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DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A - CAPITAL FECHADO - CNPJ 17.456.871/0001-17
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Reserva de Lucros 
 Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Prejuízo acumulado  Total
Em 31 de Dezembro de 2017         6.702            -       -            -             - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2018         6.702            -       -             -           (4.385) 2.317
Prejuízos acumulados               -           -       -         -             (680)  (680)
Em 31 de Dezembro de 2019          6.702             -        -             -          (5.065) 1.637

Ativo   2019   2018
Circulante      -      -
Não Circulante 1.637 2.317
Investimentos 1.637 2.317
Total do Ativo 1.637 2.317
Passivo e Patrimônio Líquido   2019   2018
Circulante      -      -
Patrimônio Líquido 1.637 2.317
Capital Social 6.702 6.702
Prejuízo acumulado (5.065) (4.385)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.637 2.317

(Despesas) receitas operacionais 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial   (679) (4.385)
Resultado do Exercício   (679) (4.385)

Atividades Operacionais 2019 2018
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais - -1. Contexto Operacional: A Empresa DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES SA, é uma Sociedade 

empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 
15º Andar, estado de São Paulo, tendo como objeto “a participação em outras sociedades” 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demons-
trações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 
11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis -  CPC e pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração 
do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa deixou de 
apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a 
demonstração das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram alterações 

Econômicas ou financeiras. A empresa manteve-se inativa em relação às suas demonstra-
ções contábeis no decorrer do exercício de 2.019.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 09.516.458/0001-72 - CAPITAL FECHADO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Resultados

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Demonstrações dos fluxos de Caixa

1. Contexto Operacional: A empresa RCB Mellão Participações S/A é uma Sociedade 
empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a administração em geral de 
bens móveis e imóveis próprios e a participação em empreendimentos financeiros, imobiliá-
rios, comerciais ou agrícolas. 2. Apresentação fas Demonstrações Contábeis: A em-
presa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de 
Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se 
como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para peque-
nas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na 
elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa 
deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição 
a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas altera-
ções havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício, constituição 
de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros propostos. 3. 
Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas estão apresen-
tadas a seguir: a) Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao 
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa 
e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Finan-
ceiras. c) Ativos Não circulantes: Está registrado operação Financeira de longo prazo.

Ativo  31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante  46.069.147 47.299.019
Caixa e equivalentes de caixa  45.850.397 47.158.122
Tributos a recuperar      218.750     140.897
Ativo não circulante   1.851.193       1.193
Partes relacionadas  1.850.000 -
Investimento       1.193      1.193
Total do ativo  47.920.340 47.300.212
Passivo e Patrimônio Líquido  31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante   1.502.807     744.866
Obrigações fiscais  471.247 320.537
Dividendos    1.031.560     424.329
Passivo não circulante   5.601.464  4.060.518
Obrigações fiscais diferidas    5.601.464   4.060.518
Patrimônio líquido  40.816.069 42.494.828
Capital social  24.503.832 24.503.832
Reserva legal  2.112.340 1.895.169
Reservas de lucros   14.199.897  16.095.827
Total do passivo e patrimônio líquido  47.920.340 47.300.212

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.   31/12/2019 31/12/2018
Despesas e receitas operacionais
Gerais e administrativas  (1.196.319) (1.975.854)
Despesas tributarias  (1.502) (720)
Outros receitas operacionais      201.484        381
Prejuízo (lucro) antes do resultado financeiro  (996.337) (1.976.193)
Resultado financeiro líquido    8.472.365   5.935.491
Lucro antes das provisões tributárias  7.476.028 3.959.298
Imposto de renda corrente  (2.272.949) (1.591.689)
Contribuição social corrente       (859.670)      (580.963)
Lucro líquido do exercício    4.343.409  1.786.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxos de caixa das  31/12/2019 31/12/2018
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  4.343.409 1.786.646
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar  (77.853) (20.277)
Obrigações fiscais  150.710 91.455
Obrigações fiscais diferidas    1.540.946   1.319.018
Caixa gerado pelas atividades operacionais  5.957.212 3.176.842
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos             -            -
Caixa gerado pelas atividades de investimentos - -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos  (5.414.937) (6.058.738)
Partes relacionadas    (1.850.000)      318.325
Caixa liquido consumido pelas
 atividades de financiamento    (7.264.937)   (5.740.413)
Redução (aumento) de caixa e
 equivalente de caixa    (1.307.725)   (2.563.571)
No início do exercício  47.158.122 49.721.693
No final do exercício  45.850.397 47.158.122
Redução (aumento) de caixa e
 equivalente de caixa    (1.307.725)    (2.563.571)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 4.343.409 1.786.646
Outros resultados abrangentes           -            -
Total do resultado abrangente   4.343.409   1.786.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Reserva de lucros 
  Capital social       Legal Estatutária   Especial Lucros acumulados         Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  24.503.832 1.805.837 5.035.466 11.923.284 - 43.268.419
Lucro líquido do exercício  - - - - 1.786.646 1.786.646
Reserva legal  - 89.332 - - (89.332) -
Reserva estatutária  - - 267.997 - (267.997) -
Dividendos obrigatórios  - - - (424.328) - (424.328)
Dividendos adicionais  - - - (2.135.909) - (2.135.909)
Resultado a disposição de Assembleia         -          -             -     1.429.317         (1.429.317)       -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  24.503.832 1.895.169 5.303.463 10.792.364 - 42.494.828
Lucro líquido do exercício  - - - - 4.343.409 4.343.409
Reserva legal  - 217.171 - - (217.171) -
Reserva estatutária  - - 651.511 - (651.511) -
Dividendos obrigatórios  - - - (1.031.560) - (1.031.560)
Dividendos adicionais  - - - (4.990.608) - (4.990.608)
Resultado a disposição de Assembleia          -          -          -     3.474.727         (3.474.727)         -
Saldos em 31 de dezembro de 2019     24.503.832  2.112.340  5.954.974  8.244.923            -    40.816.069

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SPM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31 - CAPITAL FECHADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2019

  Controladora   Consolidado 
         2019      2018      2019      2018
Receita líquida     329.931    305.749 18.697.923 17.667.080
Custo dos produtos 
 vendidos e serviços
  prestados          -          -    (3.511.247)   (3.166.661)
Lucro bruto     329.931     305.749 15.186.676 14.500.419
(Despesas) receitas
 operacionais
Despesas gerais e
 administrativas  (2.851.119) (1.809.863) (12.132.943) (12.080.265)
Despesas tributárias  (292.440) (64.755) (1.474.105) (1.260.544)
Resultado de equivalência
  patrimonial  4.769.809 3.151.954 - -
Outras receitas (despesas)
  operacionais    143.016    19.467     600.093     48.348

Ativo  Controladora   Consolidado 
           2019       2018       2019       2018
Ativo circulante    8.234.245  12.915.484  32.503.499  40.033.115
Caixa e equivalentes
  de caixa  8.062.062 12.750.208 24.868.093 32.127.049
Clientes  53.939 84.206 248.769 233.468
Estoques  - - 6.680.475 6.807.967
Tributos a recuperar  118.244 81.070 363.697 539.691
Outros créditos  - - 342.465 324.940
Despesas antecipadas  - - - -
Ativo não
 circulante  106.278.290 100.601.971 108.411.985  78.824.405
Outras contas a receber  - - 224.845 478.549
Depósitos judiciais  - - 1.641.118 1.386.014
Propriedade para
 investimento  - 457.100 614.153 1.071.253
Partes relacionadas  5.351.787 4.384.282 5.351.787 4.538.672
Investimentos  99.484.970 94.715.161 5.779.182 5.779.198
Imobilizado       1.441.533    1.045.428   94.800.900   65.570.719
Total do ativo  114.512.535 113.517.455 140.915.484 118.857.520

Passivo e Patrimônio  Controladora   Consolidado 
 Líquido           2019       2018       2019       2018
Passivo circulante    1.202.642      953.003  14.206.122   3.251.774
Fornecedores  - - 801.412 160.789
Clientes  - - 16.094 -
Empréstimos e
  financiamentos  - - 11.427.602 823.139
Obrigações fiscais  283.342 192.948 718.700 630.754
Obrigações 
 trabalhistas  185.103 - 495.377 456.103
Contas a pagar  36.341 136.446 49.081 514.170
Dividendos  697.856 604.159 697.856 604.159
Outras contas a pagar  - - - 43.210
Partes relacionadas            -      19.450       -      19.450
Passivo não
 circulante       285.024      349.165  13.676.311   3.382.074
Provisão para
 contingências  - - 1.836.201 1.619.411
Empréstimos e
 financiamentos  - - 11.318.810 1.295.333
Outros contas a pagar  - - - 112.919
Obrigações fiscais
 diferidas       285.024      349.165      300.300      354.411
Partes relacionadas  - - 221.000 -
Patrimônio líquido 
Capital social  80.288.848 80.288.848 80.288.848 80.288.848
Reservas de capital  3.100.338 3.100.338 3.100.338 3.100.338
Reserva legal  7.336.338 7.189.421 7.336.338 7.189.421
Reservas de lucros       22.299.345      21.636.680      22.299.345       21.636.680
     113.024.869 112.215.287 113.024.869 112.215.287
Participação de acionistas
 não controladores            -           -       8.182       8.385
Total do patrimônio
 líquido  113.024.869 112.215.287 113.033.051 112.223.672
Total do passivo e
 patrimônio líquido 114.512.535 113.517.455 140.915.484 118.857.520

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
        2019     2018      2019     2018
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.981
Ajustes para conciliar
 prejuízo às disponibilidades
  geradas pelas atividades
   operacionais
Depreciação 60.996 62.343 151.135 1.959.261
Resultado na venda de ativo imobilizado - - - -
Resultado de equivalência
 patrimonial (4.769.809) (3.151.954) - -
Juros de empréstimos - - 619.051 231.547
Provisão para contingências - - 216.790 -
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber - (56.024) 793 21.013
Estoques - - 127.492 574.719
Tributos a recuperar (37.175) - 175.994 259.875
Outros créditos 30.267 85.251 (17.525) (242.980)
Depósitos judiciais - - (255.104) 22.189
Despesas antecipadas - - - 2.914
Outras contas a receber - - 253.704 67.330
Fornecedores - - 640.623 74.418
Obrigações fiscais 90.394 296.277 87.946 (285.604)
Obrigações trabalhistas 185.103 - 39.274 (154.189)
Contas a pagar (100.105) 75.147 (465.089) 640.115
Outras contas a pagar - - (156.129) (178.005)

 Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

          Total do
        Reserva de lucros   patrimônio Participação Total do
    Capital Reserva Reserva Reserva Reserva Lucros da líquido de não patrimônio
        social de capital     legal  estatutária   especial acumulados controladora controladores      líquido
Saldos em 01/01/2018 80.288.848 3.100.338 7.062.229  1.472.034 18.352.168           -  110.275.617         11.231 110.286.848
Lucro liquido do exercício - - - - - 2.543.829 2.543.829 (2.846) 2.540.983
Aumento de capital - - - - - - - - -
Reserva legal - - 127.192 - - (127.192) - - -
Reserva estatutária - - - 381.574 - (381.574) - - -
Resultado a disposição da Assembléia - - - - 1.430.904 (1.430.904) - - -
Dividendos distribuidos          -         -          -          -          -      (604.159)     (604.159)            -       (604.159)
Saldos em 31/12/2018 80.288.848 3.100.338 7.189.421  1.853.608 19.783.072           -  112.215.287        8.385 112.223.672
Lucro liquido do exercício - - - - - 2.938.342 2.938.342 (203) 2.938.139
Aumento de capital - - - - - - - - -
Dividendos pagos - - - - (1.430.904) - (1.430.904) - (1.430.904)
Reserva legal - - 146.917 - - (146.917) - - -
Reserva estatutária - - - 440.751 - (440.751) - - -
Resultado a disposição da Assembléia - - - - 1.652.818 (1.652.818) - - -
Dividendos minimo obrigatório          -         -         -           -          -      (697.856)     (697.856)        -       (697.856)
Saldos em 31/12/2019 80.288.848 3.100.338 7.336.338  2.294.359 20.004.986           -  113.024.869          8.182 113.033.051

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
        2019     2018     2019     2018
Lucro líquidodo exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.983
Outros resultados abrangentes         -      -       -       -
Total do resultado
 abrangente do exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.983

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente

Obrigações fiscais diferidas      (64.141)     90.932      (54.111)     96.178
Caixa consumido (gerado)
 nas atividades
  operacionais  (1.666.128)  (646.753)  4.302.983 5.629.762
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - (3.545) (28.924.216) (587.866)
Investimentos em
 participações societárias          -     (556.979)        16     8.093
Caixa consumido nas
 atividades de investimentos -  (560.524) (28.924.200)  (579.773)
Fluxo de caixa das
 atividades de financiamentos
Dividendos pagos (2.035.063) (741.258) (2.035.063) (741.258)
Aumento de capital
 social na controladora - - - -
Partes relacionadas (986.955) 4.382.200 (611.565) (4.517.822)
Emprestimos e financiamentos -         -  20.008.889     (499.547)
Caixa consumido (gerado)
 pelas atividades de
 financiamento  (3.022.018)  (5.123.458) 17.362.261  (5.758.627)
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa  (4.688.146)  (6.330.735)  (7.258.956)  (708.638)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 12.750.208 19.080.943 32.127.049 32.835.687
No final do exercício  8.062.062 12.750.208  24.868.093 32.127.049
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa (4.688.146)   (6.330.735)   (7.258.956)  (708.638)

1. Contexto Operacional - A empresa SPM Participações S/A é uma Sociedade 
empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a administração 
em geral de bens móveis e imóveis próprios e a participações em outras sociedades. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuias e Consolidadas: 
A empresa declara que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 

11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e 
Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 
1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para 
as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, 
apresentado em substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Liquido são oriundas 
do Resultado do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos 
de Distribuição de Lucros propostos. 3. Principais Práticas Contábeis: As 

principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação 
do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do 
exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa 
incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos 
Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As 
depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas 
anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor 
residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais..

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro  2.099.197 1.602.552  2.179.721  1.207.958
Resultado financeiro
Resultado financeiro líquido   1.309.323  1.484.154   2.099.721   2.561.398
Lucro (prejuízo)
 antes dos efeitos
  tributários  3.408.520 3.086.706  4.279.442  3.769.356
IR e CS  (400.996) (451.942) (925.012) (1.110.109)
IR e CS diferidos      (69.182)      (90.935)     (416.291)      (118.264)
Lucro líquido do exercício  2.938.342 2.543.829  2.938.139  2.540.983
Atribuído aos acionista
  não controladores  - - 2.938.342 2.543.829
Atribuído aos acionistas
 controladores  - - (203) (2.846)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013123-15.2018.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito 
da 6ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Mira Cell Comercio Eletronicos Ltda EPP, CNPJ/MF N:16.604.184/0001-39,que Adidas  
AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materi 
ais e Morais, também movido em face de Antônio Marcos Pereira de Oliveira, Viviane Maria da Silva, 
Anderson dos Santos Lopes e Júlio Henrique da Silva Calçados – ME, alegando que está ocorrendo 
por parte dos requeridos a reprodução das marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsi 
ficados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.Estando a correquerida  
em lugar ignorado, expede-se Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, 
Conteste a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.  

Edital de Citação Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 1020178-56.2014.8.26.0100 O(A)MM. Juiz 
(a) de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Denise Cavalcante Fortes Martins 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré Odélia Cardoso Machado, CPF/MF Nº: 554.837. 202.53, que 
Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a citação dos requeridos por 
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos 
como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 037/2020 - Objeto: 
Aquisição de um veículo, tipo pickup/caminhonete, zero quilometro para o DESETRAN  
– conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio 102/2019 – Processo DETRAN-
SP nº. 2523302/2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 038/2020 - Objeto: 
Fornecimento de Medidor de Velocidade Estático, tipo pistola com bateria 
acoplada (resolução CONTRAN nº. 483/2014) – conforme Plano de Trabalho 
do Termo de Convênio 102/2019 – Processo DETRAN-SP nº. 2523302/2019. 
Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 às 09h15 no 
site https://www.comprasgovernamentais.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 039/2020 - Objeto: 
Aquisição de caminhonete diesel capacidade 1.900kg e de cesto aéreo isolado para 
manutenção elétrica e iluminação publica, a ser paga com recursos provenientes 
do Governo Federal, Plano de Ação n.º 0903-003336, Emenda Parlamentar n.º 
202023560002. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 
às 14h00min no site https://www.comprasgovernamentais.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

A alternativa traz a possibilidade do lojista ampliar as 
oportunidades de vendas.
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Desde que começou a crise do Coronavírus, a antiga estra-
tégia passou a ser utilizada também por algumas médias 
e grandes redes varejistas desses setores. O recurso é 

fantástico, pois além de evitar aglomerações nas lojas traz um 
novo diferencial competitivo frente à concorrência, uma vez 
que muitas pessoas ainda têm receio de sair de casa. 

Em suma, a alternativa traz a possibilidade do lojista ampliar 
as oportunidades de vendas. Apesar da iniciativa, algumas redes, 
por ora, preferem evitar a venda no delivery pelo crediário. Na 
maioria dos casos, eles alegam como fator principal da decisão 
o risco de aumento da  inadimplência. A estratégia, porém, 
pode representar um erro. Apostar no crediário próprio, mesmo 
vendendo online e entregando na casa do cliente, é uma decisão 
que tende a ajudar nas vendas a médio e longo prazo. 

A marca que aceita apenas o parcelamento por meio do 
cartão de crédito perde a grande oportunidade de estreitar o 
relacionamento com o consumidor neste período de transição 
de isolamento social para a completa reabertura econômica. 
Outro ponto é que, em um momento de crise como o atual, as 
lojas precisarão cada vez mais criar movimento recorrente nos 
pontos de venda após as pessoas terem segurança plena para 
retomar à normalidade. Com isso, contar com o cliente de cre-
diário todos os meses na loja para pagar a prestação significa 
ter oportunidades adicionais para vender. 

Varejo deve (e agora pode) apostar no crediário a domicílio
Trabalhar com vendas em domicílio, levando seus produtos até a casa do cliente, já é uma prática comum para pequenos lojistas que atuam principalmente 
no segmento de calçados, roupas e cosméticos

celar em três vezes (1+2) no carnê. Será que é seguro autorizar 
a venda no crediário sem entrar em contato com a central de 
crédito da loja? Atualmente algumas empresas especializadas 
em análise de crédito permitem que o vendedor faça a análise 
em questão de segundos por meio de aplicativo. 

O recurso é vantajoso também porque serve como um recibo 
virtual para o comprador. Além disso, se for necessário retor-
nar à casa do cliente para receber a parcela no mês seguinte, 
outro SMS será enviado automaticamente para ele com todas 
as informações sobre o pagamento. Vale ressaltar ainda que é 
importante ter um documento assinado pelo cliente, confir-
mando seu compromisso com as condições de parcelamento. 
Nesse caso, como a pessoa não está dentro da loja para assinar 
o carnê, o ideal é que o lojista trabalhe com nota promissória. 

Quando o vendedor retorna para a loja, basta lançar o valor 
da venda no sistema e fazer a impressão do carnê, grampeando 
junto com a promissória assinada pelo comprador. Dessa forma, 
a loja conta com um amparo legal caso precise negativar o cliente 
nos órgãos de proteção ao crédito ou então protestar a dívida 
na Justiça. Sem dúvida, ao adotar todas essas “proteções”, as 
redes varejistas seguramente podem implementar o crediário 
em domicílio como uma criativa maneira de alavancar as vendas 
em meio à pandemia.

(*) - Bacharel em Sistemas de Informação e pós em desenvolvimento de aplicações 
web, é sócio fundador e CEO do Meu Crediário (https://meucrediario.com.br/).

Os pontos positivos não retiram obviamente o cuidado que 
as redes varejistas necessitam tomar para realizar a venda com 
total segurança. Por exemplo, não adianta levar R$ 2.000 em 
produtos na casa do cliente, se o perfil de risco dele comporta 
apenas um compra de até R$ 650. Ou seja, antes de transportar 
qualquer mercadoria à residência do consumidor, é preciso 
previamente realizar a sua análise de crédito. 

Outra precaução envolve a escolha do parcelamento ideal.
Imagine que, neste exato momento, seu vendedor está na casa 

de uma pessoa que comprou R$ 300 em produtos e decidiu par-

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 11hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, 9º andar,
sala 908, Barra Funda, na cidade de São Paulo - SP, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b) tomar as contas da Administração
referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores;
e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, ou por meio eletrônico (whatsapp) de empresa.
Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.                                                                 (18, 21 e 22)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência - Sicoob  
Independência, inscrita no CNPJ sob n° 04.306.351/0001-86 e NIRE n° 35400065656, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 5.647 
(cinco mil, seiscentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a ser realizada no dia 29 de julho de 2020, na sede da 
Cooperativa sito à avenida Angélica, nº 2.491, 2º andar, bairro Consolação, cidade São Paulo - SP, 
em primeira convocação, às 18:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em 
segunda convocação, às 19:30 horas, com a presença da metade dos associados mais um e, em 
terceira e última convocação, às 20:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária:
1 - Definição de Critério e Destinação das Perdas apuradas, relativas ao exercício findo em 
31/12/2018, conforme expediente nº 24.689/2019-BCB/Deorf/GTBHO (Pt 0000160002);
2 - Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019, compreendendo:  
(a) Relatório da Gestão; (b) Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores  
independentes e do Conselho Fiscal e; (c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas  
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
3 - Aprovação das Contas relativas ao Exercício findo em 31/12/2019;
4 - Definição de Critério e Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019;
5 - Eleição para cargos vagos no Conselho de Administração - mandato até a AGO de 2022;
6 - Eleição para cargos vagos no Conselho Fiscal - mandato até a AGO 2021;
7 - Diligências necessárias quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
Assembleia Geral Extraordinária:
8 - Alteração da Razão Social e do nome fantasia da instituição;
9 - Reforma Ampla do Estatuto Social;
10 - Aprovação de Manuais conforme legislação corrente;
Observações Gerais:
I - em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Federal nº 5.764/71 os órgãos 
de administração e fiscalização deverão abster-se do voto no assunto relacionado no  
item 3 acima;
II - os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
III - conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações con-
tábeis do exercício de 2019 acompanhada do respectivo parecer dos auditores independen-
tes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;
IV - os associados poderão participar e votar à distância através da ferramenta “Cúria”, aces-
sível através do endereço https://assembleia.curia.coop . Os Cooperados receberão nos seus 
e-mails o link para validação do cadastro na criação de suas senhas pessoais para votação. 
Os Cooperados, em condições de votar, deverão se cadastrar até 1 (uma) hora antes do início 
da primeira convocação da assembleia geral indicada no presente edital. Lembramos que 
somente os Cooperados adimplentes possuem as condições legais de votar.

São Paulo, 18 de julho de 2020
Sra. Ariadna Muniz Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

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:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 1
05

F-
3A

64
-5

C
4A

-0
9E

8.


