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São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de agosto de 2018

Cobansa Companhia Hipotecária

A Diretoria

ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA
CNPJ nº 61.276.226/0001-04 - NIRE nº 35.3.0003166-1 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia
Raposo Tavares, na cidade de São Paulo - SP, dia 30 de maio de 2018, às 16 (dezesseis) horas. Presenças:
acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. Convocação: Dispensadas as formalidades de
convocação em razão de todos os acionistas estarem presentes na assembleia. Publicações: O Relatório da
Administração, balanço e demais demonstrações financeiras e Relatório dos Auditores Independentes Audilink & Cia.
Auditores, CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, foram publicados no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Empresas e Negócios, em data de 09 de maio de 2018. Mesa: Sr.
Edson D’Arrigo, CPF nº 327.757.410-53, Presidente – em representação da acionista majoritária Intral S.A Indústria
de Materiais Elétricos, e Sr. Marcus Antonio D’Arrigo, CPF nº 178.732.150-91, Secretário. Ordem do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e o respectivo relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
2) Deliberar sobre a destinação resultado do exercício; 3) Eleger os membros da Diretoria. Em Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Fixar a remuneração global mensal dos diretores eleitos, válida pelo período a contar da eleição
até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração para
reformar o Estatuto Social da Companhia em relação às seguintes matérias: 2.1) modificar o objeto social mediante
acréscimo da atividade de comércio atacadista de soja, cereais, leguminosas e produtos alimentícios, sua importação
e exportação e mediante a exclusão da atividade de galvanização; 2.2) dispor em cláusula estatutária própria que os
prazos de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estendem até a investidura dos novos Administradores
eleitos. Deliberações Tomadas na Assembleia: Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma
de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação
das Contas da Administração: Aprovação unânime, sem reservas, das contas apresentadas pela Administração e
do seu Relatório Anual, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, as quais foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei das Sociedades por Ações, já contemplando
as alterações estabelecidas pela Lei 11.638/2007 e Relatório dos Auditores Independentes da Companhia relativos
ao exercício social encerrado em 31.12.2017. 2) Destinação do Resultado: Aprovação unânime e sem reservas da
destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 6.086.344,00 (seis milhões, oitenta e seis mil, trezentos e
quarenta e quatro reais) para a conta de prejuízos acumulados. 3) Eleição da Diretoria: Os acionistas elegeram por
unanimidade e sem reservas, os seguintes membros para compor a Diretoria por um mandato de 02 (dois) anos: para
Diretor Presidente o Sr. Edson D’Arrigo, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade
n.º 8029975912 SSP/RS e inscrito no CPF sob n.º 327.757.410-53, domiciliado em Caxias do Sul –RS, à Tv. Rio
Grande nº 130 – Bairro Kayser; para Diretor o Sr. João Pereira Correa, brasileiro, casado, administrador de empresas,
inscrito no CPF sob n.º 568.170.888-87 e portador da Carteira de Identidade RG n.º 65627775/SSP/SP, domiciliado
na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo Tavares em São Paulo – SP, CEP.: 05.543020. Os Membros da Diretoria ora reeleitos deverão permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus
sucessores, se for o caso, conforme lhes permite o artigo 150, §4º da Lei 6.404/76. Os Diretores reeleitos tomaram
posse dos seus respectivos cargos e, devidamente investidos, declararam aceitá-los com todos os poderes, direitos
e obrigações que lhes são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Em cumprimento ao disposto no
§4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores empossados declararam, individualmente, sob as penas da lei: a) que
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da lei nº 6.404/76; b) que não estão
condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os
torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da
Lei nº 6.404/76; c) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da lei nº 6.404/
76; d) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem
representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147, da Lei 6.404/
76; e) que não estão incursos em crime que os impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento
legal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Remuneração dos Administradores: Fixada, por unanimidade e
sem reservas, a remuneração global mensal dos administradores no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
válida pelo período a contar da eleição até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Reforma do Estatuto:
Aprovação unânime e sem reservas da proposta da Administração para reformar o Estatuto Social da Companhia em
relação às seguintes matérias: 2.1) aprovada modificação do objeto social mediante acréscimo da atividade de comércio
atacadista de soja, cereais, leguminosas e produtos alimentícios, sua importação e exportação e mediante a exclusão
da atividade de galvanização. Com a modificação do objeto social o artigo 3º do Estatuto Social passa a ter a seguinte
redação: Art. 3º - A Cia tem por objeto: I) a industrialização e o comércio de produtos e equipamentos elétricos,
eletrônicos e metalúrgicos, além de equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos produtos relacionados
ao seu objeto social, bem como a respectiva exportação; II) o comércio de componentes, de aparelhos de sua fabricação,
de acessórios para iluminação, bem como, outros produtos para revenda; III) importação de matérias-primas,
componentes, materiais para revenda, máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de material para iluminação;
IV) a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de bens imóveis, de processamento de dados
para terceiros e de serviços de corte, dobra, estampagem e pintura; V) a prestação de serviços de administração,
locação. arrendamento, loteamento e incorporação de bens imóveis;VI) a participação no capital social de outras
empresas, como sócia ou cotista ou acionista, mesmo quanto o objeto social não coincida com o próprio, mediante
a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; VII) Desenvolvimento, fornecimento e
manutenção de sistema informatizado (telegestão e/ou telemetria) e suporte técnico com hospedagem de software;
VIII) fabricação de luminárias para iluminação e sua instalação; IX) comércio atacadista de soja, cereais,
leguminosas e produtos alimentícios, sua importação e exportação. 2.2) aprovada a proposta para dispor em cláusula
estatutária própria que os prazos de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estendem até a
investidura dos novos Administradores eleitos. Em decorrência da aprovação dessa proposta o artigo 16º do Estatuto
Social passa a ser acrescido de um parágrafo único que disporá o seguinte: Parágrafo Único: O prazo de gestão
da Diretoria se prorrogará até a investidura dos novos Diretores eleitos, na forma preceituada pelo artigo 150, § 4º
da Lei 6.404/76. Encerramento: Como nada mais houve a ser tratado, a assembleia foi encerrada e lavrada a ata
que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar
do livro próprio da Companhia, folhas 46,46v e 47. Acionistas Presentes: Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos
representada por seu Diretor Presidente Sr. Edson D’Arrigo, AGD Administração e Participações Ltda, representada
por seu Administrador Sr. José Francisco D’Arrigo Administrador, Sr .Marcus Antonio D’Arrigo e Sr. Edson D’Arrigo.
São Paulo – SP, 30 de maio de 2018. Edson D’Arrigo, Presidente, Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Inovação – JECESP. Certifico o Registro sob o nº 379.809/18-7, em 08
de agosto de 2018. Flávia R. Brito Gonçalves – Secretária Geral.

EAP Holding S.A.
CNPJ 23.568.362/0001-89 – NIRE 35.300.483.952
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 23.07.2018
Data, Hora, Local: Aos 23 dias do mês de Julho de 2018, às 14h. na sede social, a Rua Dr. José de Sá, 153 – Sala – Jardim
Internacional - CEP 04756-050, São Paulo - SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Presentes, ainda, Diretores da Cia.
para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Constituição da Mesa: – Presidente: Erika Auta Porr
– Secretária:Ulrike Porr. Convocação e Publicação: dispensadas em virtude da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. Ordem do dia: 1) Aprovação
das demonstrações ﬁnanceiras referente ao exercício social 2017; 2) Remuneração dos membros da diretoria; 3) reeleição
da diretoria para próximo triênio. Deliberações: Em AGO: Foram aprovadas sem ressalvas, por unanimidade as seguintes
matérias: (1) Aprovada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2017 publicadas em 19/07/2018 nos jornais Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Empresa & Negócios; (2) Fixou
a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual global de até R$ 15.000,00. (3) Deliberação Aprovada: Eleição
da diretoria para um novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício ﬁndo em 31 de
Dezembro de 2020: Eleitos: para Diretora Presidente: Erika Auta Porr, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 1.309.669 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 004.679.958-34, residente e domiciliada no Município
de Vinhedo Estado de São Paulo, na Rua São Francisco, nº 116, Condomínio São Joaquim, CEP 13280-000; Diretora
Vice Presidente: Ulrike Porr, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.163.917-X SSP/
SP, inscrita no CPF/MF sob nº 126.722.228-00, residente e domiciliada no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo,
na Rua Xingu, nº 169, Condomínio São Joaquim, CEP 13280-000. Os diretores eleitos declaram sob pena da lei, que não
estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade: em virtude de Lei Especial; de condenação criminal, por se
encontrar sob efeitos delas; de pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedades. Encerramento;
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada presente reunião da qual se
lavrou a presente ata. Assinaturas: Presidente da Mesa: , Erika Auta Porr Secretária da Mesa: Ulrike Porr. Acionistas
Presentes: Erika Auta Porr, Ulrike Porr. São Paulo, 23 de Julho de 2018. Erika Auta Porr – Presidente da Mesa; Ulrike
Porr – Secretária da Mesa. Jucesp nº 379.592/18-6 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Agrícola Igure
CNPJ 50.669.225/0001-03 – NIRE 35.300.002.342
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 24.07.2018
Data, Hora, Local: Aos 24 dias do mês de Julho de 2018, às 10h. na sede social, a Rua Dr. José de Sá, 153 – Sala D –
Jardim Internacional - CEP 04756-050, São Paulo - SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Presentes, ainda, Diretores da
Cia. para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Constituição da Mesa: Henrique Schiefferdecker
– Presidente, Erika Auta Porr – Secretária. Convocação e Publicação: dispensadas em virtude da presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. Ordem do
dia: 1) Aprovação das demonstrações ﬁnanceiras referente ao exercício social 2017; 2) remuneração dos membros da
diretoria Em AGO: Foram aprovadas sem ressalvas, por unanimidade as seguintes matérias: (1) Aprovada as contas e as
demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 publicadas em 22/06/2018 nos
jornais Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria
no valor anual global de até R$ 15.000,00.. Encerramento; Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
manifestação, foi encerrada presente reunião da qual se lavrou a presente ata. Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique
Schiefferdecker, Secretária da Mesa: Erika Auta Porr. Acionistas Presentes: GAHE HOLDING S/A, neste ato representada
por seus Diretores; Henrique Schiefferdecker, Gabriela Hall e Trevor Allan Hall; EAP HOLDING S/A, neste ato representada
por seus Diretores: Erika Auta Porr, Ulrike Porr e Michaela Porr. São Paulo, 24 de Julho de 2018 Henrique Schiefferdecker
– Presidente da Mesa. Erika Auta Porr – Secretária da Mesa. Jucesp nº 371.063/18-8 em 07/08/2018. Flávia Regina Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

Gahe Holding S/A
CNPJ 19.623.363/0001-01 - NIRE 35300462068
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 23 de Julho de 2018
Data, Hora e Local: aos 23 de Julho de 2018, às 10,00 horas, na sede social da Gahe Holding S/A, localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Dr. José de Sá, 153 – Sala E, Jardim Internacional, CEP 04756050. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital da sociedade. Convocação: dispensada em face
da presença de acionistas da companhia representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124,
parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Presidente: Gabriela Hall; Secretário: Henrique Schiefferdecker. Ordem do dia: a
Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: 1) Aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017: 2) Remuneração dos honorários da
diretoria. Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: (1) Aprovada as contas e as demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 publicadas em 19/07/2018 nos jornais
Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no
valor anual global de até R$ 15.000,00. Encerramento da Reunião. Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, após a reabertura de sessão, foi lida, aprovada assinada por todos os
presentes. São Paulo, 23 de Julho de 2018. Presidente: Gabriela Hall, Secretário: Henrique Schiefferdecker. Acionistas
Presentes: Gabriela Hall e Henrique Schiefferdecker. São Paulo, 23 de Julho de 2018 Gabriela Hall – Presidente Henrique
Schiefferdecker – Secretário. Jucesp nº 369.350/18-2 em 03/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 28 de agosto de 2.018, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no
Jardim Sadie, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para apreciação da seguinte pauta: a) tomada de contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2.016 e 2.017; b) destinação do
resultado dos referidos exercícios; c) eleição da Diretoria Executiva e fixação de seus honorários; e d) eleição do Conselho Fiscal e
fixação de seus honorários. São Paulo, 14 de agosto de 2.018. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 27/08/2018
Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as
Senhoras, Conselheiras, Suplentes e Sócias para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária na data de 27 de agosto de 2018, às 13:30hs, em primeira convocação, e
14:30 hs em segunda convocação, com quaisquer número de presentes, desde que
observado o estipulado no artigo 8º do Estatuto Social. A assembleia acima convocada
terá a seguinte ordem do dia: 1) Prestação das Contas da Diretoria referente ao
exercício que compreende o período de agosto de 2017 a julho de 2018, apreciados pelo
Conselho Fiscal e posterior aprovação destas, nos termos do Art. 7º de seu Estatuto
Social; 2) Eleição e posse da nova Diretoria; 3) Outros assuntos pertinentes à ordem do
dia; São Paulo, 06 de agosto de 2018.
Senhora Huguette Issa Maalouli
Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said Haddad El Jamal
Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Nazira Zaiet Haddad
Digna Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Sergio Abellan - CRC 1SP 166900/O-5
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e acionistas Cobansa Companhia Hipotecária São Paulo – SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Cobansa Companhia Hipotecária (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o semestre e exercício ﬁndos
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Cobansa Companhia Hipotecária (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
de suas operações e o seu ﬂuxo de caixa para o semestre e exercício
ﬁndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 e 18, no exercício ﬁndo em 31 de
dezembro de 2017 a Companhia passou a transferir suas disponibilidades ﬁnanceiras em tesouraria para empresa do Grupo. As demonstrações contábeis da empresa ligada referentes ao exercício ﬁndo em 31
de dezembro de 2017 não foram auditadas por nós e nem por outros
auditores independentes. Consequentemente, não estamos opinando
sobre aquelas demonstrações contábeis e seus possíveis efeitos sobre
as demonstrações contábeis da Companhia para o semestre e exercício ﬁndos em 31 de dezembro de 2017. Em 31 de dezembro de 2017, a
Companhia apresenta na rubrica “Provisão para contingências” o valor
de R$217 mil, conforme descrito na nota explicativa nº 13.2, para fazer
face aos processos trabalhistas com probabilidade de perda provável.
Conforme resposta de seus assessores jurídicos às nossas cartas de
conﬁrmação (circularização), apuramos o valor de R$420 mil. Consequentemente o passivo não circulante está subavaliado e o resultado
do exercício e o patrimônio líquido estão superavaliados em R$203 mil
naquela data. Conforme descrito na nota explicativa nº 11, em 31 de
dezembro de 2017 a Companhia mantinha, registrado em seu ativo não
circulante créditos tributários diferidos, no montante de R$2.204 mil.
sobre prejuízos ﬁscais, para os quais, em decorrência da adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), foi oferecido a
compensação de R$778 mil, que dependem de homologação por parte
da Receita Federal do Brasil. Como consequência, o saldo remanescente daquele, no montante de R$ 1.425 não possuem expectativas de
realização, conforme estabelecido na regulamentação vigente. Como
consequência, ativo não circulante está superavaliado e o resultado e o

patrimônio líquido estão subavaliados em R$1.425 mil. Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e
nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.
Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa nº 18.2, a Companhia mantém relações e operações com partes relacionadas. Dessa
forma, o resultado de suas operações pode ser diferente daquele que
seria obtido em operações efetuadas com partes não relacionadas.
Nossa opinião não contém modiﬁcação em função desse assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-

ﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos
controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 7 de agosto de 2018.
BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Paulo Sergio Barbosa
Contador CRC 120359/O-8

netjen@netjen.com.br
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação
- Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em
28.08.2018 - Ficam convocados os senhores acionistas da
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em
AGE, no dia 28/08/2018, às 09h, na sede social na Avenida
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- deliberar sobre
autorização para a sociedade prestar aval em operações de
crédito a ser tomada pela empresa Reﬁnaria Nacional de Sal
S.A. - CNPJ/MF 60.560.349/0001-00, perante a instituição
ﬁnanceira Banco Safra S.A.. São Paulo (SP.), 16/08/2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003268-17.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos corréu Lojas 2B-58, T 24, 1ª-26, AS-41 todas com inscrição
no CNPJ/MF SOB Nº Ignorados e estabelecidos na Rua Florêncio de Abreu, 418, Centro, São PauloSP, CEP 01030-001, Lojas HB1-12, HD1-12, HD1-08, 1A-04, 1B-35A, 1ª-09A, 1B-18, 1B-16A, 1B-16B,
1V-30A, 1A-33, 1B-28, 1B-13, 1B-19A , 1A- 10, 1A-40, 1A-39A, 1A-28, 1A-27A, 1A-13A, 1A-11, 1A-16,
HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-30, HB1-21, HB1-29, HB1-27,HC1-02, HC1-09, HC1-17, HD1-24,
HD1-29, HD1-27, 2B32, 2B-48, HB-23, A2-35A, HB2-17, A2-36, A2-37, A2-10, A2-09, 2B-35, A1-19,
A1-45, A2-05, A1-41, A1-45/47, A1-41, A145-47, A1-41, A1-40/42, A1-29/30, A1-27, A1-44, A1-32, A126A, 1B-21A, 1B-07, 1B-32, 1B-21, A2-32, 2B-41, 2A-26, 2A-21, 2A-24, 2A-25, 2A-27, 2A-50, 2A-50C,
A2-04, 2A-01ª, A2-28, 2B-08, 1A-33, 1A-04, 1A-06/05, HB1-12, HD1-08, 1B-35A, 1A-9A, 2B-62/63, 1B18, 1B-16A, 18-16, 1B-30A, 1B-28, 1B-13, 1A-10, A1-34, A1-28, A1-27A, 1A-40, A1-25A, A1-11, A113A, A1-11, A1-11, HB1-30, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-21, HB1-29, HC1-09, HC1-02, HC1-17,
HD1-24, HD1-29, 2B-56, 2B-36, A3-02, A3-01, A2-12, HC2-33, A1-23, HB2-03, HC2 18/19/2º e HC01, que ADIDAS AG e outro, ajuizaram ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Reparação
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais
pelos prejuízos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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.
(18 e 21)

AUREA NOGUEIRA FANTINI 36112062968 - Torna público que requereu à SEMA a
Licença Prévia e de Instalação Ambiental para fabricação de artigos de serralheria,
exceto esquadrias à Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2341,
Vila Leonor, Guarulhos, através do processo administrativo nº 46519/2018.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BD50-CA2C-1B5C-4952

C.N.P.J.(MF) 53.263.331/0001-80 - Carta Patente B.C. 7677.860/84
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Cobansa Companhia Hipotecária, elaboradas na forma da Legislação Societária, referente ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017.
Agradecimentos: Agradecemos o apoio e conﬁança dos nossos clientes e parceiros comerciais e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e demais colaboradores. São Paulo, 27 de Julho de 2018.
A Diretoria
Demonstração do resultado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
de 2017 e 2016 e Semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2017
Ativo
Nota explicativa
2017
2016 Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa
2017
2016
(Em milhares de reais)
Circulante
19.562
17.638 Circulante
12.557
10.381
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
13
352 Obrigações por repasses do
2º SeTítulos e valores mobiliários
5.902
9.349
país - instituições oﬁciais
9
4.347
3.357
Nota mestre
Exercício
Carteira própria
5
5.902
9.349 Outras instituições
4.347
3.357
explicativa
2017 2017
2016
Outros créditos
6
13.647
7.937 Outras obrigações
6.020
4.773 Receitas da intermediação ﬁnanceira
273
801 3.173
Rendas a receber
152
569 Fiscais e previdenciárias
10
1.275
981 Resultado de operações
Diversos
13.495
7.368 Diversas
10
4.745
3.792
com títulos e valores mobiliários
273
801 3.173
12
2.190
2.251 Despesas da intermediação ﬁnanceira
Ativo não Circulante
934
1.970 Receita Diferida
(6)
(13)
(117)
Outros créditos
934
1.970 Receita Diferida
2.190
2.251 Operações de repasses - outras instituições oﬁciais
(6)
(13)
(117)
Diversos
6
934
1.970 Passivo não Circulante
3.255
4.626 Resultado bruto da intermediação ﬁnanceira
267
788 3.056
Permanente
1.482
1.637 Outras obrigações
3.255
4.626 Outras receitas/despesas operacionais
(1.419) (860)
(509)
Investimentos
1.388
1.502 Sociais e estatutárias
10
114 Receitas de prestação de serviços
1.486 4.310 4.555
Outros investimentos
7
1.388
1.502 Fiscais e previdenciárias
10
3.255
4.512 Despesas de pessoal
(88) (1.124) (3.190)
Imobilizado de uso
8
94
135 Patrimônio líquido
6.166
6.238 Outras despesas administrativas
15
(2.222) (2.930) (1.914)
Outras imobilizações de uso
559
559 Capital: De domiciliados no país
14
10.000
10.000 Despesas tributárias
16
(181) (501)
(626)
(-) Depreciações acumuladas
(465)
(424) Reservas de lucros: Reserva legal
76 Resultado de participações em coligadas
7
32
7
55
Prejuízos Acumulados
(3.834)
(3.838) Outras receitas/despesas operacionais
17
(446) (622)
611
Total do ativo
21.978
21.245 Total do passivo e patrimônio líquido
21.978
21.245 Resultado operacional
(1.152)
(72) 2.547
Resultado antes da tributação sobre o lucro
(1.152)
(72) 2.547
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Imposto de Renda e Contribuição Social
465
- (1.055)
e Semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
Provisão para Imposto de Renda
11
177
(403)
Capital
Reservas de Lucros
Prejuízos
Provisão
para
Contribuição
Social
11
155
(351)
Eventos
Social
Legal
Acumulados
Total
Ativo
Fiscal
Diferido
133
(301)
Saldos em 1º de julho de 2017
10.000
(3.147)
6.853
(72) 1.492
Prejuízo líquido do semestre
(687)
(687) Prejuízo líquido / lucro do semestre e exercício (687)
Número
de
ações
14
2.370
2.370
2.370
Saldos em 31 de dezembro de 2017
10.000
(3.834)
6.166
(0,29) (0,03)
0,63
Mutações do semestre
(687)
(687) Resultado por ação em R$
Demonstração dos ﬂuxos de caixa - Exercícios ﬁndos em
Saldos em 1º de janeiro de 2017
10.000
76
(3.838)
6.238
31 de dezembro de 2017 e 2016 e Semestre
Prejuízo do exercício
(72)
(72)
ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
Absorção de prejuízo
(76)
76
Saldos em 31 de dezembro de 2017
10.000
(3.834)
6.166
2º Semestre
Exercício
Mutações do exercício
(76)
4
(72) Das atividades operacionais
2017
2017
2016
Saldos em 1º de janeiro de 2016
10.000
(5.254)
4.746 Prejuízo / lucro líquido ajustado
(699)
(38)
1.326
Lucro líquido do exercício
1.492
1.492 Prejuízo / lucro líquido
(687)
(72)
1.491
Destinações do lucro: Reserva Legal
76
(76)
- Ajustes ao prejuízo / lucro líquido
(12)
34
(165)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
10.000
76
(3.838)
6.238 Depreciação
20
41
(48)
Mutações do exercício
76
1.416
1.492 Constituição de provisão
(69)
Rendas de participações em controladas/coligadas (32)
(7)
(48)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31.12.2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Variação de ativos e obrigações
686 (1.412) (3.950)
2017
2016
1. Contexto operacional: A Cobansa Companhia Hipotecária (“Compa- 4. Caixa e equivalente de caixa
(Aumento) Redução em títulos para negociação 1.721
3.447
1.314
13
352
nhia”) atua na prestação de serviços de saque de FGTS e participa das Disponibilidades em moeda nacional
(Aumento) Redução em outros créditos
1.174 (4.674)
(528)
13
352 Aumento (Redução) em outras obrigações
ofertas públicas, leilões ou quaisquer outras formas de credenciamento Total
(2.172)
(124) (5.132)
que objetive a habilitação de agentes de implementação de programas ha- 5. Títulos e valores mobiliários: Classiﬁcação por categorias
Aumento (Redução) em receitas diferidas
(37)
(61)
396
2017
2016 Caixa líquido consumido
bitacionais de natureza institucional. No tocante aos Programas HabitacioSem Valor de Valor de
nais em que participa, a Cobansa Companhia Hipotecária foi autorizada
nas atividades operacionais
(13) (1.450) (2.624)
venci- mercado/ mercado/ Das atividades de investimento
pelo Banco Central do Brasil a participar dos leilões do Programa de Submento contábil contábil Aquisição (redução) de imobilizado
sídio à Habitação de Interesse Social PSH, bem como do Programa Minha Títulos
(20)
5.902
5.902
9.349 Dividendos recebidos de coligadas
Casa Minha Vida para Municípios com até 50.000 habitantes. No caso do Títulos para negociação
121
108
5.902
5.902
9.349 Caixa líquido proveniente
PSH, regido pelas Portarias Interministeriais expedidas pelo Ministério das Cotas de fundos de investimento
5.902
5.902
9.349
Cidades e Secretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria Interministe- Total
das atividades de investimento
121
88
2017
2016 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
rial nº 337, de 17 de novembro de 2004; Portaria Interministerial nº 335, de Resultado de títulos e valores mobiliários
- Aumento (Redução) em obrigações
29 de setembro de 2005. A Companhia participou dos leilões das seguin- Títulos de renda ﬁxa
801
3.173
tes Portarias Conjuntas, a saber: Portaria Conjunta nº 5, de 18 de novem- Fundos de investimento
por empréstimos e repasses
5
990
2.747
801
3.173 Caixa líquido proveniente
bro de 2004 (PSH I); Portaria Conjunta nº 1, de 28 de março de 2005 (PSH Total
II); Portaria Conjunta nº 2, de 28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Con- 6. Outros Créditos: Rendas a receber: O saldo de R$152 (R$72 em das atividades de ﬁnanciamentos
5
990
2.747
junta nº 3, de 25 de outubro de 2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 4, de 2016) refere-se a juros sobre o capital próprio a receber da Cibrasec - (Redução) / aumento de caixa
25 de outubro de 2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 1, de 28 de novem- Companhia Brasileira de Securitização e R$497 em 2016 a serviços pres- e equivalente de caixa
(8)
(339)
211
bro de 2006 (PSH IV); Portaria Conjunta nº 2, de 28 de novembro de 2006 tados ao Banco Bradesco S.A.
Disponibilidades
2017
2016 Caixa e equivalentes de caixa
(PSH IV) e Portaria Conjunta nº 4, de 01 de dezembro de 2008 (PSH V). Diversos
41
46
Os resultados dos leilões das referidas portarias foram homologados, a sa- Adiantamentos salariais
no início do semestre / exercício
21
352
455
3
547 Caixa e equivalentes de caixa
ber: Portaria nº 613, de 25 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria nº 289, Adiantamentos viagens
279
293
de 19 de abril de 2005 (PSH II); Portaria nº 817, de 30 de novembro de Devedores para depósito em garantia - trabalhistas
no ﬁnal do semestre / exercício
13
13
666
2.909
2.860 (Redução) / aumento de caixa
2005 (PSH III); Portaria de Resultado nº 921, de 13 de dezembro de 2006 Outros (a)
236
262
(PSH IV) e Portaria nº 712, de 19 de dezembro de 2008 (PSH V). Como re- Impostos contribuições a compensar
e equivalente de caixa
(8)
(339)
211
Créditos
tributários
(b)
2.204
2.204
sultado dos leilões a Companhia se credenciou aos seguintes créditos no
mantido até o ganho deﬁnitivo da ação, representado por decisões judiciais
1
PSH: 13.566 (treze mil quinhentos e sessenta e seis) cotas na modalidade Pagamentos a ressarcir
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.
8.756
3.126
“Parcelamento” e 7.366 (Sete mil trezentos e sessenta e seis) cotas na mo- Devedores diversos (c)
14.429
9.338 I. Processos trabalhistas: Os processos trabalhistas avaliados como sendalidade de “Financiamento”. No caso do PMCMV_Sub50, regido pelas Total
13.495
7.368 do de risco provável foram integralmente provisionados e totalizam R$217.
Portarias Conjunta e Interministerial expedidas pelo Ministério das Cida- Curto prazo
934
1.970 Os processos trabalhistas avaliados como sendo de risco possível totalides e Secretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria Conjunta nº 472, Longo prazo
zam R$ 1.032 em 31 de dezembro de 2017. II. Processos cíveis: Os prode 18 de novembro de 2009 e Portaria Interministerial nº 484, de 28 de se- (a) Representado principalmente, por seguro garantia do programa do Mi- cessos cíveis avaliados como sendo de risco provável foram integralmente
tembro de 2009. Como resultado desse leilão a Companhia contratou nistério das Cidades na modalidade do Programa de Subsídio a habitação provisionados e totalizam na data do balanço R$229. Os processos cíveis
76.718 (setenta e seis mil setecentos e dezoito) cotas das 79.791 (setenta – PSH. (b) Representado principalmente por créditos tributários de Im- avaliados como sendo de risco possível totalizam em 31 de dezembro de
e nove mil setecentos e noventa e um) cotas homologadas. A Companhia posto de Renda e Contribuição Social provenientes de prejuízo ﬁscal no 2017 o montante de R$2.178. Não existem em curso processos adminisparticipou também de nova oferta pública de recursos do Governo Federal montante de R$924 e base negativa no montante de R$624 e outros cré- trativos signiﬁcativos por descumprimento de normas do Sistema Financei(PMCMV_SUB50 - fase 2), em conformidade com as portarias interminis- ditos tributários sobre diferenças temporárias no montante de R$656, to- ro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos reteriais: nº 531, de 10 de novembro 2011 e nº 547, de 28 de novembro de talizando R$2.204 de créditos tributários constituídos no período. (c) Representativos no resultado ﬁnanceiro da Companhia. III. Obrigações le2011, que dispõe sobre as condições da oferta pública e das diretrizes ge- presentado por direitos de repasses do Ministério das Cidades na modagais – Fiscais e previdenciárias: Os impostos e contribuições estão surais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população lidade do Programa Minha Casa Minha Vida para municípios até 50.000
jeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáde até 50 mil habitantes, respectivamente. O Resultado do leilão foi homo- habitantes – PMCMV e suas respectivas tarifas. 7. Investimentos: Refeveis de tempo. Não existem em 31 de dezembro de 2017, processos ﬁscais
rem-se
às
1.474
ações
da
Cibrasec
Companhia
Brasileira
de
Securitizalogado pela portaria nº 609, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério das
avaliados como sendo de risco provável.
Fiscais e
Cidades, porém, no dia 25 de maio de 2012, a oferta pública referente à ção, cuja participação é de 1,95%. Os ajustes decorrentes da avaliação
IV. Movimentação das provisões Trabalhistas Cíveis previdenciárias
Portaria Interministerial, nº 531 de 10 de novembro 2011 foi cancelada pelo pelo método de equivalência patrimonial foram registrados em conta de
Saldo em 31 de dezembro de 2016
232
214
32
resultado,
sob
a
rubrica
de
“Resultado
de
participação
em
coligadas”,
o
Ministério das Cidades o que acarretou a perda das cotas obtidas pelos
Atualização monetária
10
15
agentes ﬁnanceiros e Instituições Financeiras. Em 9 de abril de 2012 o Mi- que produziu um resultado positivo de R$7 em 2017 (R$27 em 2016). Em
Baixa de provisão
(39)
(32)
31
de
dezembro
de
2017
existem
R$152
em
dividendos
a
receber
decornistério das Cidades publicou a Portaria nº 152 que tratava do acolhimenConstituição de provisão
14
to das novas propostas para participar de nova oferta pública de recursos rentes deste investimento.
217
229
Depre- Valor residual Saldo em 31 de dezembro de 2017
ﬁnanceiros, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - 8. Imobilizado de uso
14. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social, no montante de
Taxa
Custo
ciação
2017
2016
PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida. Em 01 de junho
R$
10.000
(R$
10.000
2015),
totalmente
subscrito
e
integralizado,
dividi10%
3
(3)
de 2012, o Ministério das Cidades, através da Portaria nº 235, divulgou o Instalações
10%
74
(61)
13
17 do em 2.369.978 ações, sendo 1.184.989 ações ordinárias nominativas e
resultado dessa nova oferta pública de recursos ﬁnanceiros onde recebe- Móveis e equipamentos de uso
11
18 1.184.989 ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. b. Dimos 8.548 (oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas. Cabe ressaltar que Sistema de processamento de dados 20% 234 (223)
20% 248 (178)
70
100 videndos: Conforme disposição estatutária está assegurado aos acioniscada cota representa R$25.000,00 (vinte e cinco mil Reais) de subvenção Veículos
559 (466)
94
135 tas dividendos que correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do
econômica e R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta Reais) de remunera- Total
exercício, ajustado nos termos da lei societária. No exercício não foram
9.
Obrigações
por
repasses
no
país
instituições
oﬁ
ciais
ção da Companhia para alocação em todo território nacional. Como resul2017
2016 provisionados dividendos. c. Reserva legal: A reserva legal constituída
tado desse leilão a Companhia contratou 7.996 (sete mil novecentos e no3.052
1.735 obrigatoriamente a base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitado a
venta e seis) cotas das 8.548 (oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas Contrapartida a Repassar PMCMV2
338 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido das rehomologadas. Em meados do exercício de 2014, em decorrência das diﬁ- Subvenção Econômica a Repassar PMCMV2
1.295
1.284 servas de capital. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 o saldo
culdades dos repasses dos programas por parte do Governo Federal que Contrapartida a Repassar - Convênio Casa Paulistana
Total
4.347
3.357 de reserva no montante de R$76 foi utilizado para absorção de prejuízos,
acarretou a paralisação em muitas obras, gerando elevação nas deman10. Outras obrigações: Fiscais e previdenciárias
2017
2016 conforme deliberações estatutárias.
das judiciais contra as Instituições Financeiras promovidas pelos MinistéProvisão para imposto e contribuição sobre lucro
754 15. Outras despesas administrativas
2017
2016
rios Público e Justiça do Trabalho, que em muitas vezes acarretava soliciImpostos e contribuições de terceiros
56
3 Serviços de terceiros
1.297
438
tação de bloqueios das contas da Companhia, acarretando algumas vezes
Impostos e contribuições sobre salários
32
101 Serviços técnicos especializados
233
350
a paralisação temporária de outros convênios, por atingir os recursos que
Provisão para riscos ﬁscais (nota 14.2)
32 Viagens
5
91
estavam depositados na Companhia como um todo, a administração, junOutros impostos e contribuições a recolher
1.187
204 Aluguel
177
244
tamente com seu departamento jurídico, determinou a reestruturação da
Total
1.275
1.094 Comunicação
85
99
operação, de forma a transferir para empresa dentro do próprio grupo, a
Curto prazo
1.275
980 Sistema ﬁnanceiro
161
141
prestação serviço de gestão de tesouraria, no que tange apenas a moviLongo prazo
114 Transportes
5
33
mentação de conta bancária, visando mitigar riscos aos recursos do proDiversas
2017
2016 Publicação
29
41
grama. 2. Elaboração e apresentação e das demonstrações contábeis:
Credores diversos - País (a)
876
185 Seguros
25
17
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentaCredores por recursos a liberar
6.560
7.371 Processamento de dados
573
105
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
Provisão para pagamento a efetuar - Despesa de pessoal 118
302 Outras
340
355
instituições ﬁnanceiras, que incluem as disposições contidas na Lei das
Provisão para passivos contingentes (nota 14.2)
217
232 Total
2.930
1.914
Sociedades por Ações, as normas consubstanciadas no Plano Contábil
Outras
229
214 16. Despesas tributárias
2017
2016
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), normatizações
Total
8.000
8.304 COFINS
210
324
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACurto prazo
4.745
3.972 PIS
34
53
CEN) e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas
Longo prazo
3.255
4.512
216
228
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) recepcionados pelos (a) Refere-se a possível devolução de Contrapartida Financeira recebida ISS
41
22
órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência contábil in- dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à contratação Outras
501
626
ternacional que não conﬂitam com a regulamentação do Conselho Mone- de menos beneﬁciários. 11. Imposto de renda e contribuição social: a) Total
2017
2016
tário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN). As demonstra- A demonstração do cálculo dos encargos com Imposto de Renda e Contri- 17. Outras receitas/despesas operacionais
Recuperação de despesas (a)
602
ções contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de buição Social é a seguinte: Base de cálculo
2017
2016 Variação monetária ativa
1
provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor jus- Resultado antes dos impostos
(72) 2.548 Variação monetária passiva
(621)
(403)
to de determinados instrumentos ﬁnanceiros, provisão para contingências, (+) Adições
62
68 Subsídio de equilíbrio/Tarifa MCMV (b)
60
396
perdas por redução ao valor recuperável, “impairment” de títulos e valores (-) Exclusões
(65)
(112) Perdas em subvenção
(17)
mobiliários classiﬁcados nas categorias títulos disponíveis para venda e tí- (=) Resultado ﬁscal
(75) 2.504 Dividendos/juros sobre capital próprio
94
62
tulos para negociação, ativos não ﬁnanceiros e outras provisões. As de- Imposto de Renda - 15%
264 Outras
(155)
(30)
monstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moe- Imposto de Renda Adicional - 10%
151
(622)
611
da funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas em Reais (-) PAT
(11) (a) Refere-se à reversão de despesas referente obras do Programa Minha
foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma. (=) Total apurado
404 Casa Minha Vida I e II. (b) Refere-se à apropriação da Tarifa do Programa
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo históri- Contribuição Social - 20%*
350
co e, quando aplicável, houve mensuração a valor justo, conforme descri- b) Origem e movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e Minha Casa Minha Vida. 18. Partes relacionadas: 18.1. Remuneração
dos Administradores: A remuneração do pessoal-chave da Administrato nas principais práticas contábeis a seguir. As demonstrações contábeis contribuição social diferidos:
ção da Companhia foi por meio de pró-labore e dividendos no valor total de
referentes ao semestre e exercício ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 fo- Crédito Tributário
Saldo em Consti- Reali- Saldo em
R$ 111 no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 (R$ 752 em 2016).
ram aprovadas pela Administração em 27 de julho de 2018. 3. Principais (Ativo Diferido)
31/12/2016 tuição zação 31/12/2017
18.2. Outras transações com partes relacionadas: Em função do blopráticas contábeis: 3.1. Resultado das operações: As receitas e despe- Outras provisões
656
656
queio bancário descrito na nota explicativa nº 1 a Companhia possui um
sas são contabilizadas pelo regime de competência. 3.2. Caixa e equiva- Total dos créditos tributários
saldo de caixa de sua propriedade em posse da empresa Equity Fomento
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por dis- sobre diferenças temporárias
656
656
Mercantil Ltda. (“Equity”) que é gerido por pessoa designada da própria
ponibilidades em moeda nacional. 3.3. Títulos e valores mobiliários: Prejuízo ﬁscal e base negativa
Companhia, utilizado para pagamentos de compromissos da Companhia,
Conforme estabelecido pela Circular nº 3.068/01, do Banco Central do Bra- de contribuição social
1.548
1.548
próprios ou de terceiros, ou devolvido no primeiro dia útil posterior, no monsil, os títulos e valores mobiliários, são assim classiﬁcados e avaliados: Total dos créditos tributários
2.204
2.204
• Títulos para negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o c) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças tempo- tante de R$21 em 31 de dezembro de 2017. No semestre ﬁndo em 31 de
intuito de serem ativa e frequentemente negociados, e são ajustados pelo rárias, prejuízo ﬁscal e base negativa de contribuição social: A projeção dezembro de 2017 a Companhia pagou à Equity o montante de R$1, pela
valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; • Títulos dis- de realização do crédito tributário foi elaborada com base em revisão do remuneração desses serviços. 19. Outras informações: Conforme legisponíveis para venda: títulos e valores mobiliários que não se enquadram estudo do cenário atual e futuro, efetuada em 31 de dezembro de 2017, lação em vigor, a Companhia não pode conceder empréstimos ou adiantacomo para negociação, nem como mantidos até o vencimento, e são ajus- cujas premissas principais utilizadas nas projeções foram os indicadores mentos para: • Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administados pelo valor de mercado, em contrapartida à conta destacada do patri- macroeconômicos e indicadores de produção. Parte dos créditos tributá- trativo, ﬁscais e semelhantes, bem como aos respectivos cônjuges e pamônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários; • Títulos mantidos rios sobre prejuízo ﬁscal e sobre base negativa da contribuição social se- rentes até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu
até o vencimento: títulos e valores mobiliários com a intenção e capacida- rão utilizados para a quitação de débitos de tributos federais enquadra- capital com mais de 10%; pessoas jurídicas de cujo capital participe com
de ﬁnanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento, e são dos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), no mon- mais de 10%; a própria instituição ﬁnanceira, quaisquer Diretores e Admiavaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferi- tante de R$778. O imposto de renda e a contribuição social diferidos se- nistradores da própria Instituição, bem como seus respectivos cônjuges e
dos em contrapartida ao resultado do período. 3.4. Permanente: 3.4.1. In- rão realizados à medida que as diferenças temporárias sejam revertidas parentes até o 2º grau. Dessa forma, não são efetuados pela Companhia
vestimento: Os investimentos em coligadas com inﬂuência signiﬁcativa ou ou se enquadrem nos parâmetros de dedutibilidade ﬁscal ou quando os empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conparticipação de 20% ou mais no capital votante são avaliados pelo método prejuízos ﬁscais. A seguir são apresentados quadros analíticos da reali- selho de Administração ou da Diretoria Executiva seus cônjuges e parende equivalência patrimonial. 3.4.2. Imobilizado de uso: É demonstrado ao zação desses créditos. i) Outras provisões; ii) Prejuízos ﬁscais e bases tes até o 2º grau. 20. Gerenciamento de risco: A Companhia adotou estrutura voltada para o gerenciamento e mitigação dos riscos inerentes das
custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, cal- negativas de contribuição social.
culado pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada Período
(i)
(ii) Total (i) e (ii) operações intermediadas. A Diretoria aprovou a estrutura, políticas, sistedos bens, sendo “Móveis e utensílios” e “Instalações” - 10%, e “Sistema de 2017
- mas, formas de monitoramentos e procedimentos relacionados a identiﬁprocessamento de dados” e “Veículos” - 20% ao ano. 3.5. Outros ativos e 2018
656 1.085
1.741 car atividades que estejam sendo realizadas em descumprimento às depassivos circulante e não circulante: Demonstrado por valores conheci- 2019
417
417 terminações dos normativos e legislação vigentes dos órgãos reguladores.
dos ou calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 2020
46
46 Os registros da estrutura organizacional, o manual de controles internos,
monetárias (em base “pro rata”) auferidas. 3.6. Imposto de renda e con- Total
656 1.548
2.204 os relatórios considerando o gerenciamento do risco de capital, operaciotribuição social: São registrados na rubrica “Outras obrigações - Fiscais d) Créditos tributários não ativados: Em 31 de dezembro de 2017, a Com- nal de Mercado, de liquidez e outros inerentes das operações intermediae previdenciárias”. A provisão para Imposto de Renda é constituída à alí- panhia, possui prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social de das, os registros efetuados nas atas de reuniões e que atendem as deterquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os aproximadamente R$3.791, sobre os quais não foram registrados créditos minações dos normativos e legislação vigentes, estão à disposição na
lucros que excederem R$ 240 mil no ano. A provisão para Contribuição So- tributários no montante de R$1.520. 12. Receitas diferidas: Refere-se a sede da Cobansa Companhia Hipotecária, localizada na Avenida das Nacial é calculada à alíquota de 20% sobre o lucro tributável antes do Impos- R$2.190 (R$2.151 em 2016) de Tarifa MCMV fase 1 e 2. Estas receitas são ções Unidas, 13.797 – Bloco II – 11º andar – Vila Gertrudes – São Paulo –
to de Renda. O registro de créditos tributários deve ser acompanhado pelo a remuneração da Cobansa dos referidos programas sociais e são apro- SP. 21. Limites operacionais (Acordo de Basileia): Em 31 de dezembro
registro de obrigações ﬁscais diferidas, quando existentes, observado ain- priados de acordo com o percentual de conclusão das obras em andamen- de 2017, a Companhia encontrava-se enquadrada nos limites de capital e
da que quando previsto na legislação tributária, havendo compatibilidade to. 13. Contingências ativas, passivas e obrigações legais: 13.1. Ativos patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos, conforme norde prazos na previsão de realização e de exigibilidade, os valores ativos e contingentes: Não existem ativos contingentes contabilizados. 13.2. Pas- mas e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 e legislação
passivos referentes a créditos e obrigações tributárias devem ser compen- sivos de natureza cível, trabalhista e ﬁscal: A Administração, com base complementar. O índice de Basileia da Companhia em 31 de dezembro de
sados. Caracterizam-se como diferenças temporárias as despesas apro- em informações de seus consultores jurídicos, em análises das demandas 2017 é de 31,5% (34% em 2016). 22. Eventos subsequentes: Em 30 de
priadas no exercício e ainda não dedutíveis para ﬁns de imposto de renda judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base no histórico junho de 2018, foram revertidos contra o resultado os créditos tributários
e contribuição social, mas cujas exclusões ou compensações futuras, para de perdas, constituiu provisão para passivos contingentes em montante que excediam o montante necessário para a quitação de débitos relacionaﬁns de apuração de lucro real, estejam explicitamente estabelecidas ou considerado suﬁciente para cobrir as perdas estimadas com as ações em dos ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), no moncurso. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é tante de R$1.425.
autorizadas pela legislação tributária.

