
O impacto tributário 
do Coronavírus

O Coronavírus está 
assustando não só a 
população, mas também 
o mercado e o Governo. 
Com a classificação 
de pandemia pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 
muitas medidas 
restritivas estão sendo 
tomadas para evitar 
a contaminação em 
massa

Acompanhamos nos 
últimos dias a pu-
blicação de diver-

sas normas legais pelo 
governo federal e estados 
com orientações para 
enfrentamento da crise 
que se alastrou no país, 
entre essas medidas estão 
a suspensão das aulas nas 
escolas e universidades, o 
cancelamento de eventos 
públicos e privados, orien-
tação para que órgãos 
públicos e empresas esta-
beleçam o teletrabalho e 
home office, o fechamento 
do comércio e suspensão 
de prestação de serviços, 
quando não essenciais e, 
ainda restrições ao trans-
porte.

Todo o cuidado neste 
momento é pouco para 
evitar a disseminação da 
COVID-19, contudo as 
medidas adotadas para 
frear a circulação do vírus 
tem impacto econômico e 
tributário incalculáveis.

Já presenciamos que-
das recordes nas bolsas 
de valores trazidas pelas 
incertezas do mercado 
e dia a dia visualizamos 
notícias de governos de-
signando montantes em 
dinheiro, os quais não 
estavam provisionados, 
para enfrentamento da 
crise na saúde.

Com esse cenário, pou-
quíssimas atividades eco-
nômicas tiveram um in-
cremento na sua deman-
da, sendo que na maioria 
dos setores a perda é 
gigantesca, gerando um 
desequilíbrio econômico 
gravíssimo.

Tudo isso tem um impac-
to não só social, uma vez 
que a perspectiva é que 
o desemprego aumente 
exponencialmente, mas 
também econômico, haja 
vista a paralisação na 
circulação de riquezas, 
impacto financeiro, dada 
a queda de arrecadação e, 
ainda, também tributário.

Em que pesem as me-
didas anunciadas pelo 
Governo Federal refe-
rente ao diferimento do 
pagamento do simples 
nacional e do FGTS por 
3 meses, além da redução 
em 50% das contribuições 
para o sistema S, redução 
à zero das alíquotas de 
importação para produtos 
médico-hospitalares e 
desoneração temporária 
de IPI de determinados 
produtos, tais propostas 
não são suficientes para 
enfrentamento da crise 
que vamos nos deparar 
nos próximos meses. 

O governo tem liberdade 
para regular o mercado 
modificando a alíquota de 
IPI de produtos que são 

considerados essenciais 
e deve ampliar a lista 
dos produtos divulgada 
para proteger a saúde, 
alimentação e bem estar 
da população. 

Ademais, diante do re-
colhimento dos tributos 
no momento da emissão 
da nota fiscal, com a gran-
de quantidade de contra-
tos desfeitos, as empresas 
precisam ficar atentas 
para reaver os tributos 
pagos indevidamente a 
fim de não agravarem 
ainda mais a sua situação 
financeira. 

Por isso é importantíssi-
mo o acompanhando das 
políticas tributárias que 
estão sendo adotadas pelo 
governo federal, estadual 
e municipais. Aguarda-se 
que haja uma redução na 
alíquota dos tributos de 
produtos considerados 
essenciais, bem como, a 
postergação para entre-
ga não só da declaração 
do imposto de renda da 
pessoa física, como de 
todas as outras obrigações 
acessórias, seja ele no 
âmbito federal, estadual 
ou municipal.

Para isso será preciso a 
colaboração de todos os 
entes federativos nessa 
luta contra o Coronavírus!

Os Estados devem atuar 
promovendo a redução 
do ICMS dos produtos 
necessários para manter a 
integridade da população 
e suspendendo a cobran-
ça das verbas destinadas 
para fundos em razão da 
concessão de benefícios 
fiscais. Também devem 
suspender a aplicação de 
multa em decorrência de 
pagamentos em atrasos, 
além da postergação da 
entrega das obrigações 
fiscais, como mencionado 
acima.

Os Municípios podem 
contribuir reduzindo as 
alíquotas do ISS dos 
serviços não só da área 
da saúde, como também 
daqueles serviços que 
estão sendo fortemente 
impactados dada a au-
sência de demanda no 
período de quarentena 
da população.

O governo federal deve 
ampliar as medidas já di-
vulgadas, possibilitando 
a redução da carga tribu-
tária, uma vez que com a 
paralização das atividades 
econômicas, as empresas 
não terão caixa para fazer 
frente aos tributos. 

Se medidas para ajudar 
a economia, a população 
e conter a alta dos preços 
de produtos e serviços 
fundamentais não forem 
adotadas, os gastos públi-
cos com saúde, benefícios 
previdenciários e outras 
despesas para conter o 
avanço do vírus serão 
ainda maiores para o 
orçamento. Aguardamos 
a manifestação dos legis-
lativos federal, estaduais 
e municipais.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA  DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 2ª VARA CIVEL.  EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1024884-65.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)  de Direito da 2ª  Vara Cível, do  Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) ANA LUCIA  SCHMIDDT RIZZON, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) ausente(s), incerto(s), desconhecido(s), eventuais interessados, bem como
seu(s) cônjuges e/ou sucessor(es) que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de  BUSCA E APREENSÃO
com PEDIDO LIMINAR em face ANA MARIA DANTAS VIANA, inscrito no CPF/MF nº  346.985.903-53,
visando a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: FIAT UNO EVO – 4P – Completo – VIVACE 1.0
8v  (Flex) – 2014, Placa: AXZ7527 – Cor: BRANCA – Chassi: 9BD195102E0549461 – Renavam
1000732069, objeto de garantia do contrato de alienação fiduciária de numero 083060383. 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. FAZ SABER a(o) Será o presente edital, por  extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20  de fevereiro de 2020.           (21 e 24)

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  127.632,21 127.616,05
Caixa e Equivalentes de Caixa  52,07 35,91
Imoveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  2.315.500,91 2.362.565,49
Creditos com Pessoas Ligadas  1.762.939,26 1.810.003,84
Investimentos  200.561,65 200.561,65
Imobilizado  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  2.443.133,12 2.490.181,54

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  18.509,00 18.509,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 18.509,00
Patrimônio Liquido  2.424.624,12 2.471.672,54
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (1.158.957,88) (1.111.909,46)
Total do Passivo  2.443.133,12 2.490.181,54

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Despesas Operacionais  2019/R$ 2018/R$
Despesas Administrativas  43.423,95 40.691,76

Impostos e Taxas  2.973,23 2.873,69

Despesas Financeiras  651,24 599,70

Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (47.048,42) (44.165,15)
Prejuizo Líquido do Exercício  (47.048,42) (44.165,15)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Total do
  Capital Reservas Prejuízos Patrimônio
  Social de Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2017  3.583.582,00  - (1.067.744,31) 2.515.837,69
Resultado 
 do Exércício  - - (44.165,15) (44.165,15)
Em 31/12/2018  3.583.582,00  - (1.111.909,46) 2.471.672,54
Resultado 
 do Exércício  - - (47.048,42) (47.048,42)
Em 31/12/2019  3.583.582,00  - (1.158.957,88) 2.424.624,12

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais 
Lucro Líquido do exercício  (47.048,42) (44.165,15)
Lucro Líquido Ajustado  (47.048,42) (44.165,15)
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais  (47.048,42) (44.165,15)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) redução emprestimos 
 e adiantamentos  47.064,58 44.157,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  47.064,58 44.157,00
Fluxo de caixa do exercício  16,16 (8,15)
Saldo no Início do exercício  35,91 44,06
Saldo no final do exercício  52,07 35,91
Fluxo de caixa do exercício  16,16 (8,15)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

METALURGICA ARICANDUVA S/A - CNPJ. 61.340.071/0001-28
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2020

realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas 
e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 5- O Capital  Social  é de  R$ 3.583.582,00  
totalmente integralizado e  representado  por  2.596.265.383 
ações  ordinárias sem valor nominal. 6- O Imposto de Renda 
e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido. 7- A entidade está com as atividades industriais 
paralizadas, desde abril de 1983.

A Diretoria
Marcial Celso de Lima -  CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras  foram  elaboradas de 
acordo com o  CPC PME, em concordância  com ás Leis nº 
6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes 
de caixa, incluem depositos bancários(R$ 1,00 em 2019 e R$ 
16,70 em 2018) e  aplicações financeiras (R$ 51,07 em 2019 
e R$19,21 em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de 

Augusto Velloso Engenharia S.A
CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE: 35300194667

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 06/03/2020.
Data, Local e Hora: 06/03/2020, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta 
Capital, às 09:00 horas. Convocação: Dispensada a convocação conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. Pre-
sença dos Acionistas: Totalidade dos acionistas presentes representando a totalidade do capital social, confor-
me assinaturas na folha 12 do respectivo “livro de presença”. Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e 
votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 
31/12/2019 e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foram aprovados os documentos do item 
“a” da ordem do dia, os quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 06/03/2020 no 
DOESP e no Jornal “Empresas & Negócios”. Em seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se 
em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2019. 
Na sequência o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dos presentes desejasse fazer uso. Como ninguém se 
manifestou declarou encerradas as Assembleias, lavrando-se esta ata, que depois de lida e aprovada por todos 
vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - pre-
sidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos 
seus Diretores: Augusto Ferreira Velloso Neto - Diretor Superintendente e Ricardo Machado Ferreira Vello-
so - Diretor Presidente.  JUCESP n° 137.764/20-0 em 16/03/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida
 de vendas 19 1.794.496 1.740.046 1.909.372 1.914.705
Custo das mercadorias
e produtos vendidos 20 (1.295.154) (1.139.199) (1.290.943)(1.246.048)

Lucro bruto 499.342 600.846 618.429 668.657
(Despesas) receitas
operacionais

Com vendas 20 (378.188) (333.077) (403.130) (350.355)
Gerais e adminis-
trativas 20 (49.841) (46.094) (54.384) (48.107)

Resultado com equiva-
lência patrimonial 8 85.479 47.460 - -

Outras receitas
(despesas)
operacionais 22 57.914 (34.866) 59.653 (34.889)

Resultado antes do
resultado financeiro 214.706 234.270 220.568 235.306

Receitas financeiras 24.192 17.300 26.007 17.499
Despesas financeiras (17.157) (21.991) (17.811) (22.816)
Variação cambial líquida (9.727) (5.955) (8.589) (7.183)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota Explicativa 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa 4 33.871 28.086 97.927 33.506

Contas a receber 5 600.084 514.236 613.386 551.186
Partes relacionadas 639 191 639 -
Estoques 6 624.011 832.729 787.688 972.894
Instrumentos financeiros
derivativos - 279 - 279

Tributos a recuperar 7 93.597 57.408 108.847 65.615
Despesas antecipadas 17.682 4.724 17.788 5.310
Outros ativos 1.734 3.994 2.223 4.384
Total do ativo circulante 1.371.618 1.441.648 1.628.498 1.633.174
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 25 74.577 55.218 78.930 64.919
Outras contas 45.672 5.044 46.834 5.116

120.249 60.262 125.764 70.035
Investimentos 8 297.943 235.471 - -
Propriedades
para investimentos 9 5.020 4.992 5.020 4.992

Imobilizado 10 88.349 57.234 142.890 107.936
Intangível 11 2.166 2.325 4.483 3.384
Ativos de direitos de uso 12 14.679 - 16.785 -

 408.157 300.023 169.178 116.313
Total do ativo não
circulante 528.406 360.285 294.942 186.348

Total do ativo 1.900.024 1.801.933 1.923.440 1.819.522

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2018 2018

Fluxo de caixa da atividade
operacional

Lucro líquido do exercício 231.373 232.222 231.373 232.222
Ajustes para reconciliar o
resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos (19.359) (21.653) (14.011) (24.045)

Variação monetária, cambial
e juros não realizados 8.843 4.426 8.843 4.426

Depreciação e amortização 5.640 4.019 12.278 9.437
Amortizações ativo
de direito de uso 3.125 - 4.388 -

Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 17.548 14.356 20.805 14.660

Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis 121 - 123 -

Perda estimativa para ajuste
ao valor realizável do estoque 22.381 7.589 14.538 15.471

Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários (32.554) 56.583 (32.580) 56.609

Equivalência patrimonial (85.479) (47.460) - -
Provisão para gastos e abati-
mentos com clientes 8.231 11.074 9.077 11.942

Provisões para garantias 7.115 5.297 7.113 5.285
166.985 266.454 261.947 326.007

Variações patrimoniais:
Contas a receber (111.626)(150.967) (165.940) (148.796)
Estoques 186.338(129.992) 170.774 (168.367)
Créditos tributários (36.189) 20.205 (40.913) 18.301
Outros ativos (51.495) (22.854) (32.490) (38.659)
Fornecedores (82.081) 37.555 (25.079) 16.546
Obrigações tributárias 31.656 (69.659) 33.028 (71.606)
Contas a pagar (11.512) 24.786 (12.315) 42.974
Imposto de renda
e contribuiçao social pagos - 10.281 - 11.855

(74.910)(280.644) (72.936) (337.752)
Caixa líquido gerado pelas/
(aplicado nas) atividades
operacionais 92.075 (14.190) 189.012 (11.745)

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição de ativo imobiilzado (36.718) (25.838) (47.007) (38.159)
Aquisição de intangível - - (359) (213)
Resultado na venda
de imobilizado - 120 - 120

Aquisição de propriedades
para investimentos (27) (4.992) (27) (4.992)

Dividendos e juros sobre
capital proprio 36.070 - - -

Investimento em participação
societária (13.064) (8.834) (4.533) -

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimentos (13.739) (39.544) (51.926) (43.244)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos

Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos (60.873) (57.000) (60.873) (57.000)

Aquisição de ações para tesouraria - - - -
Recursos provenientes de
empréstimos e financiamentos 126.939 69.890 128.871 69.890

Juros pagos por empréstimos
e financiamentos (3.798) (4.553) (3.798) (4.553)

Pagamento ativos
de direito de uso (4.456) - (5.600) -

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (130.363) (53.009) (131.871) (53.009)

Caixa líquido consumido nas
atividades de financiamentos (72.551) (44.672) (73.271) (44.672)

Aumento (Diminuição) do
caixa e equivalentes  de caixa 5.785 (98.406) 63.814 (99.661)

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 28.086 126.492 34.113 133.168

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 33.871 28.086 97.927 33.506

Aumento (Diminuição) do caixa
e equivalentes de caixa 5.785 (98.406) 63.814 (99.661)

Passivo e
 patrimônio Controladora Consolidado
 líquido Nota Explicativa 2019 2018 2019 2018
Circulante
Fornecedores 13 333.806 415.887 345.483 447.820
Empréstimos
e financiamentos 14 104.614 108.864 106.546 108.864

Obrigações trabalhistas
e sociais 15 15.304 17.384 17.778 18.523

Obrigações tributárias 16 9.670 19.461 10.933 19.805
Partes relacionadas - 18.774 7 -
Adiantamento de clientes 17.329 21.235 18.044 22.123
Instrumentos financeiros
derivativos - 1.354 - 1.354

Obrigações com garantia 33.649 26.534 33.653 26.534
Juros sobre capital próprio
e dividendos 18 494 33.840 494 33.840

Passivos de arrendamento 12 4.337 - 5.838 -
Outras contas 35.095 20.375 37.057 22.409
Total do passivo circulante 554.298 683.708 575.833 701.272
Não circulante
Empréstimos
e financiamentos 14 70.886 65.016 70.886 65.016

Obrigações tributarias 41.447 - 42.066 -
Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários 17 74.405 106.959 74.405 106.985

Passivos de arrendamento 12 9.009 - 9.735 -
Outras contas - 118 537 118
Total do passivo não circulante 195.748 172.094 197.629 172.119
Patrimônio líquido 18
Capital social 757.039 757.039 757.039 757.039
Reservas de lucros 392.939 189.092 392.939 189.092
Total do patrimônio líquido 1.149.978 946.131 1.149.978 946.131
Total do passivo
e patrimônio líquido 1.900.024 1.801.9331.923.440 1.819.522

Reserva de lucros Lucros
Capital Reserva Retenção Reserva de  (prejuízos)
social   legal de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 216.075 35.520 102.092 506.252 - 859.939

Lucro do exercício - - - - 234.342 234.342
Aumento de capital 540.964 (35.520) - (505.444) - -

Destinações:

Reserva legal - 11.717 - - (11.717) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 175.611 (175.611) -

Dividendos e juros sobre capital próprio - - (102.092) - (46.059) (148.151)

Retenção de lucros - - 1.763 (808) (955) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 757.039 11.717 1.763 175.611 - 946.130

Lucro do exercício - - - - 231.373 231.373

Destinações:
Reserva legal - 11.569 - - (11.569) -

Reserva de incentivos fiscais - - - 170.449 (170.449) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - (27.526) (27.526)

Retenção de lucros - - 21.830 - (21.830) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 757.039 23.286 23.593 346.059 - 1.149.978

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Resultado
financeiro 21 (2.692) (10.646) (393) (12.500)

Lucro antes do
Imposto de Renda
e Contribuição Social 212.014 223.624 220.174 222.805

Imposto de renda e
contribuição social
correntes 25 - (10.281) (2.812) (11.855)

Imposto de renda e
contribuição social
diferidos 25 19.359 20.999 14.011 23.392

Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 231.373 234.342 231.373 234.342
Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 23 1,07 1,08 1,07 1,08

Resultado por ação -
diluído (em R$) 23 1,07 1,08 1,07 1,08

Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Multilaser Industrial S.A. - São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das: Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolida-
das, da Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa indi-
viduais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa-
bilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relató-
rio Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-
onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controla-

das. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis, ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional; •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis, representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações fi-
nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do gru-
po e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, su-
perar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de março de 2020.

BDO RCS Jairo da Rocha Soares 
Auditores Independentes  Contador
SSCRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 120.458/O-6

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado abragente total 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado abragente total 231.373 234.342 231.373 234.342

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

ALEXANDRE OSTROWIECKI RENATO FEDER
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

Contador - CRC 1SP186937/O-2

Ativo 2019
Ativo Circulante 163.299,76
Disponível 160.865,59
Banco Contas-correntes 41.683,28
Aplicações Financeiras 48.926,26
Contas a Receber 70.256,05
Contas a Receber 446,50
Adiantamentos a Receber 0,00
Impostos a Compensar 446,50
Outros Créditos 1.987,67
Créditos Diversos 1.987,67
Ativo Pernamente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63
Total do Ativo 9.349.524,39

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2019
Balanço Patrimonial

Passivo 2019
Passivo Circulante 109.299,46
Fornecedores 2.200,86
Impostos a Recolher 91.294,80
Sócios 15.803,80
Adiantamentos 0,00
Passivo não Circulante 11.700,00
Exigível a Longo Prazo 11.700,00
Patrimônio Líquido 9.228.524,93
Capital Social 1.870.160,00
Reservas de Capital 6.927.682,00
Lucros / Prejuízo 430.682,93

Total do Passivo 9.349.524,39

Receitas Brutas 3.235.897,94
Locação de Imóveis 3.235.897,94
Deduções (118.092,02)
Impostos sobre Faturamento (118.092,02)
Receita Líquida 3.117.805,92
Lucro Bruto 3.117.805,92
Despesas Gerais e Administrativas (239.757,49)
Despesas Gerais e Administrativas (239.757,49)
Receitas Financeiras 749,15
Receitas de Aplicações Financeiras 749,15
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.878.797,58
Contribuição Social (93.225,48)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.785.572,10
Imposto de Renda (234.959,70)
Lucro Líquido do Período 2.550.612,40

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Título Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período
Saldos em 31/12/2018 1.870.160,00 6.927.682,00 2.677.712,98 2.493.687,98 2.491.558,90
Saldos em 31/12/2019 1.870.160,00 6.927.682,00 408.721,78 2.339.017,14 2.550.612,40

 Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

1. Contexto operacional: Centro de Conveniencia e Serviços Panamby 
S/A é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada na cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jose Ramon Urtiza, 975, Sub-
solo 2, Sala 1, no bairro Vila Andrade, foi Registrada na Junta comercial do 
Estado de São Paulo em 02 de agosto de 2004. 2. A Companhia tem como 
atividade específica a Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. 
3. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a legislação societária e contemplam em 
sua totalidade as alterações da Lei 11.638 de dezembro de 2007. 4. Princi-
pais práticas contábeis: a) Disponibilidades: As disponibilidades com-
preendem saldo em banco, depósitos bancários e aplicações financeiras, de 
resgates imediatos. b) Contas a receber de clientes: Corespondem aos 
valores a receber de clientes pela locação de imóveis. c) Imóveis de renda: 
Inclui os terrenos, bem como os gastos incorridos para produção de unida-
des imobiliárias objeto de locação. d) Passivos: Reconhecidos no Balanço 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31/12/2019 E 31/12/ 2018 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quando ao 
prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registra-
dos através de provisão. As provisões foram registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. e) Tributação: As Receitas de Ven-
das de Mercadorias são sujeitas aos impostos e contribuição do regime de 
lucro presumido optado pela companhia as alíquotas de 0,65%, 3% apara 
PIS, COFINS respectivamente. Esses encargos são apresentados como de-
dução das receitas de Vendas de Mercadorias e Serviços na demonstração 
do resultado. A Tributação sobre lucro presumido compreende o imposto de 
renda e a contribuição social, o imposto de renda é computado sobre o lucro 
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excederem MR$ 240 no período de 12 meses, enquanto que a 
contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, 
reconhecidos pelo regime de competência.

5. Caixa e equivalentes de caixa: Representa os recursos de liquidez ime-
diata conforme demonstrado abaixo:

31/12/2019 31/12/2018
Saldos em conta-corrente 41.683,28 10,00
Aplicações de liquidez imediata 48.926,26 73.090,75
Total 90.609,54 73.100,75
6. Imobilizado: Demonstra aquisição de terrenos e os demais custos, para 
construção de unidades imobiliárias que serão destinadas à locação confor-
me descriminadas abaixo:

31/12/2019 31/12/2018
Edificações e construções 4.686.224,63 4.686.224,63
Terrenos 4.500.000,00 4.500.000,00
Total 9.186.224,63 9.186.224,63

7. Patrimônio líquido: O Capital Social da Companhia é de R$ 1.870.160,00 
(um milhão e oitocentos e setenta mil e cento e sessenta reais), representa-
dos por 10.000 ações sem valor nominal.
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