
netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

Página 5São Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 07 de abril de 2017, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º 
Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as seguintes 
matérias: 01. Eleição de membro para assumir o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; 
02. Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; 03. Reforma parcial do Estatuto Social da 
Sociedade, com alteração dos artigos 14 e 15 e incisos, para (i) alteração do quórum para instalação das reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas 
por meio de teleconferência ou videoconferência; e (iii) incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; 04. Consolidar o 
Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 28 de março de 2017.
BANCO BMG S.A. - Conselho de Administração

BANCO

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

AVISO AOS ACIONISTAS
O Atacadão S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 
que as demonstrações fi nanceiras, relatório da administração, parecer dos auditores independentes e demais 
documentos e informações relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2016 encontram-se disponíveis, na sede 
social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George 
Eastman nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. 

São Paulo, 27 de março de 2017.
Charles André Pierre Desmartis

Diretor Superintendente - Divisão Holding

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais – R$)

Demonstração do Resultado Nota   2016   2015
Receita líquida de aluguéis 9   5.378.192   4.556.714
Receitas (despesas) operacionais    (1.880.767)  (2.104.259)
Despesas administrativas 10 (211.658) (297.896)
Despesas tributárias 11 (447.375) (441.848)
Outras despesas operacionais 12 (1.221.734) (1.364.515)
Lucro operacional antes do resultado 
 financeiro e dos impostos  3.497.425 2.452.455
Resultado financeiro
Receitas financeiras  198.030 126.006
Despesas financeiras    (2.242)  (55.162)
Lucro operacional antes do IRPJ e da CSLL  3.693.213 2.523.299
Imposto de renda e contribuição social 13   (673.140)  (558.921)
Lucro líquido do exercício    3.020.073   1.964.378
Lucro líquido por ação    0,033   0,023

Demonstração do Resultado Abrangente    2016     2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Outros resultados abrangentes       –     –
Resultado abrangente total do exercício   3.020.073     1.964.378

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
        Capital social Adiantamento para  Prejuízos
    Nota   Integralizado   a integralizar   futuro aumento de capital   Reserva legal   acumulados   Total
Saldos em 1º de janeiro de 2015  86.470.000 (3) 3 – (792.620) 85.677.380
Lucro líquido do exercício  – – – – 1.964.378 1.964.378
Constituição de Reserva legal 8.c – – – 98.219 (98.219) –
Dividendos propostos 8.c   –   –   –   –   (1.073.539)  (1.073.539)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  86.470.000 (3) 3 98.219 – 86.568.219
Lucro líquido do exercício  – – – – 3.020.073 3.020.073
Integralização de Capital  – 3 (3) – – –
Constituição de Reserva legal  – – – 151.004 (151.004) –
Dividendos propostos    –   –   –   –   (2.869.069)  (2.869.069)
Saldos em 31 de dezembro de 2016    86.470.000   –   –   249.223   –   86.719.223

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais    2016   2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Ajustes por:
Amortização de benfeitorias 199.214 150.006
Amortização da taxa de administração 9.824 18.665
Amortização despesa com corretagem 5.989 –
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (2.802) 12.068
Impostos sobre a receita – PIS e COFINS correntes 
 com recolhimento diferido (939) 4.048
Rendimentos das aplicações financeiras (178.884) (106.635)
Atualização do depósito-caução – 34.342
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Créditos de clientes 90.196 (10.917)
Impostos a recuperar – (186)
Adiantamento a fornecedores 2.400 (2.400)
Imóvel a comercializar – (153.704)
Despesas antecipadas (541.580) (92.541)
Depósitos judiciais (56.637) –
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (38.746) (56.199)
Obrigações sociais e fiscais 16.814 73.539
Contas a pagar 143.507 –
Adiantamento de clientes (222.620) 58.176
Deposito caução 221.083 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais    2.666.892   1.892.640
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição das aplicações financeiras (3.793.044) (1.695.605)
Resgate das aplicações financeiras 3.330.938 934.563
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento     (462.107)  (761.042)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (Nota 8.c) (2.550.000)  (750.000)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento (2.550.000)  (750.000)
Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa 
 e equivalentes de caixa (345.214) 381.598
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 528.223 146.625
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 183.009 528.223

Balanço Patrimonial
Ativo Nota   2016   2015
Circulante    87.060.140   87.015.521
Caixa e equivalentes de caixa 3 183.009 528.223
Aplicações financeiras 4 1.269.024 849.117
Créditos de clientes 5 1.692.592 1.782.788
Impostos a recuperar  3.401 3.401
Adiantamento a fornecedores  – 2.400
Imóvel a comercializar 6 83.664.176 83.664.176
Despesas antecipadas 7 247.938 185.416
Não circulante    1.400.807   859.056
Despesas antecipadas 7 797.334 533.303
Aplicações financeiras 4 546.836 325.753
Depósitos judiciais  56.637   –

          
Total do ativo    88.460.947   87.874.577

Passivo Nota   2016   2015
Circulante    915.458   754.930
Fornecedores  8.214 46.960
Obrigações sociais e fiscais  178.625 161.811
Contas a pagar  86.011 –
Dividendos a pagar 8.c 642.608 323.539
Adiantamentos de clientes  – 222.620
Não circulante    826.266   551.428
Tributos correntes com recolhimento diferido 13 221.934 225.675
Depósito-caução 4 546.836 325.753
Contas a pagar  57.496 –
Patrimônio líquido    86.719.223   86.568.219
Capital social 8.a 86.470.000 86.469.997
Adiantamento para futuro aumento de capital  – 3
Reserva legal 8.b   249.223   98.219
Total do passivo e patrimônio líquido    88.460.947   87.874.577

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional – A Abiu SPE Empreendimentos e Participações 
S.A. (“Companhia”), constituída em fevereiro de 2008, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, tem por objeto social planejar, promover, 
desenvolver, incorporar, construir, locar e/ou vender futuras unidades a 
serem construídas no terreno localizado na cidade de Santos, SP, na Ave-
nida Ana Costa, 433, Gonzaga. O endereço da sede social da Companhia 
é na Rua Hungria, 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 5, Jardim Paulistano, 
São Paulo-SP. O Edifício Parque Ana Costa consiste em duas torres, sendo 
a torre A subdividida em 3 andares e composta por 6 unidades locáveis e a 
torre B com 53 unidades composta e subdividida em 2 subsolos, 3 sobres-
solos, 1 pavimento, 17 andares tipo e 1 duplex, totalizando 15.406 m2 de 
área locável e 295 vagas de garagem. O empreendimento possui heliponto, 
11 elevadores e Certificação Green Building, sendo que a obra foi concluída 
e o habite-se foi expedido em 07/03/2013. Em 31/12/2016 das 60 unidades 
locáveis há 39 unidades alugadas. 2. Principais práticas contábeis: 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem os princípios 
previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Diretoria em 08/02/2017. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim 
como da análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos 
demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signi-
ficativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
2.2. Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não 
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: As 
receitas de aluguéis são reconhecidas de forma linear com base no prazo 
dos contratos, levando em consideração o reajuste contratual, e a receita de 
serviços é reconhecida quando da efetiva prestação dos serviços. As recei-
tas da Companhia derivam principalmente do aluguel referente à locação 
do empreendimento. Os custos e as despesas são apresentados de acordo 
com o objeto social específico da Companhia, seguindo o regime de com-
petência. 2.4. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. 
Para que uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como 
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equiva-
lente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exem-
plo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, 
são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de 
resultado”. 2.5. Créditos de clientes: Registradas primeiramente pelos 
valores faturados, com base nos contratos de aluguel e de serviços presta-
dos, ajustadas pelos efeitos decorrentes do reconhecimento da receita de 
aluguéis de forma linear, apurada de acordo com o prazo previsto nos con-
tratos, incluindo, quando aplicável, rendimentos e variações monetárias 
auferidos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prová-
veis perdas na realização das contas a receber, considerando o seguinte 
critério: análise individual dos devedores, independentemente do período 
de vencimento. As despesas com a constituição da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas opera-
cionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.6. Instrumen-
tos financeiros: De acordo com o pronunciamento técnico para pequenas 
e médias empresas – CPC PME, o reconhecimento, a mensuração e a 
evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia 
têm como base o custo amortizado. A Companhia reconhece um ativo 
financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento dos juros, quando 
aplicável. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transa-
ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros 
são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos. 
2.7. Imóvel a comercializar: Compostos pelo menor valor entre o custo e o 
valor realizável líquido. O custo dos imóveis a comercializar é composto do 
valor pago pelo terreno adquirido para incorporação imobiliária, acrescido 
dos impostos e taxas, taxa de administração e gastos para a construção do 
imóvel. O imóvel a comercializar está apresentado no ativo circulante pois a 
Administração envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.8. 
Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis do imóvel a comer-
cializar são revistos a cada data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida 
no resultado. 2.9. Passivos circulante e não circulante: Compostos pelas 
obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicável, e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.10. Tri-
butos – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins: Conforme facultado pela legislação tri-
butária, a Companhia optou pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido, cuja base de apuração do IRPJ e da CSLL é calculada à razão 
de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestação de serviços e 
100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais se aplica a 
alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o IRPJ e de 
9% para a CSLL; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o IRPJ 
e a CSLL correntes com recolhimento diferido sobre as diferenças temporá-
rias provenientes das receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS (“Pro-
grama de Integração Social”) e Cofins (“Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total 
das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despe-
sas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da 
Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.11. Lucro por ação: O 
resultado por ação foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei 
nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do resul-
tado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por 
ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade de 
ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 2.12. 
Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Companhia deci-
diu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou 
alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A 
natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações são 
descritas a seguir: 

Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
9 – Instrumentos Financeiros: 
classificação, mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável 
e contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2018.

CPC 47 – Receitas 
de contratos com 
clientes

Correlação as normas interna-
cionais de contabilidade – IFRS 
15 – sobre o reconhecimento de 
receita em transações de contra-
tos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2018.

9. Receita líquida de aluguéis – A receita está composta da seguinte 
forma:     2016    2015
Receitas de locações 5.650.794 4.643.770
Receita de locação – Garage Inn 137.899 244.134
Impostos (211.287) (181.184)
Amortizações de benfeitorias  (199.214)   (150.006)
Total  5.378.192    4.556.714
10. Despesas gerais e administrativas – A composição das despesas 
gerais e administrativas é conforme segue:    2016    2015
Serviços de terceiros (132.923) (177.219)
Propaganda anúncios e publicações (51.520) (44.955)
Contribuição sindical (a) – (65.539)
Legais e judiciais (6.119) (991)
Comissão (5.989) –
Outras despesas administrativas   (15.107)   (9.192)
Total (211.658)   (297.896)
(a) A Companhia realizou depósito judicial sobre o valor da contribuição sin-
dical do exercício, pois entrou com processo contra o Sindicato das Empre-
sas de Compra, venda, locação e Administração de Imóveis Comerciais 
de São Paulo (“SECOVI”) para reaver os valores recolhidos, não havendo, 
portanto, despesa em 2016. 11. Despesas tributárias – A composição das 
despesas tributárias é conforme segue:    2016    2015
IPTU (441.686) (440.232)
Outras despesas   (5.689)   (1.616)
Total (447.375)   (441.848)
12. Outras despesas operacionais – As outras despesas operacionais 
referem-se as despesas de condomínio dos imóveis não alugados e estão 
compostas da seguinte forma:
        2016    2015
Condomínios (1.221.734)   (1.364.515)
Total (1.221.734)   (1.364.515)
13. Tributos correntes e tributos correntes com recolhimento diferido – 
As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como 
segue:    2016    2015
Receita bruta 5.788.693 4.887.904
Base de cálculo pelo lucro presumido – 32% 1.852.382 1.564.129
Receitas financeiras e outras receitas  198.030    126.006
Total da base de cálculo dos tributos 2.050.412    1.690.135
IRPJ e CSLL debitados ao resultado:
IRPJ e CSLL – 24% (492.099) (405.632)
IRPJ adicional – 10%  (181.041)   (153.289)
Total  (673.140)   (558.921)
IRPJ e CSLL correntes (675.942) (546.853)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido   2.802    (12.068)
Total   (673.140)   (558.921)
As despesas de PIS e COFINS estão conciliadas às alíquotas nominais 
como segue:    2016    2015
Receita de locação 5.788.693 4.887.904
Receita financeira     –    76.041
Total da base dos tributos 5.788.693 4.963.945
Alíquota de PIS e COFINS – 3,65% (211.287) (181.184)
PIS e COFINS correntes com recolhimento diferido 939 (4.048)
PIS e COFINS correntes   (212.226)   (177.136)
Total   (211.287)   (181.184)
O IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS sobre a diferença entre a receita de 
linearização de aluguéis apropriada pelo regime de competência e aquela 
submetida à tributação, estão assim apresentados:   2016    2015
PIS 11.002 11.169
COFINS 50.778 51.550
IRPJ 111.407 113.468
CSLL   48.747    49.488
Total 221.934    225.675
14. Instrumentos financeiros derivativos – 14.1. Gestão de risco de 
capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que possa 
continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza 
o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações 
por meio da otimização do patrimônio. 14.2. Gestão de risco de liquidez: 
A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da 
Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de 
liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de 
liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de 
liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas 
de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio 
do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela 
combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
15. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho 
de Administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos 
honorários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico 
para construção do empreendimento imobiliário com a SDI, conforme divul-
gado na Nota Explicativa nº 6. No exercício de 2015 foi pago o montante 
de R$58.878, em 2016 não houve pagamento. 16. Provisão para deman-
das judiciais: Atualmente a Companhia é parte integrante em apenas um 
processo cível, no valor de R$419.810 cuja probabilidade de perda é pos-
sível, portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas. 
17. Cobertura de seguros – O seguro do imóvel de propriedade da Com-
panhia é de responsabilidade do Condomínio Edifício Parque Ana Costa. 
Em 31/12/2016, o valor máximo de seguro é de R$81.097.170, sendo as 
coberturas relevantes de R$81.097.170 para danos materiais, R$1.982.820 
derrame de sprinklerse R$1.421.000 para danos elétricos. As premissas 
de riscos adotadas e suas respectivas coberturas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores inde-
pendentes.

Pronunciamento Descrição Vigência

IFRS 16 – Arrenda-
mento mercantil

Refere-se à definição e a orienta-
ção do contrato de arrendamento 
previsto na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 
de 1º/01/2019.

Para o IFRS 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do cor-
respondente normativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis 
impactos em suas demonstrações financeiras. Atualmente, a Administra-
ção da Companhia está avaliando os potenciais efeitos dos respectivos 
pronunciamentos aprovados pela CVM nos saldos de abertura referente a 
01/01/2017, bem como nas demonstrações financeiras do exercício a fin-
dar-se em 31/12/2018 e 2017. 3. Caixa e equivalentes de caixa – Contem-
plam numerários em caixa, saldos em bancos e investimentos de liquidez 
imediata, conforme composição a seguir:   2016    2015
Caixa e bancos 10 161.765
Aplicações financeiras 182.999    366.458
Total 183.009    528.223
Referem-se substancialmente a aplicações financeiras remuneradas pelo 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com taxa média de 98% a 99% 
do CDI e com possibilidade de resgate imediato e/ou com vencimentos infe-
riores a 90 dias com perdas insignificantes no valor.
4. Aplicações financeiras    2016    2015
Itaú – Soberano DI LP (a) 1.269.024 849.117
Conta poupança (b)   546.836    325.753
Total 1.815.860    1.174.870
Circulante 1.269.024 849.117
Não Circulante 546.83 325.753
(a) A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). (b) Refere-se a depósito-caução para 
garantir as obrigações do contrato de locação firmado entre a Companhia 
(locadora) a Maersk Brasil Ltda. e a Tupi Nordeste Operações Marítimas 
Ltda. (locatárias). Ao término da locação, prevista contratualmente, a Com-
panhia devolverá o depósito caução para o locatário, mediante a devolução 
das chaves do imóvel e uma vez quitadas todas as obrigações contratu-
ais de responsabilidade da locatária, a locadora devolverá a quantia dada 
como garantia, acrescida dos rendimentos financeiros.
5. Créditos de clientes    2016   2015
Contas a receber – aluguéis – vencimento até 30 dias 480.916 416.838
Contas a receber – aluguéis – linearização 1.211.676   1.365.950
Total 1.692.592   1.782.788
O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a 
cada 12 (doze) meses de acordo com a variação do Índice Geral de Pre-
ços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) e 
somente com índices positivos. Os contratos de aluguel firmados entre a 
Abiu e seus inquilinos não se enquadram como não cancelável. Após aná-
lise dos recebíveis não foi identificado provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. O percentual de inadimplência é zero. 6. Imóvel a comercializar:
Tipo de projeto Comercial
Localidade Santos-SP
Data de início do projeto Junho de 2008
Percentual do projeto que já foi construído 100%
Data de conclusão do projeto Março de 2013
Composição do custo do imóvel 
 a comercializar    2016    2015
Custos de construção 65.417.901 65.417.901
Custo de aquisição – terreno 10.600.000 10.600.000
Taxa de administração – SDI (a) 5.458.049 5.458.049
Custos com impostos e taxas   2.188.226    2.188.226
Total 83.664.176    83.664.176
(a) O valor corresponde aos honorários relacionados com serviços de 
gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imo-
biliário, pagos à SDI Desenvolvimento Imobiliário (“SDI”). Os honorários, 
pagos à SDI a título de taxa de administração, são calculados com base na 
taxa de 8% sobre o custo total e efetivo da construção do empreendimento, 
bem como sobre os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com 
o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos e gastos com promo-
ção e marketing do empreendimento (como anúncios e mídia, se houver), 
excluídas as despesas incorridas com a compra do imóvel onde ocorre-
ram as obras do empreendimento, impostos (Imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Predial Urbana – IPTU do terreno) e emolumentos. O valor do 
imóvel a comercializar é avaliado anualmente para fins de redução ao valor 
recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de laudos espe-
cíficos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com o empre-
endimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Administração 
analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de perda. 
A Administração possui a intenção, bem como vem executando ações con-
tínuas para alienação do imóvel, sendo que as operações de locações de 
unidades tem o objetivo de potencializar gradativamente o valor de mercado 
do imóvel.
7. Despesas antecipadas    2016    2015
Benfeitorias (a) 907.520 718.719
Comissões (b)  137.752    –
Total 1.045.272    718.719
Circulante 797.334 185.416
Não Circulante 247.938 533.303
(a) As despesas antecipadas correspondem aos pagamentos de benfeito-
rias concedidos aos locatários para locação do imóvel. Estes valores estão 
sendo amortizados pelos prazos de vigência dos contratos de locações, 
com prazos estimados entre 5 a 10 anos. A amortização total das despesas 
antecipadas no exercício corresponde ao valor de R$199.214 (R$150.006 
em 2015). (b) O valor corresponde aos gastos com comissão incorridos 
durante a negociação da locação dos andares 14 e 15 do imóvel Parque 
Ana Costa. O valor de R$143.741 será amortizado pelo prazo de vigên-
cia do contrato de locação de 10 anos. 8. Patrimônio líquido – a) Capital 
social: Em 31/12/2016 e 2015, o capital social integralizado da Companhia 
é de R$86.470.000 representado por 86.470.000 ações ordinárias sem 
valor nominal e estão assim distribuídas: Quantidade de
    ações ordinárias
Acionista     (unidades)
Tellus Real Estate – Fundo de Investimento em Participações 69.176.000
Rassum – Empreendimentos e Participações Ltda. 8.647.000
Singular Partners Empreendimentos e Participações Ltda. 4.323.500
Victoria Patrimonial Ltda.     4.323.500
Total    86.470.000
b) Reserva de legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá a 20% do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social 
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capi-
tal. c) Distribuição de dividendos: Conforme Acordo de Acionistas firmado 
em 01/04/2009, a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro 
apurado no respectivo exercício após a compensação de prejuízos, obser-
vadas as reservas e limitações legais. A Companhia poderá, por delibera-
ção da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em perío-
dos menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, dividendos 
à conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto no art. 
204 da Lei das S.A. A destinação do resultado para o exercício findo em 
31/12/2016 e 2015 foi a seguinte:     2016    2015
Lucro líquido do exercício 3.020.073 1.964.378
Reserva legal – 5%  (151.004)   (98.219)
Lucro líquido antes da absorção de prejuízos 2.869.069 1.866.159
Compensação de prejuízos anteriores      –    (792.620)
Dividendos propostos – 100% 2.869.069 1.073.539
Dividendos pagos antecipadamente no exercício (2.226.461)   (750.000)
Dividendos a pagar   642.608    323.539

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos de Morais Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da
Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Abiu SPE Empre-
endimentos e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Abiu SPE Empreendimentos e Participações 
S.A. em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC 
TG 1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à 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. Responsabili-
dade da administração e da governança pelas demonstrações finan-
ceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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 super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, 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 sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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 pla-
nejarmos 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 divul-
gações 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 demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos 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 financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. 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 tra-
balhos.  São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.
 Ernst & Young Marcos Alexandre S. Pupo
 Auditores Independentes S.S. Contador
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IACIT Soluções Tecnológicas S.A. - CNPJ/MF nº 56.035.876/0001-28
 Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 – (Valores expresso em milhares de R$) 

Balanço Patrimonial/ Ativo 31.12.2016 31.12.2015
Ativo Circulante  13.588   10.785
Caixa e equivalentes caixa  6.631   5.060
Caixa restrito  299   494
Contas a receber de clientes  4.076   1.905
Contas a receber do grupo  120   663
Estoques  834   1.011
Impostos a recuperar  1.496   1.356
Outros ativos  132   296
Ativo não circulante  15.783   11.642
Caixa restrito  698   1.687
Indenizações, garantias acionistas  1.453   -
Imobilizado  1.409   1.630
Intangível  12.223   8.325
Total Ativo  29.371   22.427

Balanço Patrimonial/ Passivo 31.12.2016 31.12.2015
Passivo Circulante  4.564   2.661
Empréstimos  534   525
Empréstimos do grupo  1.501   96
Contas a pagar  452   436
Salários e Encargos Sociais  627   790
Imposto de renda e contribuição a pagar  516   -
Dividendos e Juros s. Capital Próprio  405   -
Impostos a recolher  426   687
Receita diferida garantia contratos  103   127
Passivo não Circulante  8.320   6.014
Empréstimos  2.273   2.072
Empréstimos do grupo  4.563   3.912
Provisão para riscos trabalhistas,
 cíveis e tributários  1.484   30
Capital   8.059   8.059
Reserva de ágio  6.660   6.660
Reserva de subvenção  698   698
Prejuízos acumulados / reserva de lucro  1.070   (1.665)
Total do patrimônio líquido  16.487   13.752
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  29.371   22.427

Demonstração do Resultado 31.12.2016 31.12.2015
Receita líquida  13.934   10.427
Custo dos serviços prestados  (7.966)  (7.959)
Lucro bruto  5.968   2.468
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (3.383)  (5.095)
Outras receitas  9   74
Lucro operacional antes do
 resultado financeiro  2.594   (2.553)

Luiz Carlos Paiva Teixeira - Diretor Presidente
Gerlan Marcelino Gomes - Diretor Financeiro

Suaine Cristina C.Ruffato Lapa
Contadora - CRC 1SP271992/O-0 CPF 349.730.318-60

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas
 do Relatório dos Auditores Independentes,

 encontram-se na sede da Companhia.

www.iacit.com.br

Demonstração das Mutações   Aumento de Reserva Reserva de Reserva de Lucros
    Capital          Capital      Legal Subvenção        Lucros Retidos     Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  8.059   4.708   278   698   776  -  14.519
Capital integralizado -  1.952  - - - -  1.952
Absorção de prejuízos - -  (278) -  (776)  1.054   -
Prejuízo líquido do exercício - - - - -  (2.719)  (2.719)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  8.059   6.660  -  698  -  (1.665)  13.752
Dividendos pagos - - - - -  (377)  (377)
Reserva para investimento - -  156  - -  (156)  -
Lucro líquido do exercício - - - - -  3.112   3.112
Saldos em 31 de dezembro de 2016  8.059   6.660   156   698  -  914   16.487

Demonstrações dos Fluxos     2016       2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do período  3.112   (2.719)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o
 caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  433   639
Perda na venda de tangíveis e intangíveis  (9)  2
Imposto de renda e Contribuição social  516   -
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas  1   (292)
Provisão para obsolescência   (134)
Juros sobre Empréstimos  (683)  (1.460)
Juros sobre capital próprio  500   -
Diminuição (aumento) em ativos:
Contas a Receber-Terceiros  (2.171)  1.810
Contas a Receber-Partes Relacionadas  543   (663)
Estoques  177   265
Impostos recuperáveis  (140)  (468)
Outros Ativos  164   (172)
Aumento (redução) em passivos:/ Contas a pagar  (27)  91
Obrigações Sociais  (163)  (189)
Impostos a pagar  (313)  307
Tributos diferidos  (24)  127
Juros pagos-Partes Relacionadas  (96)  -
Juros pagos-Terceiros  (79)  (80)
Imposto de renda e contribuição social pagos -  (322)
Caixa líquido gerado (utilizado)
 atividades operacionais  1.741   (3.258)
Fluxos caixa atividades de investimento
Caixa restrito  1.184   109
Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis  (3.411)  (1.224)
Alienação de propriedade,
 instalações e equipamentos  57   -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (2.170)  (1.115)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos  (377)  (1.096)
Adicional pago em capital   1.432
Evolução dos empréstimos contraídos -  2.236
Novos empréstimos Intercompany  3.596   3.000
Pagamento dos empréstimos Intercompany  (700)  -
Pagamento de empréstimos-Terceiros  (519)  (640)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  2.000   4.932
Aumento (redução) do caixa e equivalentes  1.571   559
Caixa e equivalentes no início do período  5.060   4.501
Caixa e equivalentes no final do período  6.631   5.060
    1.571   559

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras  2.993   1.298
Despesas financeiras  (1.959)  (1.464)
    1.034   (166)
(Prejuízo) / lucro antes do IRPJ e CSLL  3.628   (2.719)
Imposto de renda e contribuição social  (516)  -
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício  3.112   (2.719)
(Prejuízo) / lucro por ação-básico e diluído  0,092   (0,081)

Demonstrações do Resultado Abrangente
    31.12.2016 31.12.2015
Lucro Líquido do Exercício  3.112   (2.719)
Lucro Abrangente do Exercício  3.112   (2.719)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2017

DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL
Empresa efetuou a antecipação salarial (por conta da convenção 
coletiva) para todos os funcionários de 7%. Entretanto o reajuste 
da convenção coletiva foi de 6,5%. Como proceder com a diferença? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTO TEMPO DE RECOLHIMENTO DEVERÁ TER O AUTÔNOMO 
PARA DAR ENTRADA AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA, QUAL O 
TEMPO DE CARÊNCIA?

Informamos que o contribuinte individual tem carência de doze contribuições 
mensais no caso de auxílio-doença. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.29.

REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS
Quando a jornada de trabalho de 12x36 coincidir com feriado é devido 
a hora extra referente ao trabalho no feriado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE TETO MÁXIMO DO INSS
Funcionário que possui múltiplos vínculos trabalhando em mais dois 
lugares, podemos aceitar uma declaração de teto máximo do INSS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA, QUE FOI APOSENTADO POR INVALIDEZ, PODE 
RECEBER DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS?

Informamos que não há impedimento desde que fique demons-
trado contabilmente, que se trata de lucro, pois, caso contrário será 
tido pelo Auditor-fiscal como remuneração paga ou creditado ao 
empresário e com isso haverá a perda da aposentadoria por inva-
lidez. Base Legal – Art.201, §5º do Decreto nº3.048/99.

CUMPRIR COTA DE APRENDIZAGEM
Empresa ao contratar um Jovem aprendiz PCD pode cumprir a cota de 
aprendizagem e a de PCD ao mesmo tempo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

�
��
��
��
��

	

�
���
��


�
�
��
��
��

• • •

�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
��
�

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
RA

FI
M

Ab
ra

nt
es

Jo
sé

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 10/4/2017, às 11h, à Avenida 
São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da 
Administração relativos ao exercício social findo em 31/12/16; (ii) Destinação do Resultado do Exercício; (iii) Correção Mone-
tária do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2017-2020; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a 
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 24/03/17. A Diretoria. (30, 31/03/2017 e 01/04/2017)

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178

CONVOCAÇÃO - AGO
São convocados os acionistas, a se reunirem em AGO a realizar-se 
no dia 28/04/2017, às 9hs, na sede, na Rua Afonso Aliperti, 180 – 1º. 
Andar, na Capital de SP, para deliberar sobre a matéria constante 
da ordem do dia: Leitura, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) 
Eleição dos membros da diretoria e fixação das respectivas remu-
nerações; Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede, os documentos previstos no artigo 133 da lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 
São Paulo, 28/3/16. José Luiz Aliperti Neto Diretor Presidente.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF n° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 
17 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração das regras de 
representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28 de março de 2017.

RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

Crodity Software AS A Service S.A. - CNPJ/MF nº 23.983.474/0001-04 - NIRE nº 35300496060
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 03/01/2017

Data/Hora/Local: 03/01/2017 às 12hs, SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente-Borja Macias Zaldivar. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: a) Alteração das cláusulas da Administração. Artigo 10º-A companhia será administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros acionistas ou não. Os membros dessa
diretoria serão eleitos por maioria de votos em assembléia geral, para exercer o mandato por 2 anos, podendo ser re-eleitos. §1º-Eleito Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar,
RNE nº V716356-Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 060.087.847-31, Diretor Operacional-Brunno Vodola Martins, RG 43.611.460-4 SSP/SP, CPF/MF 368.967.258-93. §2º-Os diretores
serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, em livro apropriado, em até 30 dias contados da respectiva eleição. §3º-O prazo de gestão da diretoria
estender-se-á até a investidura de novos diretores eleitos. Em caso de vacância na Diretoria, será convocada Assembleia Geral, dentro de 20 dias, contados da ciência da vacância,
para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído. §4º-Os diretores estão dispensados expressamente da prestação de garantia da gestão. §5º-
A diretoria será composta por 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Operacional, ambos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral. Ambos os diretores
deverão ser residentes e domiciliados no país. §6º-Diretor Presidente, caberá determinar as diretrizes para as atividades da Companhia e supervisioná-las, incluindo a execução das
políticas econômico-financeiras e contábeis, bem como a implementação de resoluções e diretrizes. §7º-Diretor Operacional caberá decidir sobre a operacionalização das questões
tecnológicas da Companhia, conforme estabelecido pelos acionistas, devendo sempre se reportar à Assembleia Geral. Artigo 11-Diretor Presidente terá plenos poderes para administrar
e gerir os negócios da Companhia, de acordo com os termos previstos em lei, no Acordo de Acionistas e neste Estatuto Social e observado o disposto no Capítulo IV abaixo. Artigo
12-A representação da Diretoria, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados pelo Diretor Presidente,
isoladamente. §único-Para a constituição de procuradores, bem como para a revogação dos mandatos, será necessária a assinatura do Diretor Presidente. Todas as procurações
devem especificar os poderes concedidos e ter prazo certo de duração de, no máximo, 1 ano, exceto no caso de mandato judicial ou para defesas em processos administrativos, cujo
prazo poderá ser por tempo indeterminado. Artigo 13-Não obstante o disposto no artigo 10 acima, o Diretor Presidente, isoladamente, ou por procurador com poderes específicos
poderá representar a Companhia nos seguintes atos: (a) Celebração de pedidos de compra para aquisição de material e para a contratação de serviços relacionados a projetos até
o valor de R$50.000,00; (b) Celebração de contratos relacionados à manutenção de edifícios até o valor de R$10.000,00; (c) Celebração de pedidos de compra com relação a despesas
gerais até o valor de R$ 20.000,00; (d) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período de até 1 ano e cujo valor total seja inferior
a R$200.000,00; (e) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$100.000,00;
(f) Celebração de contratos com fornecedores da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$150.000,00; (g) Despesas
e reembolsos para viagens internacionais até o valor de R$ 20.000,00 por pessoa, até o valor total de R$50.000,00 por mês; (h) Determinar o salário de empregados até o valor de
R$10.000,00 por mês; e; (i) Contratar e dispensar empregados da Companhia, desde que haja previsão no orçamento geral de salários. b) Consolidação do Estatuto Social, fazendo
constar as alterações aprovadas nesta assembleia. Encerramento: Nada mais. SP, 03/01/2017. Acionistas/Diretores: Borja Macias Zaldivar-Presidente, Brunno Vodola Martins-Diretor
Operacional, Hiran Amazonas Castello Branco, Vladispar Participações Ltda.,Vladimir de Figueiredo, Eduardo Scarpa. Mesa: Borja Macias Zaldivar-Presidente. Adriana Leal-OAB/SP
98.589. JUCESP nº 51.713/17-2 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral. Estatuto Social da Crodity Software AS A Service S.A. Capítulo I-Da Denominação,
Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-Sob a denominação de Crodity Software AS A Service S.A., e o nome fantasia “Crodity” fica constituída uma S.A., do tipo fechada, que se
regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º-A companhia tem sede, Rua Jaboatão, 48, Casa Verde, SP/SP, CEP 02516-010, onde
tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde for de seu interesse, e a juízo exclusivo da
Diretoria. Artigo 3º-Constitui objeto da companhia a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) customizáveis (CNAE 6202-
3/00) e prestação de serviços de desenvolvimento e licencia-mento de programas de computador (software) não customizáveis (CNAE 6203-1/00). Artigo 4º-A duração da companhia
será por tempo indeterminado, cabendo à assembleia geral alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal. Artigo 5º-A companhia poderá participar
de outras sociedades comerciais ou industriais, como sócia ou acionista. Capítulo II-Do Capital e das Ações. Artigo 6º-O capital social subscrito e parcialmente integralizado é de
R$16.660,00, dividido em 15.660 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 1.000 ações preferenciais no valor de R$1,00  cada uma, sendo que a integralização se dará da
seguinte forma: a) 333 ações integralizadas em dinheiro, a cada mês, a partir da presente data, até o mês de março/2017, totalizando 1.998 ações, e; b) 4.662 ações que serão
integralizadas em dinheiro, até 30/06/2017. Acionistas: Eduardo Scarpa. Ações: 6.660. Percentual-%: 40,00. Acionistas: Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.165. Percentual-%:
31,00. Acionistas: Brunno Vodola Martins. Ações: 2.116. Percentual-%: 13,30. Acionistas: Tesouraria. Ações: 1.420. Percentual-%: 7,90. Acionistas: Hiran Amazonas Castello
Branco. Ações: 866. Percentual-%: 5,20. Acionistas: Vladispar Participações Ltda. Ações: 433. Percentual-%: 2,60. Totais: Ações: 16.660. Percentual-%: 100,00. Artigo 7º-
Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações sociais. Artigo 8º-As ações preferenciais de emissão da Companhia têm valor nominal de R$1,00 cada e não gozam do
direito de voto, do direito de prioridade na distribuição de dividendos, ou quaisquer outros direitos, mas exclusivamente do direito específico de prioridade no reembolso de capital, sem
prêmio, ressalvado o disposto os artigos 109 e 111 da Lei 6.404/76. Artigo 9º-Após a integralização pelo novo sócio, a porção do preço de emissão que exceder o aumento de capital
de R$ 6.660,00, será classificada como reserva de capital, de acordo com o artigo 182, §1º da Lei 6.404/76. Capítulo III-Da Administração da Companhia. Artigo 10º-A companhia
será administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros acionistas ou não. Os membros dessa diretoria serão eleitos por maioria de votos em assembléia geral, para exercer o mandato
por 2 anos, podendo ser re-eleitos.§1º-Eleito Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar, acima qualificado e Diretor Operacional, Brunno Vodola Martins, acima qualificado. §2º-Os
diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, em livro apropriado, em até 30 dias contados da respectiva eleição. §3º-O prazo de gestão da diretoria
estender-se-á até a investidura de novos diretores eleitos. Em caso de vacância na Diretoria, será convocada Assembléia Geral, dentro de 20 dias, contados da ciência da vacância,
para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído. §4º-Os diretores estão dispensados expressamente da prestação de garantia da gestão. §5º-
A diretoria será composta por 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Operacional, ambos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral. Ambos os diretores
deverão ser residentes e domiciliados no país. §6º-Ao Presidente, caberá determinar as diretrizes para as atividades da Companhia e supervisioná-las, incluindo a execução das políticas
econômico-financeiras e contábeis, bem como a implementação de resoluções e diretrizes. §7º-Ao Diretor Operacional caberá decidir sobre a operacionalização das questões
tecnológicas da Companhia, conforme estabelecido pelos acionistas da Companhia, devendo sempre se reportar à Assembleia Geral. Artigo 11-Diretor Presidente terá plenos poderes
para administrar e gerir os negócios da Companhia, de acordo com os termos previstos em lei, no Acordo de Acionistas da Companhia e neste Estatuto Social e observado o disposto
no Capítulo IV abaixo. Artigo 12-A representação da Diretoria, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições
públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados
pelo Diretor Presidente, isoladamente. §único-Para a constituição de procuradores, bem como para a revogação dos mandatos, será necessária a assinatura do Presidente. Todas
as procurações devem especificar os poderes concedidos e ter prazo certo de duração de, no máximo, 1 ano, exceto no caso de mandato judicial ou para defesas em processos
administrativos, cujo prazo poderá ser por tempo indeterminado. Artigo 13-Não obstante o disposto no artigo 10 acima, o Presidente, isoladamente, ou por procurador com poderes
específicos poderá representar a Companhia nos seguintes atos: (a) Celebração de pedidos de compra para aquisição de material e para a contratação de serviços relacionados a projetos
até o valor de R$50.000,00; (b) Celebração de contratos relacionados à manutenção de edifícios até o valor de R$10.000,00); (c) Celebração de pedidos de compra com relação a despesas
gerais até o valor de R$20.000,00; (d) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período de até 1 ano e cujo valor total seja inferior a
R$200.000,00; (e) Celebração de contratos com clientes da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$100.000,00; (f)
Celebração de contratos com fornecedores da Companhia que vinculem a Companhia por 1 período superior a 1 ano e cujo valor total seja inferior a R$150.000,00; (g) Aprovar despesas
e reembolsos para viagens internacionais até o valor de R$20.000,00 por pessoa, até o valor total de R$50.000,00 por mês; (h) Determinar o salário de empregados até o valor de
R$10.000,00 por mês; e; (i) Contratar e dispensar empregados, desde que haja previsão no orçamento geral de salários. Capítulo IV-Da Assembleia Geral. Artigo 14-A AGO reunir-
se-á, AGO, dentro dos 4 primeiros meses subseqüentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, AGE sempre que os interesses sociais assim o exigirem. §1º-As Assembleias
Gerais serão convocadas a qualquer tempo pela Diretoria, por meio de notificação escrita e comprovadamente enviada aos acionistas, acompanhada de todos e quaisquer documentos
que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral, sem prejuízo das demais formalidades prevista na Lei  6.404/76, sempre que necessário. §2º-Independentemente das
formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais previstas no §1º acima, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem os acionistas representando a totalidade do
capital social. §3º-A Assembleia Geral será presidida por 1 dos membros da Diretoria, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher 1 dos presentes para secretariá-lo. Artigo 15-
Sem prejuízo das deliberações sociais previstas na legislação em vigor ou em outras disposições deste estatuto social, as seguintes matérias deverão ser previamente deliberadas por
acionistas representando 80% do capital social votante, em Assembleia Geral: (a) Aumento ou redução do capital social, salvo quando em virtude de exigência legal; (b) Modificações na
estrutura administrativa, incluindo, sem limitação, qualquer modificação na forma de representação da Companhia e nos quóruns para aprovações societárias, salvo quando em virtude
de exigência legal; (c) Emissão de ações ordinárias ou preferenciais pela Companhia, bem como emissão de debêntures ou bônus de subscrição, salvo quando tal emissão já houver sido
aprovada em virtude da aprovação de planos de opção de compra de ações ou similares; (d) Participação da Companhia em grupo de sociedades, em conformidade com o artigo 265
da Lei 6.404/76 ou em consórcio, de acordo com o artigo 278 da Lei 6.404/76, bem como qualquer opção de fusão, reorganização, consolidação, aquisição ou cisão envolvendo a
Companhia ou outras operações com efeitos semelhantes; (e) Dissolução, liquidação ou autorização para que os Diretores declarem insolvência (incluindo reestruturação judicial e/ou
medidas similares) ou falências da Companhia ou medidas similares por-ou-envolvendo a Companhia; (f) Operações ou aditamentos a operações com partes relacionadas da Companhia,
envolvendo valores acima de R$500.000,00 em 1 mesmo exercício social; (g) Qualquer modificação à política de distribuição de dividendos da Companhia; (h) Compra, venda ou transferência
(incluindo a criação de ônus ou gravames sobre) participações societárias (ou direitos contratuais semelhantes) de qualquer sociedade ou a constituição de novas sociedades pela
Companhia; (i) Celebração de acordos ou contratos de “joint venture”, sociedade, parceria ou associação com qualquer pessoa física ou jurídica; (j) Celebração pela Companhia de qualquer
operação que envolva a tomada de empréstimos, financiamentos ou similares pela Companhia, em valores que, somados, elevem o endivi-damento total da Companhia acima de seu EBITDA,
calculado com base nas demonstrações financeiras da Companhia no último exercício social; e; (k) Encerramento de qualquer das atividades da Companhia. Capítulo V-Do Conselho Fiscal.
Artigo 16-O Conselho Fiscal, que não terá o caráter de permanente, somente será instalado quando por solicitação de acionista na forma da lei e será composto por 3 membros efetivos
e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos por Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento. §1º-Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício de suas
funções, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §2º-As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas em livro
próprio. Capítulo VI-Exercício Social e Lucros. Artigo 17-O exercício social coincidirá com o ano civil, terminando a 31/12 de cada ano. Artigo 18-Ao fim de cada exercício social, a Diretoria
deverá elaborar 1 balanço patrimonial as demais demonstrações financeiras exigidas por lei, que compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 19-Serão
deduzidos do resultado apurado em cada exercício, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda. O prejuízo do exercício,
se houver, será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 20-Do lucro líquido do exercício definido no artigo
191 da Lei 6.404/76, serão destinados 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, tendo o saldo a destinação que vier a ser dada pela Assembleia
Geral. §único-A constituição da reserva legal será dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o §1º do artigo 182
da Lei 6.404/76, exceder a 30% do capital social. Artigo 21-A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais em prazos
menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base em períodos menores, e ainda aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados. §único-Os dividendos atribuídos
na forma do caput deste artigo poderão ser imputados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII-Da Liquidação. Artigo 22-A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação e elegerá o liquidante. Capítulo VIII-Disposições Gerais. Artigo 23-Os dividendos não
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Artigo
24-Os casos omissos no presente estatuto social se-rão dirimidos pela legislação e regulamentação vigentes. Artigo 25-Todas as disposições constantes deste estatuto social estão
sujeitas ao disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 26-O 1º ano social começará na data do arquivamento destes estatutos na JUCESP retroagindo
à data de constituição da firma que ora se transforma em S.A. (fechada), continuando sua escrituração nos mesmos livros, abrangendo o 1º exercício as operações realizadas no corrente
ano até 31/12/2016. Artigo 27-Os casos omissos serão regulados pela Lei 6.404/76, e legislação posterior. Finda a leitura dos estatutos, disse o Presidente que estavam aprovadas
por unanimidade todas as propostas, as deliberações tomadas. Cumpridas, como tinham sido todas as formalidades da lei, declarou o Presidente definitivamente transformada a firma Ltda.


