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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 
- NIRE 353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada Em 08/04/2019 - Data, Hora e Local: 08/04/2019, 
às 09h, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, 
nesta Capital. Convocação:  edital publicado no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 08, 09 e 12/03/2019.- 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos 
de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por una-
nimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios do dia 23/03/2019, tendo os acio-
nistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas nos mesmos 
jornais, nos dias 08, 09 e 12/03/2019; e, 2.- fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramen-
to: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária.- São Paulo, 08/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo So-
ares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pe-
reira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Gior-
gi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações 
Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner 
de Souza; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo So-
ares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacio-
nal de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., 
p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi.A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 08 de abril 
de 2019. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 
286.369/19-9 em 29/05/2019.

Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.
Em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 17/05/2018, na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Alexandre Dumas,
2.200, 4º andar, conjunto 402, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-910. Presença: Os acionistas subscritores da totalidade do capital social inicial
da Companhia, Vivante S.A., CNPJ nº 02.386.450/0001-90 e Vivante Serviços de Facilities Ltda., CNPJ nº 02.608.118/0001-22. Mesa: 
Presidente, Philippe Alain Yann Enaud; Secretário, Kleber Benedito Viana de Lima. Deliberações: (i) Deliberar sobre a constituição uma Sociedade 
por Ações sob a denominação de “Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.”, cujo objeto será: a) a prestação de serviços de 
construção civil, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva e reparo de instalações elétricas, sistemas de eletricidade e de iluminação; 
de instalações hidráulicas e equipamentos sanitários; e de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, bem como a
realização de pequenas obras, reformas e manutenções correntes em edifícios de qualquer natureza já existente; b) a prestação, diretamente ou
mediante a cessão/subcontratação de terceiros, de serviços de manutenção, conservação e limpeza de imóveis e congêneres, em geral ou 
especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins), suas áreas internas, externas, instalações e equipamentos, bem 
como o fornecimento de peças, partes, componentes, materiais e outros bens necessários para a prestação dos serviços; c) o fornecimento de mão 
de obra em geral; d) a prestação, a empresas, entidades e empreendimentos de serviços de planejamento, organização, coordenação, programação 
e consultoria (de caráter técnico, administrativo e/ou financeiro), em geral ou especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas
e afins), envolvendo a execução, pelo próprio tomador dos serviços ou por terceiros, de atividades, operações, fornecimentos e/ou serviços de 
interesse do tomador dos serviços; e) a participação em empreendimentos empresariais e/ou em outras sociedades; f) a prestação de serviço de
caráter privado de prevenção e combate a incêndios (bombeiro profissional e brigada de incêndio) e g) prestação de serviços de manutenção dos
sistemas de detecção e combate a incêndios. A Companhia terá o capital social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, conforme se verifica 
no boletim de subscrição anexo; (ii) Leitura do boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual faz parte integrante desta ata como Anexo
I, bem como do projeto do Estatuto da Companhia constituída, o qual, em duplicata, encontra-se devidamente assinado pelos senhores 
subscritores, que, fica fazendo parte integrante desta ata como documento Anexo II. Mereceram aprovação dos presentes, sem discrepância de
votos, todos os documentos acima. Apresentado aos presentes o comprovante de depósito do capital social mínimo da Companhia perante o Banco 
do Brasil, o qual faz parte integrante da presente ata como Anexo V, e diante do cumprimento de todas as formalidades legais o Sr. Presidente deu
por constituída a Companhia “Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.”; (iii) Eleição dos membros da administração da Companhia. 
Eleitos para o Conselho de Administração, para exercício de mandato de 3 anos: (i) Sr. Nicolas Arthur Jacques Wollak, RNE nº V317048W
(DELEMAF-RJ), CPF/MF nº 057.378.217-22, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (ii) o Sr. Marcos Attilio Pennacchi Novoa 
Y Novoa, RG nº 25.076.020-4 SSP/SP, CPF/MF nº 277.315.838-56, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e o Sr. Philippe Alain 
Yann Enaud, RNE nº V247992-J, DELEMIG/SP, CPF/MF nº 218.247.748-93, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração. Eleitos
para compor a Diretoria da Companhia, com um mandato de 3 anos: Sr. Philippe Alain Yann Enaud, RNE V2247992-J, CPF/MF nº 218.247.748-93,
para o cargo de Diretor Presidente; Sr. Kléber Benedito Viana de Lima, RG nº 14.818.623, SSP/SP, CPF/MF nº 091.312.548-29, para o cargo de 
Diretor Financeiro; e Sr. Luís Fernando Domingues Reolon, RG nº 20.887.970-5 SSP/SP, CPF/MF nº 193.858.968-81, para o cargo de Diretor 
Técnico. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, ora eleitos, aceitaram os seus respectivos cargos, declarando 
conhecer plenamente a legislação, a remuneração global dos Administradores para o exercício do ano de 2018 será deliberada oportunamente, por 
meio da Assembleia Geral; e (iv) Aprovar a indicação dos jornais “Empresas & Negócios” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” para as 
publicações da Companhia. Encerramento: Ata lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas: Vivante S.A. - p.p. Philippe Alain Yann Enaud
e Kleber Benedito Viana de Lima. São Paulo, 17/05/2018. Mesa: Philippe Alain Yann Enaud - Presidente da Mesa; Kleber Benedito Viana de
Lima - Secretário da Mesa. Advogado Responsável: André Franchini Giusti - OAB/SP: 305.658. JUCESP/NIRE S/A 3530052128-5 em 18/09/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo II - “Estatuto Social da Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A. - Capítulo I - 
Denominação, Sede, Objeto e Duração: Cláusula 1ª - Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A. (a “Companhia”), é uma sociedade
de ações de capital fechado, que se regerá pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e demais disposições 
legais aplicáveis. Cláusula 2ª - A Companhia tem sede em São Paulo/SP, na Rua Alexandre Dumas, 2.200, 4º andar, conjunto 402, Chácara Santo 
Antônio, CEP 04717-910, podendo abrir filiais, agências, escritórios, ou outras dependências de qualquer natureza, em qualquer ponto do território 
nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria. Cláusula 3ª - A Companhia tem como objeto social: a) a prestação de serviços de construção
civil, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva e reparo de instalações elétricas, sistemas de eletricidade e de iluminação; de instalações
hidráulicas e equipamentos sanitários; e de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, bem como a realização de pequenas
obras, reformas e manutenções correntes em edifícios de qualquer natureza já existente; b) a prestação, diretamente ou mediante a cessão/
subcontratação de terceiros, de serviços de manutenção, conservação e limpeza de imóveis e congêneres, em geral ou especificamente para a 
área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins), suas áreas internas, externas, instalações e equipamentos, bem como o fornecimento de
peças, partes, componentes, materiais e outros bens necessários para a prestação dos serviços; c) o fornecimento de mão de obra em geral; d) a 
prestação, a empresas, entidades e empreendimentos de serviços de planejamento, organização, coordenação, programação e consultoria (de
caráter técnico, administrativo e/ou financeiro), em geral ou especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins),
envolvendo a execução, pelo próprio tomador dos serviços ou por terceiros, de atividades, operações, fornecimentos e/ou serviços de interesse do
tomador dos serviços; e) a participação em empreendimentos empresariais e/ou em outras sociedades; f) a prestação de serviço de caráter privado 
de prevenção e combate a incêndios (bombeiro profissional e brigada de incêndio); e g) prestação de serviços de manutenção dos sistemas de 
detecção e combate a incêndios. Cláusula 4ª - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Cláusula 
5ª - O Capital Social é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas da totalidade 
do capital social da Companhia, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º - Cada ação ordinária terá direito a um voto 
nas Assembleias Gerais. § 2º - A distribuição de ações decorrentes do aumento do capital social deverá se efetivar dentro de 60 dias, contados da
data da publicação da Ata da Assembleia Geral que o aprovar, observados os preceitos legais aplicáveis. § 3º - As transferências, desdobramentos 
e conversões de ações serão suspensas 10 dias antes da realização das Assembleias Gerais. § 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias. 
Cláusula 6ª - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral: Cláusula 7ª - A Assembleia Geral de acionistas,
órgão soberano na Companhia, tem poderes definidos em lei e será convocada por quaisquer dos Acionistas ou por 2 membros da Diretoria agindo 
conjuntamente. § 1º - Os editais de convocação deverão ser entregues a cada Acionista com 8 dias de antecedência da data programada para a 
realização de cada Assembleia de Acionistas, e deverão conter informações sobre o local, a data e o horário em que a respectiva Assembleia de 
Acionistas será realizada e sobre a ordem do dia, bem como qualquer documentação pertinente a ordem do dia. § 2º - As Assembleias de Acionistas
serão consideradas como devidamente convocadas, dispensando os procedimentos previstos no § 1º acima, sempre que comparecerem acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Cláusula 8ª - A AGO realizar-se-á dentro dos 4 primeiros meses após o término de cada
exercício social, competindo-lhe, na forma da lei, examinar e deliberar sobre o relatório anual e as demonstrações financeiras elaboradas pela
Diretoria, previamente aprovados pelo Conselho de Administração e, se em funcionamento, pelo Conselho Fiscal. § Único - As Assembleias Gerais 
Extraordinárias realizar-se-ão quando regularmente convocadas para os fins previstos em lei e nos estatutos. Cláusula 9ª - A Assembleia será
presidida pelo Presidente da Mesa, com a assistência do Secretário da Mesa, nomeados pelos acionistas presentes. Cláusula 10 - A presença dos 
Acionistas representando, no mínimo 60% do capital votante da Companhia deverá ser requisitada para constituir quórum para a instalação de 
qualquer Assembleia Geral. Cláusula 11 - Quaisquer questões submetidas à Assembleia Geral serão aprovadas com os votos favoráveis dos
acionistas representando, no mínimo, 60% do capital social votante da Companhia, exceto se um quórum maior for requisitado de acordo com as
disposições deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações. Cláusula 12 - A Assembleia tem competência exclusiva, com exceção a
quaisquer outras atribuições constantes deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações: a) Para discutir e votar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia; b) Para aprovar o Orçamento Anual da Companhia e sua respectiva revisão semestral; c) Para aprovar a remuneração 
anual global para os Conselheiros e Diretores da Companhia; d) Para alterar o Estatuto Social; e) Para decidir sobre transformação, consolidação, 
constituição, cisão, incorporação, dissolução ou liquidação, assim como qualquer capitalização envolvendo a Companhia; f) Para decidir sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social e a distribuição de dividendos, observando-se o dividendo mínimo obrigatório estabelecido na 
Cláusula 25 deste Estatuto Social; g) Para decidir sobre qualquer alteração, aumento ou redução do capital social; h) Para decidir sobre qualquer
questão apresentada pelo Conselho de Administração; i) Para decidir sobre a criação de um novo tipo de ações ou a criação de ações com direitos 
especiais (golden shares). § Único - A matéria listada no item (i) acima exigirá o voto favorável dos Acionistas representando 100% do capital com
direito a voto da Companhia. Capítulo IV - Administração da Companhia: Cláusula 13 - A administração da Companhia competirá ao Conselho 
de Administração e à Diretoria. Cláusula 14 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela 
Assembleia. Os valores individuais respectivos, tanto dos conselheiros, quanto dos diretores, serão fixados pelo Conselho de Administração dentro
dos limites estabelecidos pela Assembleia Geral. § Único - Findos os respectivos mandatos, os administradores permanecerão em seus cargos até
a investidura de seus substitutos. Seção I - Conselho de Administração: Cláusula 15 - O Conselho de Administração será composto por no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, bem como destituídos ou 
substituídos a qualquer tempo. § 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente a ser, eleito pelos membros do Conselho, dentre seus
integrantes. § 2º - Caberá ao Presidente convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração. § 3º - Nas ausências temporárias e
impedimentos do Presidente, seu substituto será designado pelo Conselho, entre os demais conselheiros. § 4º - Será convocada Assembleia Geral
sempre que o número de conselheiros em exercício tornar-se inferior a 03, a fim de que sejam eleitos os conselheiros substitutos. § 5º - Além dos 
casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de conselheiro que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 60 dias
consecutivos. Cláusula 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e extraordinariamente sempre que 
necessário, mediante convocação por escrito por qualquer um de seus membros, com antecedência mínima de 10 dias, devendo a convocação
mencionar a ordem do dia a ser discutida. A convocação será suprida pelo comparecimento da totalidade dos membros do Conselho da 
Administração. § 1º - O “quórum” para instalação da reunião é a maioria dos membros do Conselho de Administração. § 2º - As resoluções do 
Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria de seus membros, salvo de maior quórum for exigido pela Lei das
Sociedades por Ações. Cláusula 17 - Compete privativamente ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia e aprovar os respectivos planos de expansão e modernização; b) Aprovação da venda, locação, transferência ou alienação de bens 
imóveis cujo valor de mercado seja superior a R$ 100.000,00 na data da transação, ou hipoteca ou qualquer tipo de ônus com relação aos imóveis
da Companhia em qualquer quantia superior ao valor aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício relevante; c) Aprovação da 
aquisição, venda, transferência ou criação de ônus ou gravame com relação a quaisquer ativos (incluindo investimentos em bens de capital -
CAPEX) da Companhia em qualquer quantia superior ao valor aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício relevante; d) Aprovação 
de novos acordos de parceria público-privada em qualquer valor diferente do que foi aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício
relevante; e) Aprovação de outorga de garantias, fianças, endosso ou qualquer outra garantia em favor de terceiros, cujo valor da garantia seja 
superior a R$ 500.000,00; f) Aprovação de novos contratos ou a continuidade de contratos existentes com Margem Bruta igual ou inferior a 10%;
g) Aprovação de continuidade de serviços a clientes inadimplentes a mais de 3 meses; h) Eleger e destituir diretores da Companhia, cujas 
atribuições serão definidas de acordo com o presente Estatuto Social; i) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e 
documentos da Companhia, solicitar informações sobre contatos celebrados ou em vias de celebração, bem como em quaisquer outros atos da 
diretoria; j) Manifestar-se sobre quaisquer propostas ou recomendações apresentadas pela Diretoria; k) Autorizar a realização de qualquer negócio
estranho ao objeto social da Companhia e suas atividades relacionadas, direta ou indiretamente, incluindo por meio da constituição de uma
subsidiária ou aquisição de negócio existente; l) Manifestar-se sobre o relatório da administração, sobre as contas da Diretoria, e sobre as
demonstrações financeiras, bem como sobre a proposta de destinação dos resultados a serem apresentados à Assembleia Geral; m) Autorizar a 
aquisição de ações emitidas pela Companhia, com o propósito de cancelamento ou manutenção em tesouraria para venda posterior; n) Escolher e 
destituir os auditores independentes; o) Aprovação de qualquer assunção ou compromisso de endividamento que, cumulativamente, faça com que
a Dívida Líquida seja superior ao valor equivalente a 2 vezes o EBTIDA estimado da Companhia para o respectivo exercício ou seja aumentada em
um valor a 30% do valor estimado pelo EBTIDA da Companhia para o respectivo exercício; p) Autorizar a celebração, alteração, prorrogação,
antecipação ou cancelamento de qualquer doação (na qualidade de doador), contrato de joint-venture, cessão, transferência e/ou licença de marcar,
patente e/ou tecnologia ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual ou industrial; e q) Autorizar a celebração de contratos entre a
Companhia, ou qualquer de suas afiliadas, e seus acionistas. Seção II - Diretoria: Cláusula 18 - A Diretoria será composta por 03 membros, 
acionistas ou não, residentes no país, sendo 01 Diretor Presidente, 01 Diretor Financeiro e 01 Diretor Técnico, com mandato de 03 anos, sendo 
permitida a reeleição. Cláusula 19 - Os diretores serão investidos nos cargos mediante termo assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, no
prazo de até 30 dias de sua eleição. § 1º - Os diretores serão eleitos de acordo com o previsto neste Estatuto Social permanecerão nos cargos até
que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição. § 2º - Os diretores poderão ser substituídos a qualquer 
tempo pelo Conselho de Administração, sendo que nas hipóteses de renúncia ou destituição, ou nas de ausências temporárias e impedimentos de 
qualquer dos diretores, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração, na forma deste Estatuto Social, a fim de que sejam eleitos os
diretores substitutos. Cláusula 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente. Essas reuniões serão válidas quando
delas participar a maioria dos Diretores, entre os quais o Diretor Presidente, lavrando-se as atas das respectivas deliberações. § Único - Em todas 
as reuniões da Diretoria as deliberações serão tomadas por maioria de votos de seus membros. Cláusula 21 - Compete à Diretoria administrar
todos os negócios sociais, representando a Companhia ativa e passivamente com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes em juízo ou fora dele, 
inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer
atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais. § 1º - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 
a) Conjuntamente, por 02 Diretores, b) Conjuntamente, por 01 Diretor e 01 procurador com poderes específicos; ou c) Conjuntamente, por 02
procuradores com poderes específicos. § 2º - As procurações deverão ser outorgadas pela Companhia devidamente representada pelo Diretor 
Presidente e o Diretor Financeiro, em conjunto, e salvas as procurações outorgadas para fins de representação judicial, deverão ter prazo 
determinado de validade de, no máximo, 01 ano, sendo vedado o substabelecimento. § 3º - Nos atos de aquisição ou de alienação de bens imóveis
ou de participações societárias em outras empresas, bem como de constituição de garantia real sobre qualquer bem de propriedade da Companhia, 
previamente aprovados pelo Conselho de Administração, a Companhia deverá ser representada, em conjunto, pelo Diretor Presidente e qualquer
outro Diretor. § 4º - É, ainda, de competência da Diretoria, a abertura, encerramento e alteração de endereço de filiais, agências, escritório, ou outras
dependências de qualquer natureza, em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. Capítulo V - Conselho Fiscal: Cláusula 22 - O
Conselho Fiscal é órgão não permanente, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, conforme os termos da Lei das 
Sociedades por Ações. § 1º - O Conselho Fiscal será composto de 03 membros efetivos e 03 suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com
mandato até a primeira AGO após sua instalação, permitida a reeleição. § 2º - O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela
Assembleia Geral. Capítulo VI - Exercício Social, das Demonstrações Financeiras, das Reservas e dos Dividendos: Cláusula 23 - O exercício
social terminará em 31/12 de cada ano, quando será levantado o respectivo balanço e as demonstrações financeiras determinadas por lei. Cláusula 
24 - O Conselho de Administração poderá autorizar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, e se julgar de interesse da
Companhia, promover a distribuição de lucros então apurados, bem como de lucros acumulados, após a manifestação do Conselho Fiscal, se em
funcionamento, requeridas as determinações legais e estatutárias, tudo “ad referendum” da Assembleia Geral que aprovar as contas do respectivo
exercício. Cláusula 25 - Os lucros líquidos apurados, após as amortizações, depreciações e provisões permitidas por lei, terão seguinte destinação: 
a) 5% para a constituição da reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital societário, dedução esta que deixará de ser obrigatória 
quando aludida reserva atingir 20% do capital social; b) Dividendo mínimo obrigatório de 05% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da
Lei das Sociedades por Ações, salvo se acordado de outra forma pelos acionistas por unanimidade; e, c) O saldo restante terá o destino que a 
Assembleia Geral determinar, mediante proposta do Conselho de Administração, acompanhada do respectivo parecer do Conselho Fiscal, se em
funcionamento. § 1º - Os dividendos deverão ser obrigatoriamente distribuídos aos acionistas dentro de 60 dias, contados da publicação da ata da 
Assembleia Geral que os aprovar. § 2º - Os dividendos não reclamados dentro de 03 anos contados da data do aviso do pagamento prescreverão
em favor da Companhia. Capítulo VII - Liquidação: Cláusula 26 - A Companhia será dissolvida e liquidada na forma da legislação vigente. § Único 
- Compete à Assembleia Geral esclarecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Do Foro: Cláusula 27 - Toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa vir a surgir entre 
a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriunda da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e/ou seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e/ou neste Estatuto Social deverão ser
solucionadas por meio de arbitragem submetidas ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de
acordo com o seu regulamento em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. Capítulo IX - Disposições Gerais: Cláusula 28 - Os
casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor. Advogado Responsável: Nome: André Franchini Giusti -
OAB/SP: 305.658.

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0003480-32.2013.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Tateno Construtora Ltda.
Requerido: Elevadores & Cia - Giovana Maximiano Guedes-ME - Firma Individual e outros. Edital
de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo nº 0003480-32.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta
Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Stefanie Maximiano Guedes C.P.F. nº
334.390.218.74; Fabiano Maximiano Guedes C.P.F. nº 258.666.498-10; Fabricio Maximiano Guedes
C.P.F. nº 330.892.188-01 Giovana Maximiano Guedes C.P.F. nº 334.390.218-74 e Juliana Maximiano
Guedes C.P.F. nº 266.639.368-24 e aos que o presente edital virem a interessar ou que dele
conhecimento tiverem, que Tateno Construtora Ltda, ajuizou ação de procedimento comum,
objetivando a rescisão do contrato de venda de equipamentos, montagem e instalação entabulados entre
as partes na data de 19/03/2012 por culpa exclusiva dos réus com a devolução da quantia já paga
acrescida de multa, danos materiais e morais, respondendo como herdeiros sucessores de Anael
Maximiano Guedes. Estando os réus, em local incerto e não sabido, pelo presente edital ficam citados
para os termos da ação supra mencionada, para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, sob pena de se
presumirem aceitos e como verdadeiros os fatos alegados pela autora, no prazo de 15 dias subsequentes
ao decurso do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Assim, para que produza seus efeitos
de direito, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos Autos da Ação de Busca e Apreensão
(Alienação Fiduciária) - PROCESSO Nº 1003534-20.2015.8.26.01270. A Excelentíssima Senhora
Doutora Juliana Marques Wendling, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Carapicuíba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) JOSE SEVERINO
DE SANTANA, inscrito no CPF/MF nº 279.300.388-31, bem como seu cônjuges e/ou sucessor(es),
que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de BUSCA E APREENSÃO com PEDIDO LIMINAR, visando a
busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: VOLVO FH-12 420-4X2-Bas-2P-Ano:2005, Placa:CNR
7189-Cor:Branca-Chassi:9BVAN60A26E716034-Renavam:867586192, objeto de garantia do contrato
de alienação fiduciária de número 000054955080. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação do supramencionado para, no prazo de 20(vinte) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestar o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Carapicuíba, aos 28 de novembro de 2018.                                                                  (30 e 31)

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006719-
28.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALESSANDRO BARBOSA SOBRINHO, CPF. 020.175.216-63, que nos autos da ação de Despejo 
em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARIA DO CÉU POEIRA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, § 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir 
do prazo deste edital, pague a quantia de R$ 76.389,95 (Maio/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, 
do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 20/08/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 22/08/2019  - 10:20h

Ao Sr. JOSE BONIFÁCIO TEIXEIRA e Sra. ZÉLIA DE SOUZA TEIXEIRA.
Endereço: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5655, APTO 82, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CARRO AZUL, EDIFÍCIO 
TOPÁZIO, BAIRRO PIRAJUSSARA, SÃO PAULO/SP – CEP 05787-000.
REF.: COMUNICAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE DATAS DOS LEILÕES DO IMÓVEL oferecido em garantia através de 

Em virtude do inadimplemento do empréstimo contraído junto ao BANCO INTER S/A e a ausência de purga da mora 

leilões do imóvel Alienado Fiduciariamente em garantia do mencionado empréstimo. Da dos relativos aos leilões:

e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 82, localizado no 8º andar 

11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. DATA DOS LEILÕES:

SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA e ZELIA DE SOUZA TEIXEIRA. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
DO S VALORES:

Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. DO L EILÃO ONLINE: 

após a consolidação da propriedade e até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo 

Atenciosamente,
BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
1

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 28 de Maio de 2019

01- Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Pre-
sença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Do-
minicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secre-
tariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência em São Luìs/
MA. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselhei-
ros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em São Luís/MA, cujo endereço segue abaixo: Avenida 
Cel. Colares Moreira, nº 9, quadra 46 - sala 05, Bairro Renascença, CEP: 65075-441, São Luís/MA. Fica a Diretoria da So-
ciedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reu-
nião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 
07 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2019. 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Se-
cretária da Mesa. JUCESP nº 389.990/19-0 em 19.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.635
Disponibilidades    7.316
Aplicações Interfinanc. Liquidez               -

Aplicações no Mercado Aberto      -
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       5.089

Carteira Própria    5.089
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        5.119
Carteira de Câmbio    3.545
Rendas a Receber     440
Negociação e Intermed. de Valores    4
Diversos    1.223
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (93)

Outros Valores e Bens           111
Despesas Antecipadas     111

PERMANENTE        1.006
Imobilizado de Uso           389

Outras Imobilizações de Uso    1.160
(Depreciações Acumuladas)     (771)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            617
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (277)

TOTAL DO ATIVO      18.641

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.690
Relações Interdependências        1.704

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.704
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        9.986

Carteira de Câmbio    7.155
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.063
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.639

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.951
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    444
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           (55)

Receitas Operacionais     13.375
(Despesas Operacionais)     (13.422)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (4)
(Contribuição Social)    (4)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      18.641

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Junho de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Vocatus Participações S.A.
CNPJ: 20.816.163/0001-54

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 406 468
Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Outros créditos 405 467
Não Circulante 88.518 85.131
Investimentos 88.518 85.131
Total do Ativo 88.924 85.599
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 382 467
Outras obrigações 382 467
Patrimônio Líquido 88.542 85.132
Capital social 57.692 57.692
Reserva de lucros 1.585 1.395
Lucros (Prejuízos) acumulados 29.265 26.045
Total do Passivo 88.924 85.599

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Despesas gerais e administrativas (19) –
Resultado Operacional (19) –
Resultado de equivalência patrimonial 3.808 4.669
Lucro antes do IR e da CS 3.789 4.669
Lucro Líquido do Exercício 3.789 4.669
Lucro líquido do período/exercício por ação - R$ 0,048 0,059

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
(=) Lucro do Exercício 3.789 4.669
Itens que não afetam o caixa operacional (19) –
Equivalência patrimonial (3.808) (4.669)
Aumento e (diminuição) das contas de passivo
Outras obrigações 3 –
Caixa líquido das atividades operacionais (16) –
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Dividendos recebidos 16 –
Caixa líquido das atividades de investimentos 16 –
Caixa líquido das atividades de financiamentos – –
Aumento/(redução) líquido de caixa – –
 Caixa no início do período 1 1
 Caixa no final do período 1 1
Aumento/(redução) líquido de caixa – –

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em 31/03/2017
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros  
acumulados Total

 (Reapresentado) 79.554 1.162 – 214 80.930
Lucro líquido do exercício – – – 4.669 4.669
Redução de capital (21.862) – – 21.862 –
Reserva legal – 233 – (233) –
Dividendos declarados – – – (467) (467)
Constituição de 
 reserva de lucros – – 26.045 (26.045) –
Saldos em 31/03/2018 57.692 1.395 26.045 – 85.132
Lucro líquido do exercício – – – 3.789 3.789
Reserva legal – 190 – (190) –
Dividendos declarados – – – (379) (379)
Constituição 
 de reserva de lucros – – 3.220 (3.220) –
Saldos em 31/03/2019 57.692 1.585 29.265 – 88.542

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: Vocatus Participações S.A., 
constituída em 12/08/2014, é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com sede em São Paulo - SP, que tem por objeto social a participação em 
outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil: (a) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, com risco  insignificante de  mudança de 
valor e limites. (b) Investimentos: Os investimentos em controladas são ava-
liados pelo método da equivalência patrimonial. (c) Outras contas a pagar: 
são obrigações a pagar contraídas no curso normal dos negócios, sendo 

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2019. São Paulo, 24/07/2019 A Diretoria

classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no perío-
do de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. 3. Investimento: Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31/03/2019, a 
Companhia detém 55% do capital social da empresa MPR  Empreendimentos 
e Participações S.A. 4. Patrimônio Líquido: (a) Capital Social. Em 31/03/2019, 
o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 57.692.073,90, 
representado por 57.692.073 ações ordinárias nominativas. 

SBIC Administração de Bens S.A.  –  CNPJ/MF nº 04.757.453/0001-18  –  NIRE 35.300.365.585
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2018

Data e Horário: Realizada aos 30/04/2018, às 10h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua Pamplona, nº 1.326, 3º andar, Jardim Paulista, CEP. 01405-002. Convocação: Dispensada nos termos do 
§ 4º, dos artigos números 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Flavio Bonfim Pestana, Presidente da Mesa; José Matias 
da Costa, Secretário da Mesa. Presença: Acionistas representando 100% do Capital Social. Ordem do Dia: I - Aprovação das 
demonstrações contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017. II - Reeleger os membros da 
atual Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas por unanimidade e na melhor forma do Direito: 
I - Aprovar as demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, as quais atendem 
a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, 
ambos veiculados no dia 28/03/2018, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II - Reeleger os membros 
da atual Diretoria da companhia para o próximo mandato de 3 anos, restando reeleitos o Sr. Flavio Bonfim Pestana, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG nº 8.471.526 SSP/SP e CPF/MF nº 089.919.248-32, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo, SP, na Rua Pernambuco, nº 210, apartamento 132, Higienópolis, CEP. 01240-020, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente da companha e o Sr. José Matias da Costa, português, casado, empresário, portador do RG nº 02.771.684-4 DETRAN 
e CPF/MF nº 032.357.187-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Malibu, nº 95, apartamento 
1202, bloco 2, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente responsáveis pela administração da Companhia, conforme termos 
de posse anexos, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações e tomam posse imediata, declarando sob as 
penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito 
de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da companhia, 
na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça 
de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, restaram aprovadas por unanimidade de votos as matérias relativas a ordem do dia. Como nenhum dos presentes quis 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes em livro próprio da Sociedade, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. Mesa: 
Presidente - Flavio Bonfim Pestana; Secretário - José Matias da Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio de 
Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 24 e 28, na forma da IN DREI nº 38/2.017. São Paulo, 30/04/2018. Flavio Bonfim 
Pestana - Presidente da Mesa; José Matias da Costa - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. 
JUCESP nº 346.579/19-3, em 02/07/2019. 

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)

Demonstrações das 
Mutações do  

Patrimônio Líquido

Reser- 
va de Re- Reser-

Prejuízo/ 
Lucro

Capital  
social

reava- 
liação

serva  
legal

va de  
lucros

acumu- 
lado Total

Saldos em 31/03/2017 30.100 392 139 2.804 – 33.435
Lucro líquido do exercício – – – – 8.655 8.655
Reserva legal – – 433 – (433) –
Dividendos declarados (865) (865)
Realização de reserva 
 de reavaliação – (93) – – 93 –
Constituição da 
 reserva de lucros – – – 7.450 (7.450) –
Saldos em 31/03/2018 30.100 299 572 10.254 – 41.225
Lucro líquido do exercício – – – – 7.741 7.741
Dividendos declarados – – – – (774) (774)
Reserva legal – – 387 – (387) –
Realização de 
 reserva de reavaliação – (80) – – 80 –
Dividendos pagos – – – – (150) (150)
Constituição da 
 reserva de lucros – – – 6.510 (6.510) –
Saldos em 31/03/2019 30.100 219 959 16.764 – 48.042

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Resultado de equivalência patrimonial 7.741 8.655
Lucro (Prejuízo) Operacional 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,11 0,12

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 7.741 8.655
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o 
 caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial (7.741) (8.655)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Outros créditos (106) (47)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (1) (1)
Obrigações tributárias (3) 7
Outras obrigações 157 52
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 47 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (21) (7)
Dividendos recebidos 134 –
Dividendos distribuídos (150) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (37) (7)
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 10 4
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14 4
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 10 4

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo: Circulante 1.156 1.115
Caixa e equivalentes de caixa 14 4
Outros créditos 1.142 1.111
Não Circulante 48.264 41.272
Investimentos 48.170 41.199
Imobilizado 94 73
Total do Ativo 49.420 42.387
Passivo e Patrimônio Líquido: Circulante 1.374 1.158
Fornecedores – 1
Obrigações tributárias 6 8
Outras obrigações 1.368 1.149
Não Circulante: Outras obrigações 4 4
Patrimônio Líquido 48.042 41.225
Capital social 30.100 30.100
Reserva de reavaliação 219 299
Reserva legal 959 572
Reserva de lucros 16.764 10.254
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 49.420 42.387

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participa-
ções S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração 
de bens próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração De acordo com 
o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 
1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em  
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos  
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor.  

2.4. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. Em 31/03/2019, a Companhia detém 
100% do capital social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital 
social da Companhia Nacional de Álcool, 1% do capital social da Armazém 

47 Distribuidora Ltda. e 0,01% do capital social da Da Ilha - Comércio de
Álcool Ltda. 2.5. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2019, o capital social subs-
crito e integralizado está representado por 69.309.945 ações ordinárias sem
valor nominal, pertencentes à MPR Empreendimentos e Participações S.A.

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 24/07/2019 A  Diretoria

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional 
de Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São 
Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na industrialização, co-
mercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e 
cosméticos. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de 
Elaboração: De acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fis-
cal compreende o período de 1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2019, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Jandira, 24/07/2019 A  Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 54.179 68.507
Caixa e equivalentes de caixa 3.766 14.808
Contas a receber de clientes 28.438 30.019
Estoques 6.696 4.712
Impostos a recuperar 6.524 2.988
Outros créditos 8.755 15.980
Não Circulante 68.793 65.308
Outros créditos 3.718 7.741
Impostos a recuperar 466 –
Investimentos 41.958 42.857
Imobilizado 16.251 8.310
Intangível 6.400 6.400
Total do Ativo 122.972 133.815
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 53.156 43.426
Fornecedores 18.840 16.608
Empréstimos e financiamentos 27.475 20.187
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.080 1.208
Obrigações tributárias 1.713 1.793
Outras obrigações 4.048 3.630
Não Circulante 44.336 68.709
Empréstimos e financiamentos 36.381 64.066
Obrigações tributárias 324 461
Imposto de renda e contribuição social diferidos 112 154
Outras obrigações 7.519 4.028
Patrimônio Líquido 25.480 21.680
Capital social 13.672 13.672
Reserva de reavaliação 219 299
Reserva de incentivo fiscal 251 –
Reserva legal 600 392
Reserva de lucros 10.738 7.317
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 122.972 133.815

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Receita Líquida de Vendas 139.430 127.535
Custo das Vendas (72.131) (64.544)
Lucro Bruto 67.299 62.991
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (23.081) (19.202)
Gerais e administrativas (19.322) (18.588)
Outras receitas operacionais líquidas 162 669
Resultado da equivalência patrimonial 800 2.540
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 25.858 28.410
Resultado Financeiro (20.265) (21.185)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 5.593 7.225
IR e CS (1.417) (2.251)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 4.176 4.974
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,21 0,26

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital Reserva Reserva Reserva de Reserva de Lucros Total do patrimônio
social de lucros de capital reavaliação incentivo fiscal acumulados líquido

Saldos em 31/03/2017 13.672 2.949 143 392 – – 17.156
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.974 4.974
Reserva legal – – 249 – – (249) –
Realização de reserva de reavaliação – – – (140) – 140 –
Reserva de lucros – 4.368 – – – (4.368) –
Dividendos a distribuir – – – – – (497) (497)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – – 47 – – 47
Saldos em 31/03/2018 13.672 7.317 392 299 – – 21.680
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.176 4.176
Reserva legal – – 208 – – (208) –
Realização de reserva de reavaliação – – – (121) – 121 –
Reserva de incentivo fiscal – (251) – – 251 – –
Reserva de lucros – 3.672 – – – (3.672) –
Dividendos a distribuir – – – – – (417) (417)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – – 41 – – 41
Saldos em 31/03/2019 13.672 10.738 600 219 251 – 25.480

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 4.176 4.974
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício 
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização ativo imobilizado 815 651
 Depreciação de mais-valia de imobilizado 948 632
 Depreciação e amortização de mais-valia de outros ativos 808 646
 Provisão para riscos – (203)
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa – (126)
 Resultado de equivalência patrimonial (857) (2.540)
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 7.993 8.170
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (1.984) (1.109)
 Contas a receber de clientes 1.581 (2.892)
 Impostos a recuperar (4.002) 5.868
 Partes relacionadas 4.549 2.194
 Outros créditos 6.699 (722)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (216) (1.960)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (129) (39)
 Fornecedores 2.279 982

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
 Partes relacionadas 484 –
 Outras obrigações (12) (110)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 23.132 14.416
 Juros pagos (7.993) (8.170)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (828) 828
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 14.311 7.074
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – 5
Aquisição de imobilizado (8.756) (2.131)
Aquisição de controlada – (36.555)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.756) (38.681)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 3.800 –
Captação de empréstimos e financiamentos – 62.000
Amortização de empréstimos e financiamentos (20.397) (37.450)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento (16.597) 24.550
Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa(11.042) (7.057)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.808 21.865
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.766 14.808
Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa(11.042) (7.057)

sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo 
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação 
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas 
calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 

ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em contro-
ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 
31/03/2019, a Companhia detém 99% do capital social da empresa Arma-
zém 47 Distribuidora Ltda. e 99,99% do capital social da empresa Da Ilha - 
Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circulantes: De-
monstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cam-
biais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financei-
ras, sendo essas variações registradas na demonstração do resultado.  
2.10. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2019, o capital social subscrito e inte-
gralizado está representado por 19.503.848 ações ordinárias sem valor 
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A. 

A  Diretoria Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

FWL Administradora de Bens S/A
CNPJ/ME nº 23.613.514/0001-18

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

2018
Ativo 19.700.938,96 D
Circulante 4.779.536,19 D
Disponivel 4.315.315,03 D
Creditos 464.221,16 D
Ativo não circulante 14.921.402,77 D
Ativo permanente 14.921.402,77 D
Total do ativo 19.700.938,96 D
Passivo 19.700.938,96 C
Circulante 292.784,68 C
Exigibilidades 292.784,68 C
Patrimonio liquido 19.408.154,28 C
Capital social 14.791.319,00 C
Resultados acumulados 4.616.835,28 C
Total do passivo e patrimônio líquido 19.700.938,96 C

Receitas 2018
Receita operacional: Receita operacional bruta 7.973.209,66 C
Deducoes das vendas 291.022,02 D
Receitas financeiras 401.724,73 C
Receita operacional 8.083.912,37 C
Total de receitas 8.083.912,37 C
Receita líquida 8.083.912,37 C
Lucro bruto 8.083.912,37 C
Custos: Custos dos produtos 31.616,58 D
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 1.150.056,52 D
Despesas operacionais 1.150.056,52 D
Impostos e participacoes sobre o lucro
Impostos sobre o lucro 913.587,88 D
Impostos e participacoes sobre o lucro 913.587,88 D
Total de custos 2.095.260,98 D
Lucro operacional 5.988.651,39 C
Resultado financeiro: Outras receitas/despesas
Lucro antes dos IR, participações e contribuições 5.988.651,39 C
Provisão de impostos: Participações e contribuições
Total do lucro do período 5.988.651,39 C

Lauro Megale Neto – Diretor
Vanilso Caetano – Contador CRC nº 1SP 156.403/O-6

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Capital integralizado Lucros ou acumulados
Saldos iniciais 14.791.319,00 9.828.183,98
Dividendos – (11.200.000,00)
Lucro líquido do período – 5.988.651,39
Saldos finais 14.791.319,00 4.616.835,28

Das atividades operacionais 2018
Lucro líquido do exercício 5.988.651,39
Lucro líquido ajustado 5.988.651,39
(Acréscimo)/decréscimo do ativo circulante + RLP
Estoques de mercadorias 430.666,56
Adiantamento a terceiros 30.000,00
Total (acréscimo)/decréscimo do ativo circulante + RLP 460.666,56
Acréscimo/(decréscimo) do passivo circulante + ELP
Fornecedores 9.742,67
Provisão de IRPJ/CSLL 230.487,79
Total acréscimo/(decréscimo) do passivo circulante + ELP 240.230,46
Total das atividades operacionais 6.689.548,41
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 6.689.548,41
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 7.934.820,27
Variação ocorrida no período (3.619.505,24)
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 4.315.315,03R$ 14.921 em 31/12/2018. 4. Demonstração do Fluxo de Caixa – As 

demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas por meio do método 
indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 – Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). 5. Aplicações Financeiras – O saldo em 31/12/2018 é de R$ 4.260 
e está aplicado no Banco Itaú Unibanco S/A e gerou rendimento financeiro 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos 
em milhares de Reais): 1. Contexto Operacional – FLW Administradora 
de Bens S.A, foi constituída em 06/11/2015, com prazo indeterminado de 
duração, é uma Companhia que têm como objeto a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista 
ou quotista, atuando como holding. A FWL possui sua sede na Rua Serra 
de Botucatu, 880, sala 1406, São Paulo/SP. As demonstrações contábeis da 
Empresa para o exercício findo em 31/12/2018 foram elaboradas de acordo 
com as normas brasileiras de contabilidade. 2. Receitas – As receitas são 
contabilizadas pelo regime de caixa. 3. Imobilizado – O ativo imobilizado 
da Sociedade, é basicamente composta por Imóveis (total de R$ 14.903), 
móveis e utensílios (total de R$ 18), e que totalizam o valor líquido de 

de R$ 402 no ano de 2018. 6. Tributação Federal – A empresa é tributada 
no âmbito federal pelo regime de tributação de Lucro Presumido.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 B

E6
B-

4C
C

C
-5

7E
4-

1A
63

.


