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DYNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF n° 48.147.698/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 - R$

Demonstração do Resultado para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Para os
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016

e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

Marc Nacamuli - Presidente
Manuel Hilário Pereira Costa - Contador - CRC - 1SP164.671/O-1

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., os demonstrativos fi nanceiros relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. A DIRETORIA

1. A Companhia está apresentando as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas do exercício encerrado em 31/12/2016. As demonstrações 
contábeis individuais são de responsabilidade da Administração e foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), 
incluindo os dispositivos introduzidos, alterados ou revogados pelas Leis 
11.638/07 e 11.941/09, os Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo 
com os princípios de consolidação presentes na legislação societária e na 
instrução 247/96 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2. A Lei n° 
11.638/07, bem como a Lei 11.941/09, foram aplicadas pela entidade e, 
para adoção dessas práticas contábeis e preparação das demonstrações 
contábeis, a Empresa adotou os seguintes procedimentos: 2.1 Disponível: 
Incluem os saldos de caixa e contas correntes bancária. 2.2 Outros ativos 
circulantes e não circulantes: Os ativos são registrados ao valor de custo 
ou de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até 

Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Caixa e Equivalente
de Caixa 3.363 1.996 1.831.246 2.285.831
Contas a Receber - - 23.555.811 19.481.568
Estoques - - 15.411.018 13.799.329
Impostos a Recuperar 6.913 6.913 217.115 186.419
Créditos Diversos - - 1.005.863 763.062
Despesas Pagas Antecipadas - - 498.530 539.512
Total do Ativo Circulante 10.276 8.908 42.519.582 37.055.722
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos a Judiciais - - 3.378.007 3.152.387
Partes Relacionadas 1.643.976 1.643.976 12.352.140 8.682.299
Impostos a Recuperar - - 180.436 162.218
Outros Valores a Receber - - 441.974 432.769
Total do Realizável
a Longo Prazo 1.643.976 1.643.976 16.352.556 12.429.674
Permanente
Investimentos 2.879.738 - 110.277 110.277
Imobilizado 16.353.000 9.275.770 104.100.063 61.679.663
Depreciação (736.320) (552.240) (30.034.046) (27.856.799)
Intangível 781 781 963.860 1.821.230
Total do Realizável
a Longo Prazo 18.497.199 8.724.311 75.140.153 35.754.370
Total do Ativo
Não Circulante 20.141.176 10.368.288 91.492.709 48.184.044
Total do Ativo 20.151.451 10.377.196 134.012.291 85.239.766

 Controladora Consolidado
Passivo 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Empréstimos e
Financiamentos - - 15.060.719 12.313.874
Fornecedores - - 9.851.209 6.559.103
Obrigações Sociais
e Previdenciárias 2.736 28.880 5.301.251 9.042.914
Obrigações Tributárias 2.976 3.775 9.558.901 40.189.576
Outras Contas a Pagar - - 1.050.421 857.450
Total do Passivo
Circulante 5.712 32.655 40.822.501 68.962.916
Não Circulante
Instituições Financeiras - - 269.297 255.767
Partes Relacionadas 5.210.862 29.218.825 449.353 -
Obrigações Previdenciárias - - 3.172.039 1.784.255
Obrigações Tributárias - - 74.364.223 33.111.112
Total do Passivo
Não Circulante 5.210.862 29.218.825 78.254.913 35.151.134
Patrimônio Líquido
Capital Social 5.861.886 5.861.886 5.861.886 5.861.886
Ajustes de Avaliação 64.188.703 - 64.188.703 -
Reserva de Reavaliação - 23.904.035 - 23.904.035
Reserva de Lucros 242.383 242.383 242.383 242.383
Prejuízos Acumulados (55.358.094) (48.882.588) (55.358.094) (48.882.588)
Total do Patrimônio
Líquido 14.934.878 (18.874.284) 14.934.878 (18.874.284)
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 20.151.451 10.377.196 134.012.291 85.239.766

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Receita Operacional
de Vendas - - 143.259.525 150.411.720
( - ) Deduções da
Receita Bruta - - (47.013.397) (48.721.107)
Receita Operacional
Líquida - - 96.246.128 101.690.613
( - ) Custo de Produtos Vendidos - - (74.410.078) (80.055.431)
Lucro Bruto
Operacional - - 21.836.050 21.635.182
( - ) Despesas
Operacionais (164.176) (182.524) (23.348.563) (21.386.716)
Administrativas e Gerais (380.176) (320.524) (16.334.157) (13.360.569)
Comerciais - - (7.230.406) (8.164.147)
Outras Receitas e
Despesas Operacionais
Líquidas 216.000 138.000 216.000 138.000
Lucro (Prejuízo)Líquido
Antes dos Efeitos
Financeiros (164.176) (182.524) (1.512.514) 248.466
Efeitos Financeiros
Líquidos (69.364) (17.197) (7.538.113) (11.161.292)
Despesas Financeiras (69.364) (17.197) (13.285.738) (11.499.668)
Receitas Financeiras - - 5.747.626 338.376
Lucro Líquido
Operacional (233.540) (199.722) (9.050.626) (10.912.825)
Resultado não
Operacional (6.195.643) (10.879.129) - (1.317)
Outras Receitas e
Despesas Operacionais - - - (1.317)
Resultado de Equivalência
Patrimonial (6.195.643) (10.879.129)
Lucro (Prejuízo) Líquido
Antes da Provisão Para
Imposto de Renda (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
( - ) Provisão Para Imposto
de Renda e CSLL - - - -
Lucro (Prejuízo) Líquido
do Exercício (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
Quantidade de Ações
do Capital Social 51.586.498 51.586.498
Resultado Líquido
por Ação (Em Reais) (0,12) (0,21)

Reservas de Reavaliação
Capital Social Bens Bens da Reserva de Ajustes de Prejuízos Patrimônio

Descrição Integralizado Próprios Controlada Legal Avaliação Acumulados Líquido
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2013 5.861.886 8.821.025 16.527.995 242.383 - (39.996.163) (8.542.873)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (578.681) - - 754.700 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 747.440 747.440
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2014 5.861.886 8.645.006 15.949.314 242.383 - (38.494.022) (7.795.433)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (514.267) - - 690.286 -
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - - (11.078.851) (11.078.851)
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2015 5.861.886 8.468.987 15.435.047 242.383 - (48.882.588) (18.874.284)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (511.521) - - 687.540 -
Ajustes de Avaliação - (8.292.969) (14.923.526) - 64.188.703 - 40.972.208
Ajustes ao Lucro (Prejuízos) Acumulados - - - - - (733.863) (733.863)
Prejuízo Líquido Do Exercício - - - - - (6.429.183) (6.429.183)
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2016 5.861.886 0 (0) 242.383 64.188.703 (55.358.094) 14.934.878

 Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Proveniente das Operações
Lucro (Prejuízo)
Líquido do Exercício (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
(+/-) Ajustes do
Resultado Líquido
Depreciações e
Amortizações 184.080 184.080 2.177.247 2.203.445
Resultado de Equivalência
Patrimonial 6.195.643 10.879.129 - -
Ajustes ao Lucro
(Prejuízo) do Exercício (733.863) - (5.452.100) (6.026.718)
Resultado Líquido
Ajustado (783.323) (15.642) (12.325.479) (14.737.416)
I - Das Atividades Operacionais
(Aumento) ou Redução
nos Ativos Operacionais - (2.432) (6.171.487) (2.037.923)
Contas a Receber - - (4.074.242) (509.374)
Estoques - - (1.611.688) (1.541.823)
Impostos a Recuperar - (2.432) (30.697) (23.130)
Adiantamentos - - (242.801) 172.552
Créditos Diversos - - (253.042) (567.178)
Despesas Pagas Antecipadas - - 40.982 431.030
Aumento ou (Redução) Nos
Passivos Operacionais (26.943) 19.064 11.753.634 19.354.847
Fornecedores - - 3.292.106 660.247
Obrigações Trabalhistas
e Previdenciárias (26.937) 15.757 (2.353.879) 2.674.732
Obrigações Tributárias (6) 3.307 10.622.436 15.929.778
Contas a Pagar - - 192.971 90.090
Caixa Aplicado nas
Operações (810.266) 991 (6.743.332) 2.579.509
Caixa Líquido Gerado
Pelas Atividades
Operacionais (810.266) 991 (6.743.332) 2.579.509
II - Das Atividades de Investimentos
Créditos com
Partes Relacionadas - 89.437 3.669.841 1.263.804
Aquisições de Bens Imobilizado - - (590.822) 1.439.585
Aquisições ao Intangível - - - 922.663
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Investimentos - 89.437 3.079.019 3.626.052
III - Das Atividades de Financiamentos
Ingressos (Líquido das
Amortizações) de Empréstimos - - 2.760.375 (7.556.460)
Débitos com Partes
Relacionadas 811.634 (90.455) 449.353 (357.646)
Caixa Líquido Gerado Pelas
Atividades de
Financiamentos 811.634 (90.455) 3.209.728 (7.914.106)
Aumento (Redução)
no Saldo de Caixa e
Equivalente de Caixa 1.367 (27) (454.585) (1.708.545)
Caixa e Equivalente de Caixa
no Início do Exercício 1.996 2.023 2.285.831 3.994.376
Caixa e Equivalente de Caixa
no Fim do Exercício 3.363 1.996 1.831.246 2.285.831
Aumento (Redução)
no Saldo de Caixa e
Equivalente de Caixa 1.368 (27) (454.585) (1.708.545)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis

a data do balanço. 2.3 Investimentos: Estão registrados ao custo corrigido, 
sendo que os investimentos em Sociedades Controladas e Coligadas 
foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial e compõem 
as Demonstrações Contábeis Consolidadas. 2.4 Imobilizado: Os itens 
componentes do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações pelo método linear às taxas anuais 
que levam em consideração a vida útil-econômica estimada dos bens. Neste 
exercício, a Empresa promoveu o inventário geral e avaliação dos seus bens 
móveis e imóveis, tanto na Controlada quanto Controladora. A diferença 
apurada entre os valores anteriores e os apresentados nesta avaliação 
foram incorporados aos próprios bens. Os detalhes desse procedimento 
estão informados na Nota 4. 2.5 Outros passivos circulantes e não 
circulantes: Estão registrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias auferidas até a data do balanço. Com relação ao passivo 
tributário, a Controlada Dyna Indústria e Comércio Ltda., optou por efetuar 
a adesão ao Refi s 2014, nos termos da Lei 12.996/2014, se benefi ciando 
dos descontos nos juros e multas, além do prazo de parcelamento e, assim, 
equalizou grande parte desse passivo. Os saldos foram consolidados 
pelos órgãos federais, e a adesão ratifi cada, nos exercícios 2015 e 2016, 
e os efeitos dessa operação estão demonstrados nos saldos do Balanço 
Consolidado da Companhia, sendo que aqueles que afetam o resultado 
(descontos de juros e multas), foram refl etidos diretamente na Controladora 
através da equivalência patrimonial, nos exercícios de 2015 e 2016. Além 
disso, a Controlada conseguiu, junto à Justiça Federal, especifi camente na 
3ª Vara Federal de Guarulhos, acordo para pagamento do passivo tributário 
inscrito na Dívida Ativa da União, vinculados à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, em parcelas mais acessíveis. Este acordo, homologado 
em 13/06/2016, prevê a penhora de parte do Faturamento Bruto Mensal 
da Companhia até a cobertura total da dívida, conforme demonstrado a 
seguir:  -1,2% do Faturamento Bruto mensal do exercício de 2016; -1,5% 
do Faturamento Bruto mensal do exercício de 2017; -1,8% do Faturamento 
Bruto mensal do exercício de 2018 e -2,0% do Faturamento Bruto mensal 
do exercício de 2019 e posteriores. Com este acordo, a Empresa conseguiu 
a equalização total de seu passivo tributário acumulado. 2.6 Apuração do 
resultado: As receitas e despesas foram apuradas pelo regime contábil 
de competência. 2.7 Provisão para imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda do exercício é calculado com a alíquota de 
15%, aplicada sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% 
sobre o lucro excedente a R$ 240.000,00. A contribuição social sobre o 
lucro é calculada com a alíquota de 9% aplicada sobre o lucro tributável. 3. 
Estoques: Em 30/04/2016, a Empresa promoveu um inventário geral dos 
estoques de sua Controlada Dyna Indústria e Comércio Ltda., em virtude da 
implantação do sistema de gestão integrada TOTVS-Protheus. O sistema 
anterior se mostrava defi citário no que diz respeito ao controle dos estoques, 
principalmente o estoque de produtos em processo, e da produção, 
gerando muitos controles manuais paralelos, o que acabava resultando em 
divergências nos saldos fi nais. A partir da implantação do novo sistema, 
os controles tornaram-se mais efi cazes, minimizando as divergências nos 
saldos. O resultado desse levantamento apontou uma divergência de R$ 
5.901.078,68, valor esse lançado contabilmente como Ajuste de Inventário, 
a débito de Custos dos Produtos Vendidos e crédito de Estoques, na 
Controlada. Tal lançamento refl etiu na Controladora através da equivalência 
patrimonial apurada no período. 4. Imobilizado: Neste exercício, a Empresa 
realizou um inventário geral dos bens móveis e imóveis que compõem seu 
patrimônio, acompanhado de uma avaliação, tanto de valor quanto de vida 
útil destes bens. A empresa contratada para efetuar este levantamento 
foi a Lautec Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ 03.014.670/0001-55, 
empresa essa ofi cialmente credenciada para efetuar esta avaliação. Os 
Laudos foram emitidos em Dezembro/2016 e assinados por engenheiros 
devidamente registrados no CREA. Este levantamento foi efetuado com 
base nos procedimentos estabelecidos pela ABNT-Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. Tal análise foi realizada, também, na Controlada e abaixo 
seguem comparativos dos valores registrados antes do levantamento e 
após a avaliação. Os ajustes decorrentes desta avaliação foram registrados 
no Patrimônio Líquido, sob a rubrica de Ajustes de Avaliação, tanto na 
Controlada quanto na Controladora. A diferença entre os valores anteriores 

e atuais dos bens foram incorporadas aos próprios bens, registrados na 
rubrica de Ativo Imobilizado. O refl exo do resultado da avaliação apurada na 
Controlada foi lançado no grupo de Investimentos, em rubrica específi ca, na
Controladora, em contrapartida ao Patrimônio Líquido, na conta de Ajustes 
de Avaliação.
Na Controladora (R$): Saldo Saldo Após
Descrição Anterior Avaliação Diferença
Terreno 4.673.770 11.016.000 6.342.230
Edifícios e Edifi cações 4.602.000 5.337.000 735.000
Total do Imobilizado 9.275.770 16.353.000 7.077.230

Na Controlada (R$): Saldo Saldo Após
Descrição Anterior Avaliação Diferença
Terreno 9.300.695 18.690.000 9.389.305
Edifícios e Edifi cações 11.101.000 13.073.000 1.972.000
Instalações Industriais 107.122 107.122 0
Máquinas e Equipamentos 13.391.420 20.624.367 7.232.947
Ferramentas 15.996.523 31.345.426 15.348.903
Móveis e Utensílios 1.054.746 1.667.019 612.273
Veículos 165.491 241.508 76.018
Equipamentos de informática 662.036 783.719 121.683
Direito de Uso de Software 1.788.256 963.079 -825.177
Direito de Uso de Telefones 32.974 0,00 -32.974
Imobilizado em Andamento 1.214.902 1.214.902 0
Total do Imobilizado 54.815.164 88.710.142 33.894.978
5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social, no montante
de R$ 5.861.886, totalmente integralizado, está representando por
51.586.498 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Reservas 
de reavaliação: Conforme mencionado na Nota 4, em 2016 a Empresa 
promoveu um inventário geral e avaliação dos seus bens móveis e imóveis 
e o resultado desta avaliação foi adicionado ao valor de cada um dos itens 
que compõem o Ativo Imobilizado, em contrapartida ao Patrimônio Líquido,
na rubrica de Ajustes de Avaliação. O saldo remanescente de Reavaliações
anteriores, no valor de R$ 23.216.494,89, foi também transferido para esta
rubrica. 6. Resultado Consolidado: A diferença entre o prejuízo líquido do 
balanço consolidado com o prejuízo líquido da controladora está abaixo
identifi cada:
 2016 - R$ 2015 - R$
Lucro (Prejuízo) líquido da controladora (6.429.183) (11.078.851)
Efeitos de equivalência patrimonial decorrente de movimentação do 
patrimônio líquido não originada do resultado da:
- Dyna Indústria e Comércio Ltda. (2.621.443) (164.708)
Resultado líquido consolidado (9.050.626) (10.914.143)
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QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2017

POLÍTICA DE PREMIAÇÃO
Empresa pode instituir prêmio por produtividade apenas um setor da 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, A REMUNERAÇÃO DOS 
ADICIONAIS, TEM QUE SER CONSIDERADA NA COMPOSIÇÃO PARA 
CÁLCULO DE MÉDIA PARA AVISO PRÉVIO, 13º, FÉRIAS, ETC?

Esclarecemos que o adicional de periculosidade ou insalubridade é con-
siderado para todos os efeitos, assim, deve ser considerado no cálculo 
de férias, 13º salário e aviso prévio. Base Legal – Art.142,§5º da CLT.

AVISO PRÉVIO DENTRO DA DATA BASE
Funcionário que começa a cumprir o aviso prévio trabalhado dentro 
dos 30 dias que antecedem a data base da categoria e termina no mês 
do dissídio, terá direito a receber a indenização adicional? Saiba mais 
acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OMITIU A GRAVIDEZ NA ADMISSÃO
Funcionária omitiu gravidez na admissão, pode ser demitida no tér-
mino do contrato de experiência? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA OU SALÁRIO MATERNIDADE 
É CONTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA?

Informamos que são contados como tempo de contribuição o período 
em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença e salário-mater-
nidade. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.60.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E A CIPA
Funcionário afastado por auxílio doença foi concedido aposentadoria 
por invalidez, pode ser demitido. Sobre a CIPA, o número considerado de 
funcionários é por CNPJ? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECONTRATAR ESTAGIÁRIO
Empresa pode recontratar estagiário, após um ano de intercambio fora 
do País? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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WPP INTELIGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em constituição)

Ata da Assembleia de Constituição Realizada em 15/10/2014
Local, Data e Horário: 15/10/14, 11 hs, na sede. Composição da Mesa: Presidente: Roberto Belizário. Secretário: Luiz Augusto Teixeira 
Leite.Presença: Totalidade. Resumo das Deliberações: 1 Aprovou a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação “WPP 
Inteligência Participações S.A.”, cujo objeto será a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia 
terá o capital social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão 
de R$ 1,00 por ação, conforme se verifica no boletim de subscrição. 2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o 
qual faz parte integrante desta ata como Anexo I, e o projeto do Estatuto Social constituída, o qual faz parte integrante desta ata como 
Anexo II. 3 Aprovou a eleição dos Srs. Roberto Belizário, RG nº 4.275.157 SSP/SP e CPF/MF nº 093.867.188-04, e Luiz Augusto Teixeira 
Leite, RG nº 8.780.562-5 SSP/SP e CPF/MF nº 011.803.338-70, ambos para os cargos de Diretores, sem qualquer designação específica, 
com mandato de 2 anos, ficando estabelecido que a Diretoria será composta somente por estes membros. A remuneração anual global 
dos Diretores será de R$ 1.000,00 para o ano de 2014. Documentos Arquivados na Sede Social: Boletim de Subscrição, Termos de 
Posse dos Diretores Eleitos e Estatuto Social. 7. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/2014. Roberto Belizário-Presidente e Luiz 
Augusto Teixeira Leite-Secretário. Acionistas: por Bates Latin America Holdings Ltda.-Roberto Belizário; por WPP do Brasil – Participações 
Ltda.-Luiz Augusto Teixeira Leite. Diretores eleitos: Roberto Belizário e Luiz Augusto Teixeira Leite “Estatuto Social da WPP Inteligência 
Participações S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro e Duração - Artigo 1º A WPP Inteligência Participações S.A. (a “Companhia”) 
é uma sociedade por ações fechada, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 
2º A Companhia tem sede e foro jurídico em São Paulo-SP, na Rua Mário Amaral, 50, sala N, parte, Paraíso, CEP 04002-020. § Único  
Mediante deliberação da Assembleia, a Companhia poderá abrir filiais, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 3º O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º A Companhia tem por objeto social a participação em 
outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Capítulo III - Capital Social e Ações - Artigo 5º O capital social da Companhia 
é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º Cada ação 
ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia. Capítulo IV - Assembleia - Artigo 7º A Assembleia 
reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse social 
ou exigido por lei. § 1º A Assembleia será convocada por qualquer Diretor, observadas as demais disposições legais. A Assembleia a que 
comparecerem todos os acionistas será considerada regular, ficando dispensadas as formalidades previstas em lei. § 2º A Assembleia 
será presidida por um representante dos acionistas escolhido entre os presentes, ao qual caberá a designação do secretário. Artigo 8º As 
deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, exceto para as matérias em que haja quorum superior estabelecido por 
lei. Capítulo V - Administração - Artigo 9º A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 2 membros, sem designação 
específica. § 1º A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia. § 2º As deliberações da Diretoria constarão de 
atas lavradas e assinadas nos livros próprios da Companhia. § 3º Os Diretores serão eleitos e terão as designações e as atribuições que 
lhe forem fixadas pela Assembleia, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 10 Na vacância ou impedimento permanente de 
um Diretor, compete à Assembleia nomear o seu substituto, o qual completará o prazo de gestão do Diretor que vier a substituir. § Único 
O cargo de Diretor será considerado vago caso o Diretor deixe de exercer suas funções por 30 dias consecutivos sem justa causa. Artigo 
11 As reuniões da Diretoria serão realizadas sempre que exigido pelo interesse social. § Único A reunião da Diretoria será convocada 
por escrito, por qualquer Diretor, mediante carta registrada encaminhada ao outro Diretor com, pelo menos, 5 dias de antecedência em 
primeira convocação e 3 dias de antecedência, em segunda convocação, informando a data, a hora e o local da reunião e a respectiva 
ordem do dia. A convocação para a reunião da Diretoria torna-se dispensável quando todos os Diretores estiverem presentes. Artigo 12 
A Companhia será representada e será considerada obrigada: (a) pela assinatura individual de qualquer Diretor; ou (b) pela assinatura 
conjunta de 2procuradores, de acordo com os poderes que lhes forem conferidos nos respectivos instrumentos de mandato. § 1º As 
procurações outorgadas pela sociedade serão sempre assinadas Por um Diretor. Exceto pelas procurações outorgadas a advogados 
para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, todas as procurações terão prazo de vigência determinado 
e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. § 2º Os Diretores e os procuradores são proibidos de conceder qualquer tipo de 
garantia em nome da Companhia, em favor de acionistas ou de terceiros, sob pena de invalidade, exceto em favor de suas sociedades 
controladas, controladoras ou sob controle comum. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 13 A Companhia terá um Conselho Fiscal 
composto por 3 membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente, sendo instalado e eleito na forma da 
lei. Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro - Artigo 14 O exercício social encerra-se em 
31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Do lucro líquido verificado: (a) 5% 
serão destinados à reserva legal, até que esta atinja o limite de 20% do capital social; e (b) o saldo será distribuído como dividendo aos 
acionistas na proporção de sua participação no capital social, conforme deliberação da Assembleia. § Único A Companhia poderá levantar 
balanços intermediários ou intercalares. O lucro líquido verificado nesses balanços terá a destinação deliberada pela Assembleia. Capítulo 
VIII - Liquidação da Companhia - Artigo 15 Em caso de liquidação da Companhia, os procedimentos legais deverão ser adotados e 
observados, devendo a Assembleia nomear um liquidante para administrar a Companhia durante o período de liquidação. Capítulo 
IX - Disposições Finais - Artigo 16 Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 
6.404/76).” Jucesp sob o NIRE nº 3530047218-7 em 30/10/2014. Flavia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício

WPP MÍDIA PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em constituição)

Ata da Assembleia de Constituição Realizada em 15/10/2014
Local, Data e Horário: 15/10/14, 10 hs, na sede. Composição da Mesa: Presidente: Roberto Belizário. Secretário: Luiz Augusto Teixeira Leite. 
Presença: Totalidade. Resumo das Deliberações: 1 Aprovou a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação “WPP Mídia 
Participações S.A.”, cujo objeto será a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia terá o capital 
social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 
por ação, conforme se verifica no boletim de subscrição. 2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual faz parte 
integrante desta ata como Anexo I, e o projeto do Estatuto Social constituída, o qual faz parte integrante desta ata. 3 Aprovou a eleição dos 
Srs. Roberto Belizário, RG nº 4.275.157 SSP/SP e CPF/MF nº 093.867.188-04, e Luiz Augusto Teixeira Leite, RG nº 8.780.562-5 SSP/SP 
e CPF/MF nº 011.803.338-70, ambos para os cargos de Diretores, sem qualquer designação específica, com mandato de 2 anos, ficando 
estabelecido que a Diretoria será composta somente por estes membros. A remuneração anual global dos Diretores será de R$ 1.000,00 
para o ano de 2014. 4 Os Diretores eleitos declaram, para os devidos fins, não estar incursos em qualquer crime que os impeça de exercer 
atividade mercantil. Documentos Arquivados na Sede Social: Boletim de Subscrição, Termos de Posse dos Diretores Eleitos e Estatuto 
Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/2014. Roberto Belizário-Presidente e Luiz Augusto Teixeira Leite-Secretário. Acionistas: 
por Bates Latin America Holdings Ltda.-Roberto Belizário; por WPP do Brasil - Participações Ltda.-Luiz Augusto Teixeira Leite Diretores 
eleitos: Roberto Belizário e Luiz Augusto Teixeira Leite. “Estatuto Social da WPP Mídia Participações S.A. - Capítulo I - Denominação, 
Sede, Foro e Duração - Artigo 1º A WPP Mídia Participações S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade por ações fechada, que se rege 
por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico em SP/SP, 
Rua Mário Amaral, 50, sala M, parte, Paraíso. § Único  Mediante deliberação da Assembleia, a Companhia poderá abrir filiais, a qualquer 
tempo, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 3º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º A 
Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Capítulo III - Capital Social e 
Ações - Artigo 5º O capital social é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor 
nominal. Artigo 6º Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia. Capítulo IV - Assembleia - 
Artigo 7º A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando 
for do interesse social ou exigido por lei. § 1º A Assembleia será convocada por qualquer Diretor, observadas as demais disposições legais. 
A Assembleia a que comparecerem todos os acionistas será considerada regular, ficando dispensadas as formalidades previstas em lei. 
§ 2º A Assembleia será presidida por um representante dos acionistas escolhido entre os presentes, ao qual caberá a designação do 
secretário. Artigo 8º As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, exceto para as matérias em que haja quorum 
superior estabelecido por lei. Capítulo V - Administração - Artigo 9º A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 
2 (dois) membros, sem designação específica. § 1º A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia. § 2º As 
deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas e assinadas nos livros próprios da Companhia. § 3º Os Diretores serão eleitos e terão 
as designações e as atribuições que lhe forem fixadas pela Assembleia, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 10 Na 
vacância ou impedimento permanente de um Diretor, compete à Assembleia nomear o seu substituto, o qual completará o prazo de gestão 
do Diretor que vier a substituir. § Único O cargo de Diretor será considerado vago caso o Diretor deixe de exercer suas funções por 30 dias 
consecutivos sem justa causa. Artigo 11 As reuniões da Diretoria serão realizadas sempre que exigido pelo interesse social. § Único A 
reunião da Diretoria será convocada por escrito, por qualquer Diretor, mediante carta registrada encaminhada ao outro Diretor com, pelo 
menos, 5 dias de antecedência em primeira convocação e 3 dias de antecedência, em segunda convocação, informando a data, a hora e 
o local da reunião e a respectiva ordem do dia. A convocação para a reunião da Diretoria torna-se dispensável quando todos os Diretores 
estiverem presentes. A Companhia será representada e será considerada obrigada: (a) pela assinatura individual de qualquer Diretor; ou 
(b) pela assinatura conjunta de 2 procuradores, de acordo com os poderes que lhes forem conferidos nos respectivos instrumentos de 
mandato. § 1º As procurações outorgadas pela sociedade serão sempre assinadas Por um Diretor. Exceto pelas procurações outorgadas 
a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, todas as procurações terão prazo de vigência 
determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. § 2º Os Diretores e os procuradores são proibidos de conceder qualquer 
tipo de garantia em nome da Companhia, em favor de acionistas ou de terceiros, sob pena de invalidade, exceto em favor de suas sociedades 
controladas, controladoras ou sob controle comum. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 13 A Companhia terá um Conselho Fiscal 
composto por 3 membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente, sendo instalado e eleito na forma da 
lei. Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro - Artigo 14 O exercício social encerra-se em 
31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Do lucro líquido verificado: (a) 5% 
serão destinados à reserva legal, até que esta atinja o limite de 20% do capital social; e (b) o saldo será distribuído como dividendo aos 
acionistas na proporção de sua participação no capital social, conforme deliberação da Assembleia. § Único A Companhia poderá levantar 
balanços intermediários ou intercalares. O lucro líquido verificado nesses balanços terá a destinação deliberada pela Assembleia. Capítulo 
VIII - Liquidação da Companhia - Artigo 15 Em caso de liquidação da Companhia, os procedimentos legais deverão ser adotados e 
observados, devendo a Assembleia nomear um liquidante para administrar a Companhia durante o período de liquidação. Capítulo IX 
- Disposições Finais - Artigo 16 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 
6.404/76).” Jucesp sob o NIRE nº 3530047219-5 em 30/10/2014. Flavia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício

Y. Takaoka Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 00.479.083/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais)

  Adiantamento   Patrimônio
  para futuro  Patrimônio dos acionis-
 Capital aumento Prejuízos dos con- tas não con-
 social de capital acumulados troladores troladores          
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 1.437.500 (10.365.940) 33.028.435 6.719.494 39.747.929
Integralização/redução de capital (1.437.500) 10.365.939 - - -
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 2.920.000 - 2.920.000 295.868 3.215.868
Ajustes de exercícios anteriores - - - - -
Prejuízo do exercício - (6.343.704) (6.343.704) (645.928) (6.989.632)
Lucros distribuídos 2015 - - - - -
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 2.920.000 (6.343.705) 29.604.732 6.369.434 35.974.166
Capital social Genesis I - - 272.488 - 272.488
Prejuízos assumidos Genesis I - (1.162.896) (1.162.896) - (1.162.896)
Reversão AFAC minoritários - - - (2.138.629) (2.138.629)
Cisão Genesis I e II - Parcela DGF - - - (4.842.177) (4.842.177)
Prejuízo do exercício - (4.200.057) (4.200.057) 1.988.622 (2.211.435)
Ajuste de exercícios anteriores 
 minoritários - - - - -
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 2.920.000 (11.706.658) 24.514.267 1.377.250 25.891.518

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

 Controladora  Consolidado       
2016 2015 2016 2015       

Receita de venda de imóveis - 1.197.079 22.916 2.332.854
Receita de serviços e locações 803.725 - 501.305 646.969
Outras receitas operacionais - - - -
RECEITA LÍQUIDA 803.725 1.197.079 524.221 2.979.823
Custos dos imóveis vendidos e dos serviços 
prestados (516.654) (686.337) (516.654) (1.469.959)

LUCRO BRUTO 287.071 510.742 7.567 1.509.864
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas (2.814.396) (2.386.579) (3.463.048) (6.634.135)
Resultado de equivalência patrimonial (1.463.547) (4.402.147) 1.417.070 (2.602.235)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (259.686) (172.332) (259.686) 523.668
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro (4.250.558) (6.450.316) (2.298.097) (7.202.837)
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas fi nanceiras (55.220) (92.782) (64.791) (190.741)
Receitas fi nanceiras 40.334 40.464 88.314 316.925
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.265.444) (6.502.634) (2.274.574) (7.076.653)

Imposto de renda e contribuição social:
Correntes - - (2.198) (78.909)
Diferidos 65.387 158.930 65.337 165.930
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (4.200.057) (6.343.704) (2.211.435) (6.989.632)
Sócios da companhia - - (4.200.057) (6.343.704)
Sócios não controladores - - 1.988.622 (645.928)

 Controladora  Consolidado       
ATIVO 2016 2015 2016 2015       
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 32.797 7.957 61.491 83.866
Contas a receber - - 201.673 611.885
Estoque - - 18.602.122 23.327.939
Impostos a compensar 448.885 458.538 452.483 458.538
Demais contas a receber 4.063 346.138 10.340 8.638
Despesas antecipadas 16.454 14.574 15.651 20.633
Dividendos a receber 1.598.510 2.742.045 1.201.010 2.344.545
Total do ativo circulante 2.100.709 3.569.252 20.544.769 26.856.043

NÃO CIRCULANTE
Contas a receber - - 1.946.403 2.449.545
Impostos e contribuições diferidos 90.394 118.417 90.395 118.417
Investimentos 28.805.496 29.931.543 13.550.466 12.133.396
Imobilizado 42.285 82.447 107.119 165.251
Intangível 1.955 2.935 1.955 2.935
Partes relacionadas 3.641.000 - - -
Total do ativo não circulante 32.581.130 30.135.342 15.696.337 14.869.544

TOTAL DO ATIVO 34.681.839 33.704.595 36.241.106 41.725.588

  Controladora  Consolidado        
PASSIVO 2016 2015 2016 2015        
CIRCULANTE
Empréstimos e fi nanciamentos - 563.558 - 563.558
Fornecedores 193.197 82.184 1.056.710 1.213.467
Salários, encargos sociais e provisões 177.651 166.826 247.646 207.151
Dividendos a pagar 2.877.100 2.877.100 2.877.100 3.122.100
Imposto de renda e contribuição a recolher - - 2.150 23.431
Demais obrigações fi scais 7.904 15.470 13.454 35.369
Provisões para custos a incorrer - - - -
Impostos diferidos - - 78.405 111.742
Adiantamentos de clientes - - - -
Total do passivo circulante 3.255.851 3.705.139 4.275.465 5.276.818
NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos 301.314 394.724 354.123 474.604
Provisão para contingências - - - -
Partes relacionadas 5.720.000 - 5.720.000 -
Total do passivo não circulante 6.021.314 394.724 6.074.123 474.604
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Capital social 33.028.436 33.028.436 33.300.924 33.028.436
Adiantamento para aumento de capital 2.920.000 2.920.000 2.920.000 2.920.000
Lucros/prejuízos acumulados (10.543.761) (6.343.704) (11.706.657) (6.343.704)
Total do patrimônio líquido 25.404.675 29.604.732 24.514.267 29.604.732
Participação dos acionistas não controladores - - 1.377.252 6.369.434
Total do patrimônio líquido com a participação 
 dos acionistas não controladores - - 25.891.518 35.974.166
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.681.839 33.704.595 36.241.106 41.725.588

DIRETORIA EXECUTIVA
SANDRA REGINA RAMPINELLI

Diretora Financeira
MARCELO VESPOLI TAKAOKA

Diretor Presidente

ADILSON ERNESTO DA SILVA
Sócio - Contador - CRC 1SP266387/O-7

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2017
Data, Horário e Local: Aos 3 (três) dias do mês de maio de 2017, às 17:00h (dezessete horas), na
sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alcântara
Machado, nº 906 e 910, bairro Mooca, CEP 03.102-902. Composição da Mesa: José Maria Berrocal
Lopez - Presidente e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Convocação e Presença: Pre-
sentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
reeleição dos membros da Diretoria, com mandato para o próximo triênio, até a Assembleia Geral
Ordinária de 30/04/2020. Deliberações: Após analisadas e discutidas as matérias constantes da or-
dem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, foram
reeleitos os Diretores como segue abaixo: (i) Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria: a
Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 259.426.688-41, domiciliada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Alcântara Macha-
do, n° 906/910, bairro Mooca, CEP: 03102-001, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, e
o Sr. José de Souza Júnior, brasileiro, solteiro, supervisor financeiro, portador da Cédula de Identi-
dade RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 142.425.688-78, domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Alcântara Machado, nº 906 e
910, bairro Mooca, CEP 03.102-902, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, am-
bos com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2020. (ii) Autorizaram a Admi-
nistração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações apro-
vadas. Declaração: Os Diretores ora eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto
no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76, que não estão incursos em nenhum dos crimes previs-
tos em lei que os impeçam de exercer atividade empresária e em conformidade com Artigo 1.011 do
Código Civil Brasileiro, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
que vede, ainda, que temporariamente perdurem os efeitos da condenação e tomarão posse de seus
cargos nesta mesma data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, anexos a presen-
te, os quais ficarão arquivados na companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, os
trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 3 de maio de 2017. José Maria Berrocal Lopez - Presidente e Andrea
Nora Felicitas Gardemann - Secretária. A presente ata confere com a original lavrada em livro pró-
prio. José Maria Berrocal Lopez - Presidente, Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária.
Conselheiros Presentes: José Maria Berrocal Lopez, Andrea Nora Felicitas Gardemann, Alfons
Gardemann. Diretoria: Andrea Nora Felicitas Gardemann, José de Souza Júnior. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o
nº 233.122/17-5 em sessão de 24/05/2017. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pregão Eletrônico nº 02/CELOG/2017
Nº Processo: 67101002778201661. OBJETO: O objeto desta licitação é o 
Registro de Preços para Aquisição de Extintores de Incêndio de pó químico 
ABC. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 31/05/2017 de 08h30 às 11h30 e de 
13h30 às 16h30. ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO 
PAULO - SP. Entrega das Propostas a partir de: 31/05/2017 ou pelo site 
www.comprasnet.gov.br Abertura das Propostas: 12/06/2016 às 09h00 no site 
www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      2.870
DISPONIBILIDADES      1.427
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         977

Poupança    977
OUTROS CRÉDITOS         438

Direito s/ venda câmbio   0
Rendas a Receber   75
Diversos   368
PDD   - 5

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas   28

PERMANENTE           26
IMOBILIZADO DE USO   26

TOTAL  ATIVO     2.896

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         926
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             3

Ordens de pagamento M.E    3
OUTRAS OBRIGAÇÕES        923

Obrig. Compra de Câmbio   0
Obrig. Vendas Realizadas  0
Fiscais e Previdenciárias    668
Diversas     255

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.785
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.367

CONTAS DE RESULTADO         185
Receitas Operacionais    1.765
(Despesas Operacionais)   - 1.580

TOTAL  PASSIVO   2.896

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Abril de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0


