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ADRECOSA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/A

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

NIPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 64.667.728/0001-54 - NIRE 353 003706 19
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará no dia 21 de
dezembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Martinho
Rodrigues, 51 – Jardim Prudência, CEP 04646-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, bem
como ratiﬁcar a aprovação daquelas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15; (b) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração. Presidente do Conselho de Administração.

30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0169706-89.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO
ROBERTO DO CARMO TAVARES, brasileiro, empresário, RG 2821543205, CPF 399.994.848-59, e
JEFFERSON FERREIRA LIMA, brasileiro, empresário, RG 8365125, CPF 406.830.478-50, em
virtude da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada FMJ DISCO BAR E
DANCETERIA LTDA-ME, que nos autos da ação de indenização, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, requerida por Luciano Silveira Eroico, foi DETERMINADA a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos
executados por EDITAL para que efetuem o pagamento de R$22.585.18 (atualizado até 31/03/2015),
no prazo de 15 dias, a fluir apos os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos
termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDOS, para, em 15 dias, a fluir apos
o prazo para pagamento, ofereçam impugnação, independentemente de nova intimação (art .525 do
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
7ª Vara da Familia e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1031045-06.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Gonzaga Arnoni, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sra. Maria Aparecida Monassi, brasileira, do lar, com CIRG n° 1.173.996
SSP/SP, e CPF/MF n° 057.174.938-00, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário de ELIAS
AMÉRICO JORGE MELKE SULEIMAN, Espólio, movida por JOÃO CHAEBO GADUM NETO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.886.779, inscrito no CPF nº
052.295.778-19. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após
concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação
de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no
título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido
o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para
todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017.
2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 010417419.2007.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todo s
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, principalmente
CARLOS EDUARDO KERBAUY, brasileiro, separado, engenheiro e empresário, atualmente em lugar
incerto e não sabido, que se encontra em trâmite, perante este Juízo e respectivo Ofício Judicial, a
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE proposta por ANTONIO CÉSAR
SGAVIOLI em relação a CONSTRUTORA KR LTDA e CARLOS EDUARDO KERBAUY, para obter
decisão que declare/decrete a dissolução da Primeira-Ré, com a saída do Autor de seu quadro
societário, seguindo-se a liquidação judicial, com a nomeação do liquidante, visando a realização do
ativo e o pagamento do passivo, com a partilha do acervo, se existente, e, por fim, a extinção da
personalidade jurídica da empresa. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
do corréu CARLOS EDUARDO KERBAUY, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo
de 20 (vinte) dias, da primeira publicação, concordar com o pedido ou apresentar contestação, sob
pena de ser considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2017.

7ª Vara de Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DEINTERDIÇÃO DE BENEDITO CAUDURO, REQUERIDO POR NADIEGE
BARBOSA CAUDURO - PROCESSO Nº1125509-56.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Salomon
Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 22/09/2017- “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE conceder
a curatela de Benedito Cauduro, portador do RG 2.826.709-6 e CPF 099.508.008-97, para todos os
atos da vida civil, a Nadiege Barbosa Cauduro, portadora do RG 5.388.074-2 e CPF 592.973.528-04,
ambos residente na Av. Lins de Vasconcelos, 616, Apartamento 41, Cambuci - CEP 01538-000, São
Paulo/SP. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa
local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017.

2ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
0015340-12.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Leonardo de Sousa da Silva, Av. Princesa Izabel, 56, Parque Cento e Vinte - CEP
07990-080, Francisco Morato-SP, CPF 361.096.418-98, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário por parte de Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda, alegando em síntese:
COBRANÇA de R$ 749,74 (Set/2009), representados pelos cheques nº 850035 e 850036 no valor de R$
170,00 cada, sacados contra o Banco do Brasil S/A, e devolvidos por insuficiência de fundos. Estando o
requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias , a fluir
após os 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados
pela autora. . Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2016.

ANTÔNIO ELIZEU DE MEDEIROS ME. torna público que requereu à SEMA a Licença de
Operação - LO, para Fabricação de Artigos de Serralheria, exceto Esquadrias, sito à Rua
Tarauaca, nº 778. Antigo 375. Jardim Cumbica. Cep: 07240-180. Guarulhos/SP. Através do
processo administrativo nº 58407/2017.
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PAGAMENTO DE CURSO DE INGLÊS
Empresa pretende pagar curso de inglês realizado por funcionário, essa
verba terá encargos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO CASOU NO CIVIL NO PERÍODO DE FÉRIAS, OS 03 DIAS
DE LICENÇA GALA PODERÃO SER GOZADOS NO TÉRMINO DAS FÉRIAS?
Em vista do que dispõe o inciso II do art. 473 da CLT o empregado
que contraiu núpcias no período de férias perdeu o direito aos
três dias para efeito da legislação consolidada, mas poderá ser
concedida a partir do dia seguinte ao término das férias licença
remunerada a critério do empregador se quiser liberar.
TRABALHANDO DURANTE A LICENÇA NÃO REMUNERADA
Funcionário que se encontra em licença não remunerada, pode firmar um
contrato de trabalho por prazo determinado com outra empresa, dentro
do período de licença? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
GUARDA PROVISÓRIA DE CRIANÇA
Funcionário que possui guarda provisória de uma criança tem direito
ao salário família? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
A CONTAGEM DOS 05 DIAS DE LICENÇA PATERNIDADE DEVE INICIAR
NA DATA DO NASCIMENTO DO FILHO?
No tocante a licença paternidade enquanto o governo não regulamentar
o art. 39 da Lei 13.257/2016, considerar a licença de cinco dias úteis para
o trabalho contados do dia de nascimento do filho e sem possibilidade
de aplicar os critérios definidos no Programa Federal Empresa Cidadã.
JUSTA CAUSA POR DESÍDIA
Motorista perdeu a habilitação por conduzir veículo da empresa alcoolizado, por ultrapassar em estrada de faixa dupla, pode ser demitido
por justa causa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
RECUSOU EM ASSINAR O AVISO DE DEMISSÃO
Funcionário demitido por justa causa recusou assinar o aviso, foi
embora e não retornou mais na empresa. Como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ativo não circulante da Companhia de qualquer valor, incluindo mas não limitado a qualquer associação (MRLQWYHQWXUH), investimento ou
desinvestimento em qualquer pessoa jurídica pela Companhia; (d) elaboração e apresentação de propostas sobre questões societárias
(e.g. alteração do Estatuto Social, deliberação sobre a abertura de ¿liais etc.); (e) aprovação de orçamentos e do Plano de Negócios da
Companhia; (f) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto Social assim o exigir; (g) autorizar, se o Estatuto
Social não dispuser em contrário, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e (h) escolher e
destituir os auditores independentes, se houver; (i) deliberar sobre a contratação ou assunção de qualquer dívida (incluindo empréstimos,
linhas de crédito, notas promissórias, etc.), ou a realização de negócio jurídico que torne a Companhia responsável por uma dívida, incluindo a concessão de qualquer tipo de garantia; (j) deliberar sobre a prestação de ¿ança, aval ou quaisquer garantias reais relativas a
obrigações de terceiros ou de partes relacionadas de quaisquer acionistas, inclusive renovação daqueles já existentes; (k) autorizar a
prática de quaisquer atos pela Diretoria que resultem em (i) obrigações comerciais para a Companhia com clientes e/ou parceiros em
valor superior a R$10.000.000,00 (agregado ou individualmente) ou (ii) aquisição de mercadorias e/ou serviços para operações rotineiras
da Companhia em valor superior a R$3.000.000,00 (total ou individualmente); sendo que tais valores poderão ser ajustados por decisão
do Conselho de Administração, de tempos em tempos; (l) aprovar a outorga ou instruir o cancelamento de procurações em nome da
Companhia; (m) revisar e aprovar as políticas corporativas da Companhia, bem como alterações e aditamentos a tais políticas, incluindo
políticas relacionadas à ética, auditoria, compliance e governança; (n) supervisionar e assessorar a implementação das políticas internas
aprovadas ou alteradas nos termos da alínea (m) acima. §8º. O Conselho de Administração poderá nomear consultores especiais e criar
comitês com objetivos especí¿cos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, com a ¿nalidade de assessorar
os Conselheiros no desempenho dos seus deveres. Artigo 9º - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 Diretores, acionistas ou não,
mas todos residentes no Brasil, com os seguintes cargos: (a) 1 Diretor Presidente, (b) 1 Diretor Financeiro, e (c) os eventuais demais
serão Diretores sem designação especí¿ca. Todos os Diretores serão eleitos para um mandato de 1 ano, sendo permitida a sua reeleição.
§1º. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração. §2º. Os Diretores serão investidos com poderes para administrar a
Companhia, realizar atos em seu nome, utilizar o nome da Companhia nos limites estabelecidos na Lei nº 6.404/76, nomear procuradores para agir em nome da Companhia de acordo com os termos dispostos a seguir, e representar a Companhia em todas e quaisquer
circunstâncias, devendo ser observadas as disposições contidas neste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração.
A Companhia é considerada validamente representada: (a) Por 2 Diretores, em conjunto; ou (b) Por 1 Diretor conjuntamente com 1
procurador da Companhia com poderes especí¿cos, devidamente constituído nos termos do §3º a seguir. §3º. As procurações da
Companhia deverão ser sempre assinadas por 2 Diretores. Os instrumentos de mandato deverão estabelecer os poderes especí¿cos
por meio deles outorgados, e terão validade não superior 1 ano, exceto no caso de mandatos judiciais. As procurações não poderão ser
substabelecidas, exceto no caso de mandatos judiciais, caso em que o é permitido o substabelecimento. §4º. Nos casos de impedimento temporário ou ausência, do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, caberá, respectivamente ao Diretor Financeiro ou ao Diretor
Presidente substituí-lo no exercício de todas as funções e prerrogativas inerentes ao cargo. Nos casos de impedimento temporário ou
ausência dos Diretores sem designação especí¿ca, as suas atribuições serão exercidas cumulativamente por outro Diretor designado
pela Diretoria. §5º. São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de
qualquer Diretor, procurador, Conselheiro, empregado ou acionista que a envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. §6º. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros
da Companhia, neles declarando as informações exigidas pela Lei nº 6.404/76. §7º. Terminado o prazo de gestão para o qual foram
eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até designação e posse dos respectivos substitutos. §8º. Os Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por deliberação do Conselho de Administração, quando eleito, ou da Assembleia
Geral. §9º. É assegurado aos Diretores, a qualquer tempo, livre acesso aos livros e aos documentos da Companhia. §10º. A remuneração dos membros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será de¿nida, anualmente, pelo Conselho de Administração,
considerando suas responsabilidades, tempo despendido em suas funções, a competência pro¿ssional, sua reputação e seu valor de
mercado. §11º. Em caso de vaga ou impedimento de¿nitivo veri¿cado em qualquer dos cargos da Diretoria, os Diretores remanescentes
continuarão administrando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social, até a designação e posse do(s) Diretor(es) substituto(s),
que ocorrerá por meio de deliberação do Conselho de Administração. O Diretor substituto deverá cumprir o restante do mandato do Diretor substituído. §12º. Os principais deveres dos Diretores são: (a) cumprir e assegurar o cumprimento da Lei, do Estatuto Social, das
deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (b) coordenar o desempenho das atividades e negócios habituais
da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; (c) organizar e dividir entre si as funções e atribuições de cada Diretor na administração da Companhia, seguindo as decisões do Conselho de
Administração; e (d) emitir e aprovar instruções internas e regulamentos que entendam úteis e necessários ao desenvolvimento das
atividades e negócios da Companhia, seguindo as decisões do Conselho de Administração. Capítulo IV - Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros e Diretores: Artigo 10 - Os Conselheiros e os Diretores, no exercício de suas funções como administradores da
Companhia, deverão envidar seus melhores esforços a ¿m de que a Companhia alcance e desenvolva seu objetivo social, assim como
para cumprir seus deveres e obrigações perante os acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera a Companhia, cujos direitos e interesses devem ser respeitados. Artigo 11 - Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6.404/76, os
Conselheiros e os Diretores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado: (a)
obter vantagem para si ou terceiros, em detrimento dos interesses da Companhia; (b) usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou
sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo; (c)
omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de
aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; (d) adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que seja necessário à Companhia, ou que esta pretenda adquirir; e (e) adotar ou recorrer a práticas contábeis contrárias às regras contábeis brasileiras
aplicáveis e aos principais fundamentos de contabilidade, as quais possam, de alguma maneira, alterar o resultado ¿nanceiro ou contábil
da Companhia. §1º. Cumpre aos Conselheiros e Diretores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada
para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado utilizar-se dessa informação para obter vantagem, para
si ou para outrem. §2º. Os Conselheiros e Diretores devem zelar para que a violação do disposto no §1º não venha a ocorrer por meio
de subordinados ou terceiros de sua con¿ança. Artigo 12 - Cumpre aos Conselheiros e Diretores abster-se de manter atividades ou
participar de negócios concorrentes ou conÀitantes com a Companhia. É vedado aos Conselheiros e Diretores intervir em qualquer
operação social em que tiverem interesse conÀitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos
demais Conselheiros e Diretores, cumprindo-lhes cienti¿car os demais Conselheiros e Diretores do seu impedimento e fazer consignar
em ata de Assembleia Geral a natureza e a extensão desse impedimento. Capítulo V - Assembleia Geral: Artigo 13 - A Assembleia
Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e ao seu desenvolvimento. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos
04 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação enviada aos acionistas pelo Presidente do
Conselho de Administração com (i) 8 dias de antecedência, em 1º convocação; e (ii) 5 dias de antecedência, em segunda convocação.
Não obstante, qualquer acionista poderá convocar Assembleia Geral, caso o Presidente do Conselho de Administração não efetue a
respectiva convocação. §1º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, que, por sua vez,
deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário. Em caso de ausência do Presidente do Conselho de Administração, os acionistas escolherão o presidente e o secretário da mesa. §2º. As Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação com acionistas que
representem a maioria do capital social com direito de voto da Companhia, e em segunda convocação com qualquer número. §3º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os
acionistas. Artigo 14 - Compete à Assembleia Geral, em adição às atribuições estabelecidas pelas leis e regulamentações aplicáveis e
por este Estatuto: (a) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações ¿nanceiras; (b)
decidir, com base em proposta apresentada pelos administradores, sobre a alocação dos resultados do exercício social e distribuição de
dividendos; (c) eleger e remover os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalados; (d) alterar o Estatuto Social; (e) decidir sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; (f) eleger e destituir o liquidante; e (g) decidir sobre qualquer matéria submetida pelo Conselho de Administração. §1º. As decisões em Assembleia Geral deverão ser aprovadas mediante o voto a¿rmativo dos acionistas representando mais da metade do capital
social votante da Companhia. §2º. Os acionistas poderão fazer-se representar em Assembleia Geral da Companhia por procurador
constituído há menos de 1 de ano, nos termos da Lei nº 6.404/76. O referido instrumento de mandato deverá ser arquivado na sede da
Companhia. Artigo 15 - A Companhia não deverá tomar nenhuma ação que, nos termos deste Estatuto Social, esteja condicionada à
aprovação dos acionistas, sem antes obter a mencionada aprovação por escrito. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Artigo 16 - O Conselho
Fiscal funcionará em caráter não permanente e será instalado por deliberação da Assembleia Geral ou a pedido dos acionistas, de
acordo com a lei em vigor. Quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto por 3 membros efetivos e igual número
de suplentes, em conformidade com a legislação em vigor. Capítulo VII - Exercício Social e Distribuição de Dividendos: Artigo 17 - O
exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º/01 e terminando em 31/12 de cada ano. Artigo 18 - Ao ¿nal de cada exercício social, a Diretoria elaborará, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações ¿nanceiras previstas na Lei nº
6.404/76. §Único - A Diretoria elaborará demonstrações ¿nanceiras semestrais, bimestrais, mensais ou relativas a períodos menores,
conforme as disposições legais aplicáveis e o disposto no presente Estatuto Social. Artigo 19 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda. Será obrigatória a absorção das perdas do exercício social pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 20 - Do
lucro líquido apurado no exercício social será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20%
do capital social. Artigo 21 - Do saldo restante, os dividendos mínimos obrigatórios no montante de 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra forma pelos acionistas em Assembleia Geral. Artigo 22 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 23 - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital
próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VIII - Dissolução e Liquidação da Companhia: Artigo 24
- A Companhia entrará em dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei nº 6.404/76 ou de acordo com o que determinar
a Assembleia Geral. §Único – Sendo a dissolução e liquidação ¿xada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante,
assim como as disposições legais aplicáveis a serem observadas. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 25 - Os casos omissos no
presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404/76 e legislação vigente aplicável. Artigo 26 - A Companhia
manterá em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de
ações ou de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, e disponibilizará tais cópias aos acionistas que as requererem.
Artigo 27 - Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste estatuto social, ¿ca eleito o Foro da Comarca de
Santana do Parnaíba/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Confere com o original lavrado em livro próprio
da Companhia. Santana do Parnaíba, 1º/11/17. Claudio Raupp Fonseca - Presidente. Marcelo Baldassare - Secretário.
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Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.

CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 - NIRE 35.300.343.239
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de novembro de 2017
Data, Hora e Local: Em 1º/12/17, às 10hs, na sede da Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Ásia, 164, 2º andar, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-312. Convocação: Dispensada
a convocação nos termos do §4º do artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada, face à presença da totalidade das acionistas da
Companhia, devidamente identi¿cados na Lista de Presença que segue como Anexo I. Mesa: Sr. Claudio Raupp Fonseca, Presidente;
e Sr. Marcelo Baldassare, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aceitação da renúncia dos Srs. ILL Hwan Kim e Heesung
Yoo aos cargos de membros do Conselho de Administração; (ii) eleição de novos membros para o Conselho de Administração da
Companhia; e (iii) a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Resoluções por Unanimidade: Examinadas as
matérias constantes da ordem do dia e prestados os esclarecimentos necessários, todas as seguintes foram aprovadas as seguintes
deliberações, por unanimidade e sem reservas: (i) Foi aceita a renúncia dos Srs. ILL Hwan Kim e Heesung Yoo aos seus cargos de
membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme termos de renúncia lavrados no livro de Atas de RCA da Companhia.
(ii) Foram eleitos os Srs. (a) Marcos Razon, americano, engenheiro da computação, casado, portador do Passaporte nº 505746929,
residente e domiciliado em Houston, Texas, EUA, em 412 Lake Paloma Trail, The Woodlands, 77389; (b) Steve Drozda, americano,
contador, casado, portador do Passaporte nº 445086863, residente e domiciliado em Palo Alto, Califórnia, EUA, na 1331 Carvo Court,
Los Alto, 94024; (c) Manel Martinez, espanhol, bacharel em ciência da computação, casado, portador do Passaporte nº XDB392264,
residente e domiciliado em Barcelona, Espanha, na c/Valencia 171-177 4º 3ª Esc Der 08011; (d) Vittorio Danesi, italiano, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W331048-5 (SE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF
nº 008.292.718-99, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Pe. João Manuel, 654, apto. 151, Cerqueira César, CEP 01411-000; e (e)
Christoph Schell, alemão, presidente da HP Americas, casado, portador do Passaporte Alemão nº C4G562CT8, residente e domiciliado
em Palo Alto, Califórnia, EUA, na 4180 Manuela Avenue, 94306, como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos
com mandatos até a realização da AGO de 2018. Neste ato é nomeado o Sr. Christoph Schell, acima quali¿cado, como Presidente do
Conselho de Administração. Todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, ocasião em que deverão declarar, para os ¿ns e efeitos do artigo 147 da Lei das S.A. que
(a) não têm interesse conÀitante com o da Companhia e não ocupam cargo em sociedade concorrente da Companhia; (b) não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, (c) não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei
que possam privá-los do exercício de suas funções; e (d) têm conhecimento dos termos do Estatuto Social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a respeitar integralmente todos os seus termos e condições. (iii) Resolveram as acionistas reformar e consolidar
o Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar, na íntegra, com a redação constante do Anexo II a esta ata. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário para a leitura do novo estatuto social e preparo da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada
e assinada por todos. Presença: Presidente: Claudio Raupp Fonseca; Secretário: Marcelo Baldassare; Acionistas presentes: HPI Brazil
Holdings LLC (p.p. Claudio Raupp Fonseca); e HP Lisbon BV (p.p. Claudio Raupp Fonseca). Santana do Parnaíba, 1º/11/17. Certi¿ca-se que a presente ata é cópia ¿el da original transcrita no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. JUCESP nº 547.496/17-5
em 7/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral. Anexo I - Lista de Presença de Acionistas: IdentiÀcação das Acionistas:
Assinaturas: HPI Brazil Holdings LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis dos EUA, com sede em 1501 Page Mill
Road, Palo Alto, CA 94304, EUA, inscrita no CNPJ/MF nº 22.048.749/0001-41, neste ato representada por seu bastante procurador, o Sr.
Claudio Raupp Fonseca, brasileiro, engenheiro, casado, portador da CI (RG) nº 4.021.519.899 SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº
451.337.270-20, residente e domiciliado na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Xingu, 350, 8º andar, bloco 801, Alphaville Industrial; HPI
Brazil Holdings LLC (p.p. Claudio Raupp Fonseca). Confere com o original lavrado em livro próprio da Companhia. Santana do Parnaíba, 1º/11/17. Anexo II - Estatuto Social. Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º. A “Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.” (“Companhia”) é uma S.A. de Capital Fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições
legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na
Alameda Ásia, 164, 2º andar, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-312. §1º. A Companhia possui as seguintes ¿liais: (a) Filial localizada na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, na Rua Paraná, 45, lote 8 uni¿cado A, quadra 3, Chácara Solar, CEP 06530-025, portadora do NIRE 35902932704, e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0003-60; (b) Filial localizada na Cidade do RJ/RJ, na Avenida Treze de
Maio, 13, sala 1102, Centro, RJ/RJ, CEP 20031-007, portadora do NIRE 33900767330, e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0004-41;
(c) Filial localizada na Cidade de Brasília/DF, na SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de
Indústrias grá¿cas, CEP 70610-410, portadora do NIRE provisório 53999017903 e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0005-22; (d) Filial
localizada na Cidade de Curitiba/PR, na Avenida República Argentina, 2.403, conjuntos nºs 21 e 22, do 2º andar do Ed. Comercial Denominado Centro Empresarial Portão, Bairro Portão, CEP 80610-260, portadora do NIRE 41.900.928.411 e inscrita no CNPJ/MF nº
07.432.517/0006-03; (e) Filial localizada na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Pref. Joao Villalobo Quero, 2253, Galpão 2, Bairro Sítio
Pedra Rachada, CEP 06422-122, portadora do NIRE 35.903.026.430, e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0007-94; (f) Filial localizada
na Cidade de Osasco/SP, na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628, sala 05, bloco I, Parque Industrial Anhanguera, CEP 06278010, portadora do NIRE 35.903.026.448, e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0008-75; (g) Filial localizada na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Marilia de Dirceu, 199, 4º andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-090, portadora do NIRE 31.901.693.214
e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0009-56; (h) Filial localizada na Cidade de Serra/ES, na Rodovia ES 010 Número 4255 A - Chácara 274 A, Jd. Limoeiro, CEP 29.164-043, portadora do NIRE 32.900.355.511 e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0010-90; (i) Filial localizada na Cidade de Itajaí/SC, na Rua José Pereira Liberato, 525, Bairro São João, CEP 88304-401, portadora do NIRE 42.900.788.661
e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0011-70; (j) Filial localizada na Cidade de Osasco/SP, na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro,
628, Galpão 01 e 02, Pq. Industrial Anhanguera, CEP 06278-010, portadora do NIRE 35.903.620.111, e inscrita no CNPJ/MF nº
07.432.517/0012-51; (k) Filial localizada na Cidade de Salvador/BA, na Avenida Tancredo Neves, 2539, Salas 1503, 1504 e 1505, Condomínio CEO Salvador Shopping, Torre Nova York, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-021, portadora do NIRE 29.900.932.524,
e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0013-32; (l) Filial localizada na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, na Rua Paraná, 45, andar 1,
lote 8 uni¿cado A, quadra 3, Chácara Solar, CEP 06530-025, portadora do, portadora do NIRE 35.903.838.621 e inscrita no CNPJ/MF nº
07.432.517/0014-13; (m) Filial localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Ricardo Cavatton, 227, Lapa de Baixo, CEP 05038-110,
portadora do NIRE 35.903.872.951 e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0015-02; (n) Filial localizada na Cidade de Barueri/SP, na
Avenida Pref. Joao Villalobo Quero, 2253, Galpão 2, Modulo A; Sala 1C, Bairro Sítio Pedra Rachada, CEP 06422-122, portadora do NIRE
35.904.702.676 e inscrito no CNPJ/MF nº 07.432.517/0017-66; (o) Filial localizada na Cidade de Itajaí/SC, na Rua José Pereira Liberato,
525, sala 32, Bairro São João, CEP 88304-401, portadora do NIRE 42.901.053.397 e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0018-47; (p)
Filial localizada no município de Vitória/ES, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1000, sala 1104, Centro, portadora do NIRE 32.900.506.128
e inscrita no CNPJ/MF nº 07.432.517/0019-28; e (q) Filial localizada no município de Porto Alegre/RS, na Avenida das Industrias, 469,
conjunto comercial 102, Anchieta, portadora do NIRE 43.901.851.138 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0020-61. §2º. A
Companhia, por deliberação dos acionistas, poderá abrir, manter e encerrar ¿liais, sucursais, depósitos, escritórios e armazéns em
qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto (i) a importação, exportação, comercialização, armazenamento, prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, locação, instalação e
comércio atacadista de softwares, equipamentos para tratamento de imagem e seus acessórios; (ii) locação de: (a) softwares; (b) equipamentos para impressão, reprodução, digitalização e transmissão de documentos; (iii) a prestação de serviços de extração de cópias,
encadernação, impressão de documentos, digitalização, indexação, captura, certi¿cação digital, workÀow, gerenciamento de documentos e armazenamento eletrônico e físico de documentos; (iv) a prestação de serviços de assessoria comercial; (v) a promoção e divulgação institucional e de produtos; (vi) a prospecção, desenvolvimento e acompanhamento da execução de contratos, suporte à elaboração
de propostas técnico-comerciais; (vii) a elaboração de estudos sistêmicos visando identi¿car as necessidades de empresas e instituições
e propor soluções; (viii) a participação em outras sociedades; (ix) a prestação de serviços de processamento de dados; (x) reparação e
manutenção de computadores e equipamentos periféricos; (xi) atividades de produção de fotogra¿as; (xii) comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologia de informação e comunicação; e (xiii) comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especi¿cados anteriormente. Artigo 4º - A Companhia terá duração por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida em virtude de
determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social
totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R$193.934.525,93, representado por 27.996.701 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. §1º. As ações são indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá mais do que um proprietário para cada
ação. §2º. A propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de Registro de Ações Nominativas
da Companhia. Artigo 6º - Na ocasião de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de preferência para
subscreverem as novas ações, na proporção da sua respectiva participação no capital social, observadas as disposições da Lei nº
6.404/76. Capítulo III - Administração da Companhia: Artigo 7º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração
e uma Diretoria. Artigo 8º - O Conselho de Administração da Companhia será composto por até 5 membros efetivos, acionistas ou não,
eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Os Conselheiros podem ser destituídos a qualquer tempo pela
maioria dos votos da Assembleia Geral. §1º. Os Conselheiros serão eleitos para mandato uniforme de 1 ano, sendo permitida a sua reeleição. Caso terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Conselheiros continuarão no exercício de seus cargos até a
designação e posse dos respectivos substitutos. O Presidente do Conselho de Administração será escolhido e eleito pela Assembleia
Geral. §2º. Os membros do Conselho de Administração não terão direito a remuneração pelo exercício do cargo de conselheiro. §3º. Os
Conselheiros serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros da Companhia, neles declarando
as informações exigidas pela Lei nº 6.404/76. §4º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com 8 dias de antecedência por comunicação enviada pelo Presidente do Conselho de Administração, com a indicação das matérias a serem tratadas e
acompanhadas dos documentos de apoio porventura necessários. Em caso de manifesta urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas em prazo inferior ao mencionado no acima. §5º. A presença de todos os membros permitirá a realização de reuniões do Conselho de Administração independentemente de convocação. §6º. Qualquer Conselheiro impossibilitado de
comparecer pessoalmente por, qualquer razão, poderá participar das reuniões do Conselho de Administração por vídeo ou tele conferência, ou qualquer meio de comunicação similar que permita aos participantes da reunião ouvirem uns aos outros e tal participação será
considerada presença para ¿ns da reunião em questão. Nesse caso, o Conselheiro que participar à distância deverá entregar seu voto
de acordo com o §7º abaixo e o presidente da reunião ¿ca desde já autorizado a assinar a lista de presença por e em nome de tal Conselheiro. §7º. Nas RCA são admitidos os votos por meio de delegação feita em favor de outro Conselheiro, o voto por escrito antecipado
e o voto por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim
votarem. §8º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes, cabendo
a cada Conselheiro o direito a 1 voto, sendo de sua competência deliberar sobre as matérias abaixo elencadas: (a) de¿nição do direcionamento estratégico da Companhia; (b) eleição, destituição e supervisão da atuação dos Diretores da Companhia, bem como aprovação
da contratação ou demissão do diretor jurídico (JHQHUDOFRXQVHO) e de funcionários que se reportem diretamente aos Diretores e/ou ao
diretor jurídico (JHQHUDOFRXQVHO); (c) aprovação de decisões sobre empréstimos, aquisição, alienação e oneração de bens integrantes do
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DUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 18/12/2017, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 20/12/2017, às 10:45 horas.
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: RICARDO SILVA QUIDEROLI,
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CNPJ/MF nº 33.251.430/0001-35
Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 3l de Janeiro de 2017.
À DIRETORIA
Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2016 e 2015
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em
31
de
Dezembro
de
2016
e
2015
2016
2015 Passivo e Patrimônio Líquido
2016
2015
Ativo
30.217,18
155.368,99 Circulante
89.912,76
91.277,91 Fluxo de Caixa das
Circulante
2016
2015
Bancos Conta Movimento
1,00
1,00 Fornecedores
527,49
470,05 Atividades Operacionais
147.684,34
800.208,69
Aplicações Financeiras
29.290,04
153.188,98 Outras Obrigações a Pagar
246,20
914,21 Lucro/Prejuizo do Exercicio
Impostos e Contribuições a Recuperar
619,89
302,70 IR/Contribuição Social a Pagar
16.634,71
16.797,90 Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
0,00
160,82
Outros Créditos
306,25
1.690,26 Outras Contas a Pagar
3.174,77
3.219,64 Depreciações e Amortizações
Despesas Antecipadas
0,00
186,05 Impostos e Contribuições Diferidos
69.329,59
69.876,11 Variações nos Ativos e Passivos
Contas
a
Receber
de
Clientes
Locatarios
de
Imóveis
0,00
5.023,22
3.221.380,28 3.049.909,28 Não Circulante
54.374,40
54.374,40
Não Circulante
(317,19)
(64,13)
Realizável a Longo Prazo
1.454,40
1.454,40 Impostos a Compensar
1.342.827,73 1.217.356,73 Créditos de Acionistas
0,00
229.037,55
52.920,00
52.920,00 Estoque de Imóveis
Deposito Judicial
58.230,24
58.230,24 Credores Diversos
1.384,01
(639,04)
3.107.310,30 3.059.625,96 Credores Diversos
Alugueis a Receber
574.377,70
574.377,70 Patrimônio Líquido
2.479.318,61 2.479.318,61 Despesas Antecipadas
Clientes
477.147,95
477.147,95 Capital Social
186,05
(186,05)
1.234,14
1.234,14 Clientes Diversos
Créditos de Empresas Ligadas
233.071,84
107.600,84 Reservas de Capital
0,00
80.000,00
1.878.552,55 1.832.552,55 Reservas de Lucros
334.342,47
326.984,50 Clientes Locatario de Imóveis em Atraso
Investimentos
0,00
36.052,49
Investimentos em Coligadas
1.863.065,86 1.817.065,86 Lucros Acumulados
292.415,08
252.088,71 Creditos de Empresas Ligadas
(125.471,00)
506.017,24
15.486,69
15.486,69
Outros Investimentos
Fornecedores
57,44
0,00
3.251.597,46 3.205.278,27 Outras Obrigações a Pagar
Total do Ativo
3.251.597,46 3.205.278,27 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
46,96
1.086,05
Imposto
de
Renda
e
Contribuição
Social
a
Pagar
(163,19)
15.686,15
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2016 e 2015
Impostos a Pagar
(668,01)
0,00
Capital
Reservas
Reservas
Lucros/Prejuizos
(91,83)
(398,85)
Social
de Capital
de Lucros
Acumulados
Total Outras Contas a Pagar
Discriminação
Saldo em 31.12.2014
2.479.318,61
1.234,14
286.954,07
445.081,12
3.212.587,94 Provisão de Tributação Regime
(546,52)
(6.271,65)
Lucro do Exercício de 2015
0,00
0,00
0,00
800.208,69
800.208,69 de Competencia/Caixa
0,00 (303.353,21)
Dividendos Pagos sobre Lucros de Exercicios Anteriores
0,00
0,00
0,00
(445.081,12)
(445.081,12) Credores Diversos
0,00
(69.917,41)
Dividendos Pagos sobre Lucro do Próprio Exercício
0,00
0,00
0,00
(508.089,55)
(508.089,55) Debitos a Acionistas
0,00 (176.117,69)
Saldo em 31.12.2015
2.479.318,61
1.234,14
286.954,07
292.119,14
3.059.625,96 Empréstimos de Coligadas
Lucro do Exercício de 2016
0,00
0,00
0,00
147.684,34
147.684,34 Caixa (Aplicado)Gerado
22.101,06 1.116.324,18
Dividendos Pagos ssobre Lucro do próprio Exercicio
0,00
0,00
0,00
(100.000,00)
(100.000,00) nas Atividades Operacionais
Constituição de Resetva de Lucros
0,00
0,00
7.357,97
(7.357,97)
0,00 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
0,00
400,00
Saldo em 31.12.2016
2.479.318,61
1.234,14
294.312,04
332.445,51
3.107.310,30 Baixa do Intangivel
(46.000,00)
(83.500,00)
Valor pago/recebido de Coligadas-FAC
Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2016 e 2015
Notas Explicativas
Receitas Operacionais
2016
2015 Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis Caixa Gerado (Aplicado)
Receitas de Alugueis
0,00
30.139,32
(46.000,00)
(83.100,00)
adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras nas Atividades de Investimentos
Receitas de Vendas de Imoveis do Estoque
0,00 1.200.000,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
0,00
(44.900,10) atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76, Pagamentos de Dividendos
(-) Impostos (Pis e Cofins)
(100.000,00) (953.170,67)
Receita Líquida de Vendas e Serviços
0,00 1.185.239,22 alteradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas Caixa (Aplicado) Gerado
Custos Operacionais
(100.000,00) (953.170,67)
normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos nas Atividades de Financiamentos
0,00 (305.745,96) Pronunciamentos nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
(-) Custos dos Serviços e Imoveis Vendidos
Lucro Bruto
0,00
879.493,26
Aumento (Redução) de Caixa
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas
Despesas Operacionais
e Equivalentes de Caixa
(123.898,94)
80.053,51
Despesas Administrativas
(53.246,90) (127.602,68) mais importantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com Disponibilidades
Depreciações
0,00
(160,82) prazos inferiores a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as No inicio do exercicio
153.189,98
73.136,47
Despesas Tributárias
(143,44)
(413,96) Receitas e Despesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de No fim do exercicio
29.291,04
153.189,98
Despesas Financeiras
Aumento (Redução) do Saldo
competência;
Nota
2
Capital
Social
Realizado:
O
Capital
Social
é
de
R$
(Diminuidas das Receitas)
271.130,55
122.980,09
de Disponibilidades
(123.898,94)
80.053,51
Outras Receitas
21,21
0,00 2.479.318,61 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e
George de Paula Ribeiro
(1.804,11)
0,00 dezoitos reais e sessenta e hum centavos), dividido em 772.911 ações sem
Outras Despesas
Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS
215.957,31
874.295,89 valor nominal. Reconhecemos a exatidão do Balanço, bem como da
Olivia Pereira Bueno Ramazzotti
Provisão para CS Lucro Presumido
(24.425,20)
(26.424,11)
Demonstração do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das
Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01
Lucro/Prejuizo antes da Provisão par a IR
191.532,11
847.871,78
Jesus Expedito de Carvalho
(43.847,77)
(47.663,09) Mutações do Patrimônio Líquido, levantadas nesta data.
Provisão para o IR Lucro Presumido
Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87
Lucro/Prejuizo dos Exercícios
147.684,34
800.208,69
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.016
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CNPJ/MF nº 33.251.430/0001-35
Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 3l de Janeiro de 2016.
À DIRETORIA
Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2015 e 2014
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
2015
2014 Passivo e Patrimônio Líquido
2015
2014
Ativo
Circulante
155.368,99
308.372,17 Circulante
91.277,91
81.061,35 Fluxo de Caixa das
2015
2014
Bancos Conta Movimento
1,00
69,53 Fornecedores
470,05
0,00 Atividades Operacionais
800.208,69
(15.708,27)
Aplicações Financeiras
153.188,98
73.066,94 Outras Obrigações a Pagar
914,21
183,35 Lucro/Prejuizo do Exercicio
Contas a receber de clientes
0,00
5.023,22 IR/Contribuição Social a Pagar
16.797,90
1.111,75 Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
160,82
880,03
Impostos e Contribuições a Recuperar
302,70
238,57 Outras Contas a Pagar
3.219,64
3.618,49 Depreciações e Amortizações
Imóveis Destinados a Venda
0,00
229.037,55 Impostos e Contribuições Diferidos
69.876,11
76.147,76 Variações nos Ativos e Passivos
54.374,40
603.762,71 Contas a Receber de Clientes
Outros Créditos
1.690,26
936,36 Não Circulante
Locatarios de Imóveis
5.023,22
1.510,96
1.454,40
71,371,81
Despesas Antecipadas
186,05
0,00 Créditos de Acionistas
(64,13)
40,38
3.049.909,28 3.589.039,83 Credores Diversos
52.920,00
356.273,21 Impostos a Compensar
Não Circulante
0,00
5.998,63
Realizável a Longo Prazo
1.217.356,73 1.839.426,46 Empréstimos a Coligadas
0,00
176.117,69 Contas a Receber
0,00
500.000,00
3.059.625,96 3.212.587,94 Clientes por aquisição de imóveis
Deposito Judicial
58.230,24
58.230,24 Patrimônio Líquido
2.479.318,61 2.479.318,61 Estoque de Imóveis
Alugueis a Receber
574.377,70
610.430,19 Capital Social
229.037,55
0,00
1.234,14
1.234,14 Credores Diversos
Clientes
477.147,95
557.147,95 Reservas de Capital
(639,04)
0,00
326.984,50
286.954,07 Créditos contra Empresas Ligadas
Créditos de Empresas Ligadas
107.600,84
613.618,08 Reservas de Lucros
0,00
(4.520,00)
1.832.552,55 1.749.052,55 Lucros Acumulados
252.088,71
445.081,12 Despesas Antecipadas
Investimentos
(186,05)
0,00
Investimentos em Coligadas
1.817.065,86 1.733.565,86
Clientes Diversos
80.000,00
0,00
Outros Investimentos
15.486,69
15.486,69
Clientes Locatario de Imóveis em Atraso
36.052,49
0,00
0,00
160,82
Imobilizado
Depósitos para Garantia de Aluguel
0,00
9.737,12
Imobilizado
0,00
160,82
Depósitos Judiciais
0,00
(27.942,41)
0,00
400,00
Intangivel
Creditos de Empresas Ligadas
506.017,24
0,00
0,00
400,00
Intangivel
Outras Obrigações a Pagar
1.086,05
(22.289,28)
Total do Ativo
3.205.278,27 3.897.412,00 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
3.205.278,27 3.897.412,00 IR e Contribuição Social a Pagar
15.686,15
(14.637,10)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2015 e 2014
Outras Contas a Pagar
(398,85)
(1.007,45)
Provisão de Tributação Regime de Competencia (6.271,65)
(33.405,21)
Capital
Reservas
Reservas
Lucros/Prejuizos
Credores
Diversos
(303.353,21)
0,00
Social
de Capital
de Lucros
Acumulados
Total
Discriminação
(69.917,41)
(25.592,45)
Saldo em 31.12.2013
2.479.318,61
1.234,14
286.954,07
803.825,13
3.571.331,95 Debitos a Acionistas
Lucro do Exercício de 2014
0,00
0,00
0,00
(15.708,27)
(15.708,27) Depósitos para Garantia de Aluguel
0,00
(9.737,12)
Dividendos Pagos sobre Lucros de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00
(343.035,74)
(343.035,74) Empréstimos de Coligadas
(176.117,69)
0,00
Saldo em 31.12.2014
2.479.318,61
1.234,14
286.954,07
445.081,12
3.212.587,94 Caixa (Aplicado)Gerado
Lucro do Exercício de 2015
0,00
0,00
0,00
800.208,69
800.208,69 nas Atividades Operacionais
1.116.324,18
363.327,83
Dividendos Pagos sobre Lucro de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00
(445.081,12)
(445.081,12) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Dividendos Pagos sobre Lucro do Próprio Exercício
0,00
0,00
0,00
(508.089,55)
(508.089,55) Baixa do Intangível
400,00
0,00
Constituição de Reservade Lucros
0,00
0,00
40.030,43
(40.030,43)
0,00 Valor pago/recebido de Coligadas-FAC
(83.500,00) (176.400,00)
Saldo em 31.12.2015
2.479.318,61
1.234,14
326.984,50
252.088,71
3.059.625,96 Caixa Gerado (Aplicado)
Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2015 e 2014
Notas Explicativas
nas Atividades de Investimentos
(83.100,00) (176.400,00)
Receitas Operacionais
2015
2014 Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Receitas de Alugueis
30.139,32
58.444,31 adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras Pagamentos de Dividendos
(953.170,67) (343.035,74)
Receitas de Vendas de Imóveis do Estoque 1.200.000,00
0,00 atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76, Caixa (Aplicado) Gerado
(44.900,10)
(2.133,18)
(-) Impostos (Pis e Cofins)
(953.170,67) (343.035,74)
alteradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas nas Atividades de Financiamentos
Receita Líquida de Vendas e Serviços
1.185.239,22
56.311,13
normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Custos Operacionais
Aumento (Redução) de Caixa
Pronunciamentos
nas
Orientações
e
nas
Interpretações
emitidas
pelo
(7.764,51)
(-) Custos dos Serviços e Imóveis Vendidos (305.745,96)
e Equivalentes de Caixa
80.053,51 (156.107,91)
Lucro Bruto
879.493,26
48.546,62 Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas Disponibilidades
mais importantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com
Despesas Operacionais
No inicio do exercício
73.136,47
229.244,38
Despesas Administrativas
(127.602,68)
(66.771,03) prazos inferiores a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as No fim do exercício
153.189,98
73.136,47
Depreciações
(160,82)
(880,03) Receitas e Despesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de
Aumento (Redução) do Saldo
Despesas Tributárias
(413,96)
(121,80) competência; Nota 2 - Capital Social Realizado: O Capital Social é de R$
de Disponibilidades
80.053,51 (156.107,91)
Despesas Financeiras(Diminuidas das Receitas) 122.980,09
5.118,88 2.479.318,61 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e
George de Paula Ribeiro
0,00
948,95
Outras Receitas
dezoitos reais e sessenta e hum centavos), dividido em 772.911 ações sem
Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS
874.295,89
(13.158,41)
valor
nominal.
Reconhecemos
a
exatidão
do
Balanço,
bem
como
da
Olivia
Pereira Bueno Ramazzotti
(26.424,11)
(2.295,26)
Provisão para CS Lucro Presumido
Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para IR
847.871,78
(15.453,67) Demonstração do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das
Jesus Expedito de Carvalho
(47.663,09)
(254,60) Mutações do Patrimônio Líquido, levantadas nesta data.
Provisão para o IR Lucro Presumido
Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87
São Paulo, 31 de Dezembro de 2015
Lucro/Prejuizo dos Exercícios
800.208,69
(15.708,27)

