos Realizado de Capital Legal de Lucros Acumulados 31/12/19 Controladores ControladoresEventos Realizado de Capital Legal de Lucros Acumulados 31/12/19 Controladores ControladoresEventos Realizado de Capital Legal de Lucros Acumulados 31/12/19 Controladores Controladores
Saldos iniciais em 03/07/20 Saldos iniciais em 03/07/20 Saldos iniciais em 03/07/20 Saldos iniciais em 03/07/20 - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -
Mutações do Período Mutações do Período Mutações do Período Mutações do Período 9.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.8219.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.8219.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.8219.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.821
Aumento de Capital 9.164 - - - - 9.164 1.325 7.839Aumento de Capital 9.164 - - - - 9.164 1.325 7.839Aumento de Capital 9.164 - - - - 9.164 1.325 7.839Aumento de Capital 9.164 - - - - 9.164 1.325 7.839
Ágio na subscrição de ações - 4.225 - - - 4.225 2.266 1.959Ágio na subscrição de ações - 4.225 - - - 4.225 2.266 1.959Ágio na subscrição de ações - 4.225 - - - 4.225 2.266 1.959Ágio na subscrição de ações - 4.225 - - - 4.225 2.266 1.959
(Aquisições) Alienações de ações próprias - - - - - - - -(Aquisições) Alienações de ações próprias - - - - - - - -(Aquisições) Alienações de ações próprias - - - - - - - -(Aquisições) Alienações de ações próprias - - - - - - - -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - 27.364 27.364 7.341 20.023Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - 27.364 27.364 7.341 20.023Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - 27.364 27.364 7.341 20.023Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - 27.364 27.364 7.341 20.023
Destinações: - - 1.368 25.996 (27.364) - - -Destinações: - - 1.368 25.996 (27.364) - - -Destinações: - - 1.368 25.996 (27.364) - - -Destinações: - - 1.368 25.996 (27.364) - - -
Reserva legal - - 1.368 - (1.368) - - -Reserva legal - - 1.368 - (1.368) - - -Reserva legal - - 1.368 - (1.368) - - -Reserva legal - - 1.368 - (1.368) - - -
Reserva de lucros - - - 25.996 (25.996) - - -Reserva de lucros - - - 25.996 (25.996) - - -Reserva de lucros - - - 25.996 (25.996) - - -Reserva de lucros - - - 25.996 (25.996) - - -
Saldos fi nais em 31/12/20 9.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.821Saldos fi nais em 31/12/20 9.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.821Saldos fi nais em 31/12/20 9.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.821Saldos fi nais em 31/12/20 9.164 4.225 1.368 25.996 - 40.753 10.932 29.821

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado 
o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo 
dia 26 de abril, às 9h, em primeira convocação, por videoconferência,dia 26 de abril, às 9h, em primeira convocação, por videoconferência,dia 26 de abril, às 9h, em primeira convocação, por videoconferência,dia 26 de abril, às 9h, em primeira convocação, por videoconferência, a fim  a fim  a fim  a fim 
de apreciar e deliberar sobre Balanços Patrimonial e Financeiro referentes ao de apreciar e deliberar sobre Balanços Patrimonial e Financeiro referentes ao de apreciar e deliberar sobre Balanços Patrimonial e Financeiro referentes ao de apreciar e deliberar sobre Balanços Patrimonial e Financeiro referentes ao 
exercício de 2020.exercício de 2020.exercício de 2020.exercício de 2020.

Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se 
reunirá, em reunirá, em reunirá, em reunirá, em segunda convocação, no mesmo dia, às 9h30,segunda convocação, no mesmo dia, às 9h30,segunda convocação, no mesmo dia, às 9h30,segunda convocação, no mesmo dia, às 9h30, deliberando pela  deliberando pela  deliberando pela  deliberando pela 
maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.

O O O O linklinklinklink para participar da Assembleia e a cópia dos referidos Balanços serão  para participar da Assembleia e a cópia dos referidos Balanços serão  para participar da Assembleia e a cópia dos referidos Balanços serão  para participar da Assembleia e a cópia dos referidos Balanços serão 
encaminhados posteriormente aos integrantes do Conselho de Representantes encaminhados posteriormente aos integrantes do Conselho de Representantes encaminhados posteriormente aos integrantes do Conselho de Representantes encaminhados posteriormente aos integrantes do Conselho de Representantes 
da FIESP.da FIESP.da FIESP.da FIESP.

São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021

Paulo Antonio SkafPaulo Antonio SkafPaulo Antonio SkafPaulo Antonio Skaf

PresidentePresidentePresidentePresidente

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULOFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado Pelo presente Edital e nos termos de dispositivos estatutários, fica convocado 
o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São o Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Paulo - FIESP para a Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no 
próximo dia 26 de abril, às 9h20, em primeira convocação,próximo dia 26 de abril, às 9h20, em primeira convocação,próximo dia 26 de abril, às 9h20, em primeira convocação,próximo dia 26 de abril, às 9h20, em primeira convocação,    por por por por 
videoconferência,videoconferência,videoconferência,videoconferência, a fim de apreciar e votar proposta de concessão do título de  a fim de apreciar e votar proposta de concessão do título de  a fim de apreciar e votar proposta de concessão do título de  a fim de apreciar e votar proposta de concessão do título de 
“Presidente Emérito da FIESP”.“Presidente Emérito da FIESP”.“Presidente Emérito da FIESP”.“Presidente Emérito da FIESP”.

Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se Não havendo número legal de votantes na hora designada, o Conselho se 
reunirá, em reunirá, em reunirá, em reunirá, em segunda convocação, no mesmo dia, às 9h50, segunda convocação, no mesmo dia, às 9h50, segunda convocação, no mesmo dia, às 9h50, segunda convocação, no mesmo dia, às 9h50, deliberando pela deliberando pela deliberando pela deliberando pela 
maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.maioria de votos dos Delegados participantes.

O O O O linklinklinklink para participar da Assembleia será encaminhado posteriormente aos  para participar da Assembleia será encaminhado posteriormente aos  para participar da Assembleia será encaminhado posteriormente aos  para participar da Assembleia será encaminhado posteriormente aos 
integrantes do Conselho de Representantes da FIESP.integrantes do Conselho de Representantes da FIESP.integrantes do Conselho de Representantes da FIESP.integrantes do Conselho de Representantes da FIESP.

São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021São Paulo, 15 de abril de 2021

Paulo Antonio SkafPaulo Antonio SkafPaulo Antonio SkafPaulo Antonio Skaf

PresidentePresidentePresidentePresidente

Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Confederações e  Academias  Esportivas, no Estado de São PauloSindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Confederações e  Academias  Esportivas, no Estado de São PauloSindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Confederações e  Academias  Esportivas, no Estado de São PauloSindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Confederações e  Academias  Esportivas, no Estado de São Paulo
SINPEFESP - Sindicato dos Pro!ssionais de Educação Física de São Paulo e RegiãoSINPEFESP - Sindicato dos Pro!ssionais de Educação Física de São Paulo e RegiãoSINPEFESP - Sindicato dos Pro!ssionais de Educação Física de São Paulo e RegiãoSINPEFESP - Sindicato dos Pro!ssionais de Educação Física de São Paulo e Região

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, para todos os !ns previstos no estatuto social da Entidade, artigo 4º da Lei 7.783/89 e Nota Técnica nº 06 do Conalis, !cam Pelo presente edital, para todos os !ns previstos no estatuto social da Entidade, artigo 4º da Lei 7.783/89 e Nota Técnica nº 06 do Conalis, !cam Pelo presente edital, para todos os !ns previstos no estatuto social da Entidade, artigo 4º da Lei 7.783/89 e Nota Técnica nº 06 do Conalis, !cam Pelo presente edital, para todos os !ns previstos no estatuto social da Entidade, artigo 4º da Lei 7.783/89 e Nota Técnica nº 06 do Conalis, !cam 
convocados todos os empregados das academias esportivas no Estado de São Paulo de titularidade da convocados todos os empregados das academias esportivas no Estado de São Paulo de titularidade da convocados todos os empregados das academias esportivas no Estado de São Paulo de titularidade da convocados todos os empregados das academias esportivas no Estado de São Paulo de titularidade da CAMPELO NATAÇÃO LTDA. – CNPJ. CAMPELO NATAÇÃO LTDA. – CNPJ. CAMPELO NATAÇÃO LTDA. – CNPJ. CAMPELO NATAÇÃO LTDA. – CNPJ. 
53.826.228/0001-00 e CAMPELO EMPREENDIMENTO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ. 01.200.188/0001-8453.826.228/0001-00 e CAMPELO EMPREENDIMENTO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ. 01.200.188/0001-8453.826.228/0001-00 e CAMPELO EMPREENDIMENTO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ. 01.200.188/0001-8453.826.228/0001-00 e CAMPELO EMPREENDIMENTO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ. 01.200.188/0001-84 representados por esta Entidade,  representados por esta Entidade,  representados por esta Entidade,  representados por esta Entidade, 
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em caráter excepcional, via on-line via plataforma ZOOM, linka participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em caráter excepcional, via on-line via plataforma ZOOM, linka participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em caráter excepcional, via on-line via plataforma ZOOM, linka participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em caráter excepcional, via on-line via plataforma ZOOM, link https:// https:// https:// https://
us02web.zoom.us/j/83653174709?pwd=WWJkejFLV2JiMzhIbis3bEU5WWU3QT09us02web.zoom.us/j/83653174709?pwd=WWJkejFLV2JiMzhIbis3bEU5WWU3QT09us02web.zoom.us/j/83653174709?pwd=WWJkejFLV2JiMzhIbis3bEU5WWU3QT09us02web.zoom.us/j/83653174709?pwd=WWJkejFLV2JiMzhIbis3bEU5WWU3QT09 em  em  em  em 16/04/202116/04/202116/04/202116/04/2021, com , com , com , com início às 12:00hs e térmi-início às 12:00hs e térmi-início às 12:00hs e térmi-início às 12:00hs e térmi-
no às 13:00hsno às 13:00hsno às 13:00hsno às 13:00hs, horário de Brasília, para tomar conhecimento e deliberarem, aprovando ou não, o Acordo Coletivo de Trabalho, sobre a redução , horário de Brasília, para tomar conhecimento e deliberarem, aprovando ou não, o Acordo Coletivo de Trabalho, sobre a redução , horário de Brasília, para tomar conhecimento e deliberarem, aprovando ou não, o Acordo Coletivo de Trabalho, sobre a redução , horário de Brasília, para tomar conhecimento e deliberarem, aprovando ou não, o Acordo Coletivo de Trabalho, sobre a redução 
proporcional de salário e jornada/suspensão de contrato, negociado com as empresas acima mencionadas, visando a preservação dos empregos proporcional de salário e jornada/suspensão de contrato, negociado com as empresas acima mencionadas, visando a preservação dos empregos proporcional de salário e jornada/suspensão de contrato, negociado com as empresas acima mencionadas, visando a preservação dos empregos proporcional de salário e jornada/suspensão de contrato, negociado com as empresas acima mencionadas, visando a preservação dos empregos 
nesse período de pandemia e funcionamento em horários reduzidos das academias. Será considerado aprovado o Acordo Coletivo se obtiver o nesse período de pandemia e funcionamento em horários reduzidos das academias. Será considerado aprovado o Acordo Coletivo se obtiver o nesse período de pandemia e funcionamento em horários reduzidos das academias. Será considerado aprovado o Acordo Coletivo se obtiver o nesse período de pandemia e funcionamento em horários reduzidos das academias. Será considerado aprovado o Acordo Coletivo se obtiver o 
apoio da maioria dos votantes ou, nesse sentido, forem aclamadas pela Assembleia. apoio da maioria dos votantes ou, nesse sentido, forem aclamadas pela Assembleia. apoio da maioria dos votantes ou, nesse sentido, forem aclamadas pela Assembleia. apoio da maioria dos votantes ou, nesse sentido, forem aclamadas pela Assembleia. 

São Paulo/SP, 14/04/2021. São Paulo/SP, 14/04/2021. São Paulo/SP, 14/04/2021. São Paulo/SP, 14/04/2021. Jachson Sena Marques Jachson Sena Marques Jachson Sena Marques Jachson Sena Marques - Presidente - Presidente - Presidente - Presidente 

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΑΥΛ⊆ΝΙΑΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΑΥΛ⊆ΝΙΑΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΑΥΛ⊆ΝΙΑΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΠΑΥΛ⊆ΝΙΑ

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 35/2021ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 35/2021ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 35/2021ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 35/2021
ΟΒϑΕΤΟ: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙ−ΟΒϑΕΤΟ: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙ−ΟΒϑΕΤΟ: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙ−ΟΒϑΕΤΟ: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙ−
ΧΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕ ΧΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕ ΧΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕ ΧΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕ 
ΠΑΡΑ ΧΡΕDΕΝΧΙΑΜΕΝΤΟ ΝΟ ΣΙΤΙΟ DΑ ΧΑΙ−ΠΑΡΑ ΧΡΕDΕΝΧΙΑΜΕΝΤΟ ΝΟ ΣΙΤΙΟ DΑ ΧΑΙ−ΠΑΡΑ ΧΡΕDΕΝΧΙΑΜΕΝΤΟ ΝΟ ΣΙΤΙΟ DΑ ΧΑΙ−ΠΑΡΑ ΧΡΕDΕΝΧΙΑΜΕΝΤΟ ΝΟ ΣΙΤΙΟ DΑ ΧΑΙ−
ΞΑ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 08η30 DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΞΑ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 08η30 DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΞΑ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 08η30 DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ ΞΑ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 08η30 DΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ 
ΛΙΜΙΤΕ ΠΑΡΑ ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣ−ΛΙΜΙΤΕ ΠΑΡΑ ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣ−ΛΙΜΙΤΕ ΠΑΡΑ ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣ−ΛΙΜΙΤΕ ΠΑΡΑ ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣ−
ΤΑΣ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 09η ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣ−ΤΑΣ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 09η ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣ−ΤΑΣ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 09η ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣ−ΤΑΣ ΑΤ⊃: 29/04/2021 ℵΣ 09η ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣ−
ΠΥΤΑ DΑ ΕΤΑΠΑ DΕ ΛΑΝΧΕΣ: 29/04/2021 ℵΣ ΠΥΤΑ DΑ ΕΤΑΠΑ DΕ ΛΑΝΧΕΣ: 29/04/2021 ℵΣ ΠΥΤΑ DΑ ΕΤΑΠΑ DΕ ΛΑΝΧΕΣ: 29/04/2021 ℵΣ ΠΥΤΑ DΑ ΕΤΑΠΑ DΕ ΛΑΝΧΕΣ: 29/04/2021 ℵΣ 
10η30 Οβτενο δο Εδιταλ: γρατυιτο ατραϖσ δο 10η30 Οβτενο δο Εδιταλ: γρατυιτο ατραϖσ δο 10η30 Οβτενο δο Εδιταλ: γρατυιτο ατραϖσ δο 10η30 Οβτενο δο Εδιταλ: γρατυιτο ατραϖσ δο 
στιο ωωω.παυλινια.σπ.γοϖ.βρ/εδιταισ ου ωωω.λι−στιο ωωω.παυλινια.σπ.γοϖ.βρ/εδιταισ ου ωωω.λι−στιο ωωω.παυλινια.σπ.γοϖ.βρ/εδιταισ ου ωωω.λι−στιο ωωω.παυλινια.σπ.γοϖ.βρ/εδιταισ ου ωωω.λι−
χιταχοεσ.χαιξα.γοϖ.βρ. Παυλνια, 14 δε αβριλ δε χιταχοεσ.χαιξα.γοϖ.βρ. Παυλνια, 14 δε αβριλ δε χιταχοεσ.χαιξα.γοϖ.βρ. Παυλνια, 14 δε αβριλ δε χιταχοεσ.χαιξα.γοϖ.βρ. Παυλνια, 14 δε αβριλ δε 
2021.2021.2021.2021.

ΕDΝΙΛΣΟΝ ΧΑΖΕΛΛΑΤΟΕDΝΙΛΣΟΝ ΧΑΖΕΛΛΑΤΟΕDΝΙΛΣΟΝ ΧΑΖΕΛΛΑΤΟΕDΝΙΛΣΟΝ ΧΑΖΕΛΛΑΤΟ
ΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ

ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ DΑ ΦΑΧΥΛDΑDΕ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ DΑ ΦΑΧΥΛDΑDΕ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ DΑ ΦΑΧΥΛDΑDΕ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ DΑ ΦΑΧΥΛDΑDΕ 

DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ DΕ ΜΑΡ⊆ΛΙΑ − ΗΧΦΑΜΕΜΑDΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ DΕ ΜΑΡ⊆ΛΙΑ − ΗΧΦΑΜΕΜΑDΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ DΕ ΜΑΡ⊆ΛΙΑ − ΗΧΦΑΜΕΜΑDΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ DΕ ΜΑΡ⊆ΛΙΑ − ΗΧΦΑΜΕΜΑ

Αϖισο δε Λιχιταο να Μοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο Ν≡ 122/2021, ΠΡΟΧΕΣΣΟ Αϖισο δε Λιχιταο να Μοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο Ν≡ 122/2021, ΠΡΟΧΕΣΣΟ Αϖισο δε Λιχιταο να Μοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο Ν≡ 122/2021, ΠΡΟΧΕΣΣΟ Αϖισο δε Λιχιταο να Μοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο Ν≡ 122/2021, ΠΡΟΧΕΣΣΟ 
Ν≡ 2021/00245, παρα αθυισιο εϖεντυαλ ε φυτυρα δε ΕΘΥΙΠΟ Π/ΒΙ 72 ΗΟΡΑΣ Ν≡ 2021/00245, παρα αθυισιο εϖεντυαλ ε φυτυρα δε ΕΘΥΙΠΟ Π/ΒΙ 72 ΗΟΡΑΣ Ν≡ 2021/00245, παρα αθυισιο εϖεντυαλ ε φυτυρα δε ΕΘΥΙΠΟ Π/ΒΙ 72 ΗΟΡΑΣ Ν≡ 2021/00245, παρα αθυισιο εϖεντυαλ ε φυτυρα δε ΕΘΥΙΠΟ Π/ΒΙ 72 ΗΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑ ΒΟΜΒΑ DΕ ΙΝΦΥΣ℘Ο ΧΟΜ ΧΕΣΣ℘Ο DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟ ΕΜ ΧΟΜΟDΑΤΟ, ΠΑΡΑ ΒΟΜΒΑ DΕ ΙΝΦΥΣ℘Ο ΧΟΜ ΧΕΣΣ℘Ο DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟ ΕΜ ΧΟΜΟDΑΤΟ, ΠΑΡΑ ΒΟΜΒΑ DΕ ΙΝΦΥΣ℘Ο ΧΟΜ ΧΕΣΣ℘Ο DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟ ΕΜ ΧΟΜΟDΑΤΟ, ΠΑΡΑ ΒΟΜΒΑ DΕ ΙΝΦΥΣ℘Ο ΧΟΜ ΧΕΣΣ℘Ο DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟ ΕΜ ΧΟΜΟDΑΤΟ, 
χοm ενχερραmεντο εm 29/04/2021 ◊σ 09:00 ησ. Μαισ ινφορmα⌡εσ ε αθυισιο χοm ενχερραmεντο εm 29/04/2021 ◊σ 09:00 ησ. Μαισ ινφορmα⌡εσ ε αθυισιο χοm ενχερραmεντο εm 29/04/2021 ◊σ 09:00 ησ. Μαισ ινφορmα⌡εσ ε αθυισιο χοm ενχερραmεντο εm 29/04/2021 ◊σ 09:00 ησ. Μαισ ινφορmα⌡εσ ε αθυισιο 
δο Εδιταλ χοmπλετο, φονε/φαξ (14) 3434−2501 ου νοσ σιτεσ: ωωω.ηχ.φαmεmα.βρ δο Εδιταλ χοmπλετο, φονε/φαξ (14) 3434−2501 ου νοσ σιτεσ: ωωω.ηχ.φαmεmα.βρ δο Εδιταλ χοmπλετο, φονε/φαξ (14) 3434−2501 ου νοσ σιτεσ: ωωω.ηχ.φαmεmα.βρ δο Εδιταλ χοmπλετο, φονε/φαξ (14) 3434−2501 ου νοσ σιτεσ: ωωω.ηχ.φαmεmα.βρ 
ε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ.ε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ.ε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ.ε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ.

ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ DΑ ΦΑΧΥΛDΑDΕ 

DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ DΕ ΜΑΡ⊆ΛΙΑ − ΗΧΦΑΜΕΜΑ

Αϖισο δε Λιχιταο να Μοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο Ν≡ 123/2021, ΠΡΟΧΕΣΣΟ 
Ν≡ 2021/00238, παρα αθυισιο εϖεντυαλ ε φυτυρα δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ − 
ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΙΤΕΝΣ ΠΑΡΑ ΕΝΦΡΕΝΤΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝDΕΜΙΑ ΧΟςΙD−19, χοm 
ενχερραmεντο εm 30/04/2021 ◊σ 09:00 ησ. Μαισ ινφορmα⌡εσ ε αθυισιο δο 
Εδιταλ χοmπλετο, φονε/φαξ (14) 3434−2501 ου νοσ σιτεσ: ωωω.ηχ.φαmεmα.βρ ε 
ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ.


