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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de julho de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) eleição de Manuela Vaz Artigas como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2021;  (ii) consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) reforma parcial 
do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos 
até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a 
reforma mencionada no item (iii) acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir 
desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no 
Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação 
Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida 
representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes 
bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos 
documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • 
Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 
126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da 
procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma 
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima 
sejam entregues à Companhia até 13 de julho de 2020, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 07 de julho de 2020. 

RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008934-80. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Amelia Prestes, Brasileiro, Solteira, RG 1.286.137, CPF 
768.690.088-68, em local incerto e não sabido, que por este Juízo, foi determinada a penhora do 
imóvel de matrícula nº 41.296 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP. Fica 
Vossa Senhoria Intimado(a) da Penhora que recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de 
penhora ou certidão da ARISP disponível para consulta na internet. Fica advertido(a) de que poderá 
oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80 NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.2020, às 18h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em 
São Paulo (SP). MESA: Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. 
QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito  
ADRIANO MACIEL PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF  
213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,  
Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, como membro efetivo do Conselho 
de Administração, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2020, em substituição ao Andre Balestrin Cestare, que será mantido em seu cargo até a posse 
de Adriano Maciel Pedroti. 1.1. Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos 
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da 
LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, 
incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na 
sede da Sociedade; e (ii) será investido após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.  
2. Registrado que os demais cargos do Conselho de Administração não sofreram alterações. 
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2020. Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa  
Couto - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Carlos Rodrigo Formigari e Rodrigo Luís Rosa 
Couto - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Magazine Luiza S.A. (aa) Frederico Trajano Inácio  
Rodrigues - Diretor Presidente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 213.323/20-5, em 22.6.2020  
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF 388.037.768-50 - CRC - 1SP291653/O-3

“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas 
do Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes,

encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes
  de caixa 3.221.265  2.091.276 4.217.602 2.454.770
Contas a receber - - 3.549.684 2.880.398
Tributos a recuperar - - 4.249 5.444
Outros ativos - 166 808.914 580.621
Total do ativo circulante 3.221.265 2.091.442 8.580.449 5.921.233
Ativo não circulante 277.974 25.561.920 3.542.095 23.015.993
Mútuos com partes relacionadas - - - 17.772
Investimentos 277.974 25.561.920 - -
Imobilizado - - 2.582.893 1.012.617
Intangível - - 959.202 21.985.604
Total do ativo 3.499.239 27.653.362 12.122.544 28.937.226
 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 12.033 - 1.096.200 389.293
Obrigações trabalhista - - 380.516 265.398
Obrigações tributárias 8.734 4.130 517.554 331.538
Adiantamentos de clientes 50 - 2.368.647 233.430
Outras contas a pagar - - 194.297 24.853
Empréstimos - - 1.186.955 -
Total do passivo circulante 20.817 4.130 5.744.169 1.244.512
Passivo não circulante 900.000 35.003 3.792.766 35.003
Mútuos com partes relacionadas - - - -
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital - 35.003 - 35.003
Empréstimos 900.000  3.792.766 
Patrimônio líquido 2.578.423 27.614.229 2.585.609 27.657.711
Capital social 30.486.669 30.486.669 30.486.669 30.486.669
Ações em tesouraria (77.834) (77.834) (77.834) (77.834)
Adiantamento para futuro
 aumento de capital - - - -
Prejuízos acumulados (27.830.412) (2.794.606) (27.830.412) (2.794.606)
Patrimônio líquido atribuído aos
sócios controladores 2.578.423 27.614.229 2.578.423 27.614.229
Participação de sócios 
não controladores - - 7.186 43.482
Total do passivo 
e patrimônio líquido 3.499.239 27.653.362 12.122.544 28.937.226

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2019 2018 2019 2018
líquida - - 13.126.634 11.260.785
Custos - - (2.304.057) (495.747)
Lucro bruto  - - 10.822.577 10.765.038
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas,
 comerciais e gerais (37.628) (255.766) (12.817.198) (9.821.854)
Resultado de 
equivalência patrimonial (4.390.228) (96.047) - -
Outros resultados de equivalência - (952.638) - (952.638)
Outras receitas (despesas)
 operacionais 32.823 (583) (1.993.492) (1.241.958)
Perdas na Alienação/
Baixa de Intangivel (20.641.055) - (20.641.055) -

Demonstrações do
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
(Prejuízo) Lucro líquido 
do exercício  (25.035.805)  (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado abrangente 
 do exercício (25.035.805)  (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado atribuído aos:
Sócios controladores - - (25.035.805) (1.297.536)
Sócios não controladores - - 162.997  (64.140)
 - - (24.872.808)  (1.361.676)

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Prejuízo antes 
do IR e da CS (25.012.863) (1.129.507) (24.758.830) (950.897)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação  - - 246.608 148.811
Amortização - - 385.348 385.942
Valor residual na baixa 
 de ativo imobilizado - - - 903.914
Estimativa para Créditos 
de Liquidação Duvidosa - - 726.025 -
Baixa por perdas no 
ativo intangível 20.641.054 - 20.641.054 -
Resultado de equivalência 
patrimonial 4.390.228 96.047 - -
Outros resultados de 
equivalência - 952.638 - -
  18.419 (80.822) (2.759.795) 487.770
(Aumento) / Redução das contas do ativo
Contas a receber  - - (1.395.311) (1.689.778)
Tributos a recuperar  - - 1.195 (5.444)
Outros ativos  165 12.801 (228.295) 302.960
Aumento / (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  12.033 - 706.907 106.082
Obrigações trabalhistas  - - 115.118 98.084
Obrigações tributárias  4.604 1.672 186.016 (2.175)
Adiantamentos de clientes  50 - 2.135.217 211.430
Outras contas a pagar  - (24.864) 169.444 (652.457)

    Lucros/  Participação Total do
 Capital Ações em   (Prejuízos)  de Não Con- Patrimônio Liquido
 social tesouraria AFAC  acumulados Total troladores Consolidado
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 30.486.669 (77.834) 35.003 (1.497.071) 28.946.767 134.411 29.081.179
Prejuízo do exercício  -  -  -  (1.297.536) (1.297.536) (64.140) (1.361.676)
Participação em Controlada Indireta  -  -  -  - - (26.789) (26.789)
Devolução de aporte para futuro aumento de capital  -  -  (35.003)  - (35.003) - (35.003)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 30.486.669  (77.834)  -  (2.794.607) 27.614.228 43.482 27.657.711
Prejuízo do exercício  -  -  -  (25.035.805) (25.035.805) 162.997 (24.872.808)
Participação em Controlada Indireta  -  -  -  - - (199.293) (199.293)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  30.486.669  (77.834)  -  (27.830.412) 2.578.423 7.186 2.585.609

Caixa gerado pelas atividades
 operacionais 35.271 (91.213) (1.069.504) (1.143.528)
Despesas com IR e CS   (22.942) (168.029)   (113.978) (410.779)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais  12.329 (259.242)  (1.183.482) (1.554.307)
Das atividades de investimentos
Aportes para futuro aumento
 de capital (35.003) (509.101) (35.003) -
Efeito de inclusão de 
controladas indiretas - - - 1.600.475 
Aportes para futuro aumento
 de capital Investidas 252.663 - - -
Aquisição de imobilizado - - (1.816.884) (155.351)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimentos  217.660 (509.101) (1.851.887) 1.445.124
Das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas - - 17.772 (725.891)
Capitação de Emprestimos
com terceiros 900.000 - 4.979.721 -
Outras movimentações - - (199.293) (26.789)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
atividades de financiamentos 900.000 - 4.798.200 (752.680)
Redução líquida de caixa e
equivalentes de caixa  1.129.989 (768.343)  1.762.831  (861.863)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
No final do exercício 3.221.265 2.091.276 4.217.602 2.454.770
Redução líquida de caixa 
e equivalentes de caixa  1.129.989 (768.343)  1.762.832  (861.862)

Resultado antes do resultado
 financeiro e impostos (25.036.088) (1.305.034) (24.629.168) (1.251.412)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 29.961 181.979 115.628 451.405
Despesas financeiras  (6.736) (6.452) (245.290) (150.890)
 23.225 175.527 (129.662) 300.515
Prejuízo antes 
do IR e da CS (25.012.863) (1.129.507) (24.758.830) (950.897)
IR e contribuição social (22.942) (168.029) (113.978) (410.779)
Prejuízo do exercício (25.035.805) (1.297.536) (24.872.808) (1.361.676)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores - - (25.035.805) (1.297.536)
Acionistas não controladores - - 162.997 (64.140)
 - - (24.872.808) (1.361.676)

Borgonha Participações S.A. - CNPJ/MF nº 26.589.860/0001-04
Demonstrações fi nanceiras - 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fl uxos de caixa - método indireto

Demonstrações do resultado

A Diretoria Contador: Rodrigo de Sousa Guedes - CRC 1SP 315613/O-0

Demonstrações do resultado abrangente

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição na sede da Companhia

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.148 19 14.055 10.723
Promitentes compradores de imóveis - - 23.198 16.938
Imóveis a comercializar - - 47.930 25.594
Partes relacionadas - - - 10
Outros ativos 19 17 3.374 1.507
Total do ativo circulante 1.167 36 88.557 54.772
Não circulante
Promitentes compradores de imóveis - - 18.392 9.486
Depósitos judiciais - - 310 -
Outros ativos - - - 50
Investimentos 76.112 50.152 22.465 13.976
Imobilizado - - - 1.035
Total do ativo não circulante 76.112 50.152 41.167 24.547
Total do ativo 77.279 50.188 129.724 79.319

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Fornecedores - - 3.222 1.881
Empréstimos e fi nanciamentos - - 802 -
Tributos correntes com recolhimento diferido 1 2 1.119 383
Obrigações por compra de imóveis - - 14.415 9.503
Adiantamento de clientes 715 1.072 7.825 6.720
Dividendos à pagar 7.473 200 7.473 200
Contas a pagar - partes relacionadas 3.133 469 3.933 -
Outros passivos - - 1.158 901
Total do passivo circulante 11.322 1.743 44.276 19.588
Não circulante
Tributos correntes com recolhimento diferido - - 1.313 1.186
Obrigações por compra de imóveis - - 5.130 5.368
Adiantamento de clientes - - 7.366 -
Outros passivos - longo prazo - - - 120
Total do passivo não circulante - - 13.809 6.674
Patrimônio líquido
Capital social 50.653 50.653 50.653 50.653
(-) Capital social a integralizar (100) (12.500) (100) (12.500)
Reserva de lucros 15.404 10.292 15.404 10.292
Total do patrimônio 
 líquido do controlador 65.957 48.445 59.813 48.445
Não controladores - - 10.812 4.612
Total do patrimônio líquido 65.957 48.445 76.769 53.057
Total do passivo e patrimônio líquido 77.279 50.188 129.724 79.319

 Patrimônio líquido do controlador
 Reserva de lucros
  Capital Re- Reser- Prejuízos Lucro (pre- Total do patri- Patrimônio Total do
 Capital  social a serva va de acumu- juízo) do mônio líquido líquido dos não patrimônio
 social integralizar legal lucros lados exercício do controlador controladores líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 653 - - - (42) - 611 - 611
Integralização de capital 50.000 (12.500) - - - - 37.500 5.382 42.882
Lucro líquido do exercício - - - - - 10.534 10.534 (770) 9.764
Compensação de prejuízos acumulados - - - - 42 (42) - - -
Destinação para reservas - - 525 9.767 - (10.292) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (200) (200) - (200)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 50.653 (12.500) 525 9.767 - - 48.445 4.612 53.057
Integralização de capital - 12.400 - - - - 12.400 5.052 17.452
Lucro líquido do exercício - - - - - 15.885 15.885 1.148 17.033
Dividendos mínimos obrigatórios propostos - - - - - (3.773) (3.773) - (3.773)
Distribuição de dividendos - - - (7.000) - - (7.000) - (7.000)
Destinação para reservas - - 794 6.181 - (6.975) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 50.653 (100) 1.319 14.085 - - 65.957 10.812 76.769

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Ajustes sobre o lucro líquido do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (16.164) (10.543) (6.073) (2.907)
Provisão para distratos - - 2.098 736
Ajuste a valor presente - AVP - - 326 -
Depreciação do Stand de vendas - - 1.035 -
Provisão para imposto de renda 
 e contribuição social diferido - - 342 569
Lucro líquido do exercício ajustado (279) (9) 14.761 8.572
Aumento/(redução) de ativos e passivos
(Aumento) por aquisição 
 de imóveis a comercializar - - (8.817) (732)
(Aumento) em contas a receber - - (23.866) (26.806)
(Aumento) em depósitos judiciais - - (310) -
(Aumento) em outros ativos (2) (11) (1.817) (1.551)
Aumento/ (redução) em fornecedores - (71) 1.341 1.558
Aumento/ (redução) em obrigações 
 tributárias e trabalhistas (1) 2 521 966
Aumento/ (redução) em outras obrigações 
 por compra de imóveis (357) - (1.597) -
Aumento em adiantamento de clientes - - 7.824 -

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receitas líquidas dos imóveis vendidos - - 72.824 39.826
Custo dos imóveis vendidos - - (49.352) (28.845)
Lucro bruto - - 23.472 10.981
Despesas/ receitas operacionais
Despesas administrativas (304) (62) (3.147) (372)
Despesas comerciais - - (7.594) (2.047)
Despesas tributárias (8) (2) (28) (240)
Resultado com equivalência patrimonial 16.164 10.543 6.073 2.907
Lucro operacional antes do 
 resultado fi nanceiro e do imposto 
 de renda e da contribuição social 15.852 10.479 18.776 11.229

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Lucro líquido atribuído 
 aos acionistas - Controladores 15.885 10.534 15.885 10.534
- Não controladores - - 1.148 (6)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Aumento/ (redução) em outros passivos - (9) (189) 1.021
Caixa líquido consumido pelas
 atividades operacionais (639) (98) (12.149) (16.972)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de investimentos em coligadas 
 e controladas e ágio pago (9.796) (32.666) (2.416) (7.968)
Aquisição de imobilizado - - - (991)
Caixa líquido das atividades 
 de investimentos (9.796) (32.666) (2.416) (8.959)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Integralização/ aumento de capital 12.400 31.250 17.452 35.294
Dividendos pagos no exercício (3.500) - (3.500) -
Empréstimos e fi nanciamentos - - 802 -
Aumento/(redução) em partes relacionadas 2.664 774 3.143 301
Caixa líquido das atividades 
 de fi nanciamento 11.564 32.024 17.897 35.595
Aumento/redução de caixa 
 e equivalentes de caixa 1.129 (740) 3.332 9.664
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 19 759 10.723 1.059
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi nal do exercício 1.148 19 14.055 10.723

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras  45 58 155 64
Despesas fi nanceiras (12) (3) (466) (196)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 15.885 10.534 18.445 11.097
Imposto de renda e contribuição social - - (1.432) (569)
Lucro líquido do exercício 15.885 10.534 17.033 10.528
Lucro líquido atribuído 
 aos acionistas - Controladores 15.885 10.534 15.885 10.534
- Não controladores - - 1.148 (6)
Lucro básico por ação 0,31 0,21 - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 015/2020 - Ob-
jeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de mobiliários, equipa-
mentos e materiais permanentes para suprir as necessidades dos diversos 
departamentos e autarquia municipal. Entrega das Propostas: a partir de 
08/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Abertura das Propostas: 21/07/2020 às 08h00 no site https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na página do 
município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Prova disso é o cresci-
mento do percentual 
dos recursos destinados 

à alimentação, que subiu de 
31,1% em 2008-2009 para 
32,8% no ano passado. Com a 
maioria dos estabelecimentos 
fechados, os pequenos e mé-
dios empresários precisam se 
organizar para a abertura de 
seus negócios. 

A expectativa para recuperar 
o prejuízo é grande. Leonardo 
Almeida, CEO da Menu - star-
tup que abastece os restauran-
tes conectando os principais 
distribuidores e indústrias do 
mercado food service -, alerta 
para a necessidade de negociar. 
“É importante que o comer-
ciante busque por concessões 
de crédito e, principalmente, 
renegocie seus custos fixos 
como o aluguel. Ele pode pedir 
ao locatário para adiar o paga-

Os pequenos e médios empresários precisam se organizar para a 
abertura de seus negócios.
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Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - Nire 35.300.129.326

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 16/03/2020
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, ás 10 horas, na sede social á Rua Américo Brasiliense, nº 1.479 conjunto 
124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na sua totalidade os acionistas da Construtora Monteiro 
de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas do ‘’Livro de Presenças de Acionistas’’ constatou-se o comparecimento da totalidade 
dos detentores das ações, tornando-se assim regular a assembléia, na forma do § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, indepen-
dente de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, tendo como secretário 
o Sr. Alciones Amaral Filho, submetida á apreciação e deliberação dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias sem 
restrições, exceto as abstenções legais: a) Aprovação de Balanço Patrimonial; b) Alteração do Objeto Social; c) Antecipação da 
Eleição da diretoria. a) Aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019, publicado nos jornais ‘’DOESP’’ do dia 13/03/2020 página nº 23, e no Empresas e Negócios, do dia 13/03/2020 
página nº 07, ambos em fase de registro na JUCESP, com folhas publicadas sobre a mesa. b) Dando seguimento a ordem do dia, 
foi proposto e aprovado sem reservas a alteração do objeto social da companhia, o qual passa a ser o seguinte: - A Companhia tem 
por objeto: a) Prestação de serviços de assessoria, consultoria, projetos e execução de obras de engenharia civil 
em geral, especialmente nos setores ferroviário, rodoviário, metroviário, hidráulico, urbanização e saneamento; 
b) Fornecimento de materiais e produtos correlatos, c) Sinalização horizontal e vertical de rodovias e vias de 
tráfego urbano em geral; d) Locação de máquinas, equipamentos e veículos; e) Asseio e conservação em geral; 
f) Limpeza Industrial; e g) Participação em outras sociedades. c) Antecipação da Eleição da diretoria, que tinha mandato 
até 22/06/2020, iniciando o novo mandato de três anos conforme previsto no Estatuto social, de 16/03/2020 até 15/03/2023, 
tendo sido reeleitos o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, brasileiro, casado, nascido em 07/09/1952, engenheiro, 
portador do RG nº MG-940.987-SSP/MG, inscrito no CPF nº 167.812.446-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais à Rua Agripa de Vasconcelos, nº 322-Bairro Mangabeiras - CEP 30210-030, para o cargo de Diretor 
superintendente; o Sr. Alciones Amaral filho, brasileiro, casado, nascido em 18/05/1951, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº MG-259.329-SSP/MG, e inscrito no CPF (MF) sob nº 135.785.886-87, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais à Rua Hidra nº 439 - Bairro Santa Lucia - CEP 30360-300, para o cargo de Diretor de Operações e o Sr. 
João Flaviano Caciquinho Magaldi, de nacionalidade brasileira, casado, nascido em 20/07/1953, engenheiro civil, portador 
da cédula de identidade RG nº MG-164.517-SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF (MF) 
sob nº 157.912.626-04, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo à Rua Maria Curupaiti, nº 955 - Apartamento 
211 - Bairro Vila Ester - CEP. 02452-002, para o cargo de Diretor Comercial. d) Termo de Posse: Tomam posse solenemente, 
os membros da diretoria da companhia Construtora Monteiro de Castro S.A, para um mandato de três anos, para o período 
de 16/03/2020 até 15/03/2023, que ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto 
Social da companhia. e) Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que: (i) aceitam as indicações aos cargos; (ii) não 
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresariais; (iii) não foram condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, pita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por 
todos os presentes, (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da mesa e Alciones Amaral Filho - Secretário da 
Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho, e João Flaviano Caciquinho Ma-
galdi. Á presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 16 de março de 2020. JUCESP sob o nº 230.659/20-2 em 02/07/2020.

Bares e restaurantes: como 
organizar suas casas na reabertura
O setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) foi um dos mais afetados pela crise do Coronavírus. Segundo 
estimativas do IBGE, o ano de 2019 foi marcado por mudanças nos hábitos de consumo

quanto tempo e para quem, 
incluindo até mesmo os pe-
quenos débitos.

2) Aumente a preocupa-
ção com a higiene - O segmen-
to de alimentação fora do lar já 
possui uma série de cuidados 
relacionados à alimentação 
segura, que compreendem 
o manuseio e a higiene de 
alimentos. Reforce isso ainda 
mais no seu estabelecimento, 
na utilização de álcool em gel 
na entrada e saída de clientes, 
na limpeza de mesas, cadeiras 
e balcões. Evite também o uso 
de suportes, como saleiros e 
outros itens que ficam sobre-
postos à mesa.

3) Garanta serviços fu-
turos - Receber antecipada-
mente pelos serviços pode 
ser extremamente útil neste 
momento em que você precisa 
aumentar seu capital. Construir 
uma estratégia de voucher, 
cartão-presente e até cartão 
fidelidade pode ser uma saída 
interessante para o seu negócio. 
Pense em formas criativas de 
chamar atenção do cliente para 
a causa em si e se organize para 
realizar esses atendimentos 
futuramente de forma a não 
impactar sua estrutura.

4) Continue vendendo por 
meio de delivery - Mesmo com 
a reabertura dos estabeleci-
mentos, muitas pessoas não se 
sentirão seguras em frequentar 
esse tipo de espaço público. Por 
isso, as entregas são fundamen-
tais para garantir o atendimento 
daqueles que ainda vão preferir 
pedir comida de casa. 

5) Controle seu esto-
que de insumos - Invista 
em tecnologias que agilizam 
processos e libere seu tem-
po para se dedicar a outras 
atividades. Com a Menu é 
possível melhores negocia-
ções com seus fornecedores, 
sofrendo menos interrupções 
para recebimento nas lojas. A 
startup oferece um sistema de 
gestão de pedidos integrado 
aos fornecedores e operadores 
logísticos. A Menu centraliza 
o estoque e a entrega de seus 
clientes em até 48 horas. 

Fonte e mais informações: 
(www.menu.com.br).

mento do mês atual. Após esse 
período, as pessoas voltarão a 
comprar, em consequência o 
fluxo de caixa vai aumentar”, 
comenta.

1) Entenda a real si-
tuação das suas dívidas 
- Durante a crise é comum 

ter contas atrasadas e gastos 
inesperados. Com isso, logo as 
dívidas se acumulam.Por isso, 
o controle efetivo do fluxo de 
caixa é essencial e capaz de 
evitar um cenário ainda pior. 
Organize-se, coloque no papel 
quanto você está devendo, há 

Edital de citação prazo de 01  mês. Processo Nº 1003705-32.2018.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Adriano Alves, CPF 341.652.788-74, que União Social Camiliana propôs ação 
Monitória, referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por 
Edital (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da quantia 
pleiteada e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 
701 do NCPC), caso em que ficará isento do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, do 
NCPC) ou, querendo, neste mesmo prazo, apresentar embargos monitórios (artigo 702 do NCPC), 
sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do NCPC). 
Não sendo oferecidos embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0002975-85.2011.8.26.0106  O Dr. Peter Eckschmiedt, Juíza 
de Direito da 1ª VC do Foro Regional de Caieiras S/P. Faz Saber a  Mariana Berti RG Nº 28148159, 
CPF Nº 323.608.478-21, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
866.825,00. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios corresponde  
tes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 
701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 04 de Fevereiro de 2020. 

Desde quarta-feira passada 
(1º de julho), entrou em 
vigor o Decreto que legitima 
a Vigilância Sanitária 
a multar pessoas ou 
estabelecimentos comerciais 
que desrespeitarem o uso 
de máscaras em espaços 
comuns

Os valores oriundos de 
tais multas serão inte-
gralmente repassados 

ao programa Alimento Solidário, 
que distribui cestas de alimentos 
para famílias carentes.

O Decreto Estadual 64.959 es-
tabelece o uso geral e obrigatório 
de máscaras e a nova Resolução 
SS - 96, complementa ao decreto, 
fixando multas nos valores de R$ 
524,59 para pessoas físicas e de 
R$ 5.025,02 para estabelecimen-
tos, vezes o número de pessoas 
sem a devida proteção.

A Resolução é válida para 
todos os estabelecimentos co-
merciais e de prestação de 
serviços, incluindo ambientes 
de trabalho, estudo, lazer, es-
porte, entretenimento, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, 
restaurantes, praças de alimenta-
ção, centros comerciais, bancos 
e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias, 
drogarias, repartições públicas, 
instituições de saúde, escolas, 
museus, bibliotecas, espaços de 
exposições e transporte coletivo. 
Condomínios também devem 
seguir a regra nas áreas comuns 
de circulação de moradores e 
visitantes.

O início da aplicação das 
penalidades será acompanha-
do por uma ampla campanha 
educativa promovida pelo Go-
verno do Estado em meios de 
comunicação como jornais, 
revistas e emissoras de rádio e 
TV para esclarecimento sobre 
deveres, proibições e sanções 
impostos pela resolução. Em um 
primeiro momento, o cidadão 
será abordado cordialmente e 
receberá uma explicação sobre 
o uso correto das máscaras. Para 
formalização da multa, o agente 
vai solicitar o número do CPF de 
pessoas físicas e do CNPJ para 
estabelecimentos comerciais.

A multa para pessoas sem 
máscaras cobrindo corretamente 
nariz e boca em vias públicas está 
fixada em 19 Ufesps, correspon-
dentes a R$ 524,59.

A legislação atual não con-
tém regulamentação voltada a 
transportes particulares, mas a 

recomendação das autoridades 
de saúde é que as pessoas usem 
máscaras em seus veículos e 
reforcem o hábito de utilização 
constante da proteção fora de 
suas residências.

Os fumantes não serão mul-
tados enquanto estiverem fu-
mando, mas devem colocar as 
máscaras assim que terminarem 
de fumar.

Enquanto a pessoa estiver se 
alimentando ou ingerindo líqui-
dos, não será multada se estiver 
sem máscara. Entretanto, é 
fundamental recolocar a máscara 
assim que terminar a refeição.

Em relação à crianças e ado-
lescentes, a Sociedade Brasileira 
de Pediatria recomenda o uso de 
máscara para crianças a partir de 
2 anos de idade. Pais ou respon-
sáveis precisarão avaliar a situa-
ção ideal para que a criança não 
fique retirando e manuseando a 
proteção. Para pré-adolescentes 
e adolescentes, a máscara é 
exigida obrigatoriamente, sob 
pena de aplicação de multa pela 
ausência da proteção.

No caso de pessoas jurídicas, os 
estabelecimentos devem afixar, 
em local visível, um aviso sobre 
o uso obrigatório das máscaras, 
com a cobertura de nariz e boca. 
Além disso, também deverá 
advertir os eventuais infratores 
sobre a proibição de entrada e 
permanência no local sem o uso 
da proteção. Caso o usuário per-
sista com a conduta errada, o res-
ponsável pelo estabelecimento 
deve solicitar a retirada imediata 
do local, se necessário, mediante 
o auxílio de força policial.

Não há obrigatoriedade aos 
estabelecimentos de oferecer 
máscaras, podendo assim faze-lo 
por iniciativa própria e a seu 
critério. A Resolução estabelece 
uma multa no valor de 182 Ufesps 
(Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo), correspondentes a 
R$ 5.025,02 para cada infrator 
dentro do estabelecimento no 
ato da fiscalização. A ausência 
de sinalização também resultará 
em multa no valor de 50 Ufesps, 
correspondentes a R$ 1.380,50.

Os condomínios particulares 
não sofrerão blitzes proativas 
pela Vigilância Sanitária, que 
poderá fiscalizar as áreas de 
uso comun, conforme o Código 
Sanitário Estadual e Federal e 
mediante denúncia.

Eduardo Moisés

Uso de máscaras 
obrigatório 

em São Paulo
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