
www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de junho de 20218

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

...continuação auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões 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 profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 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 entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação aos eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a companhia e suas controladas a não mais se manterem em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas 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 financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, dentre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Campinas, 23 de 
abril de 2021. Atenciosamente,

Wesley Abra de Assis - Contador – CRC/SP 288527/O-6
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

“DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO”
Quoretech S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, CEP 05422-001, 
CNPJ/MF nº 13.048.957/0001-50, NIRE 35300413890, representada por seu Diretor Presidente, Carlos Tadeu 
Bassi, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio 
dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado 
perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6429, nº ordem: 1; (ii) Livro de b) Registro de atas das reuniões 
de Diretoria, registrado e autenticado perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6430, nº ordem: 1, que 
se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na 
data de 08/06/2021, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”

As empresas que se enquadram no Progra-
ma Emergencial de Retomada do Setor 
de Eventos (Perse), serão beneficiadas 

com até 20% do Fundo Garantidor de Opera-
ções (FGO). A expectativa do governo é que 
os recursos disponíveis estarão disponíveis até 
o final deste mês. 

Ao todo, será liberado um aporte de R$ 5 bi-
lhões como valor de garantia. Com esse valor será 
possível conceder até 25 bilhões em empréstimos 
ao longo deste ano. Para o analista de Capitaliza-
ção e Serviços Financeiros do Sebrae, Giovanni 
Beviláqua, a transformação do Pronampe em 
um programa permanente representa um novo 
patamar para a política de crédito oferecida às 
micro e pequenas empresas brasileiras. 

“Historicamente os pequenos negócios sem-
pre tiveram dificuldade de acesso à crédito. 
Mesmo em 2020, do total de crédito disponível, 
apenas 21% foram para as micro e pequenas 
empresas. Então, ao se tornar um programa 
permanente, os donos de pequenos negócios 
garantem recursos todos os anos para financiar 
suas atividades”, explicou. O novo programa 
passa a oferecer uma outra taxa de juros anual 
máxima para os novos empréstimos que cor-
responde a Selic mais até 6%. 

Os valores são considerados mais vantajosos 
quando se compara ao que é praticado normal-
mente no mercado. A taxa média de juros para 
o segmento, no quarto trimestre de 2020, foi 
de 35,1% para as microempresas e 22,4% para 
as empresas de pequeno porte. Em relação ao 
prazo para pagamento, a carência que antes 
era de oito meses agora passou para 11 meses 

Novo Pronampe deve ser 
disponibilizado neste mês

A linha de crédito do Pronampe deve continuar ajudando os empreendedores 
que ainda sofrem os impactos da pandemia

A transformação do Pronampe em permanente 
é um novo patamar para a política de crédito às 

micro e pequenas empresas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Chamada Pública nº. 002/2021; Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo período 
de 06 meses - Abertura: 01/07/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e 
Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Chamada Pública nº. 003/2021; Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios (Não Perecíveis) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo 
período de 07 meses- Abertura: 01/07/2021 às 14:00 horas; Local: Departamento de Licitações 
e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO E REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; 
Objeto: execução da Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Convênio 
0544/2014/FDE - Abertura: 30/06/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e 
Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas 
e dez minutos e realizada por videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do 
Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estive-
ram presentes os Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, 
Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina An-
nes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e se-
cretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Aprovação da nova Política de Transações Com 
Partes Relacionadas. 05 – DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administra-
ção, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a nova Política Transações Com Par-
tes Relacionadas, com vigência até 29/04/2022, cujo documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado 
no Portal do Conselho de Administração. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a vi-
deoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo 
Gouveia Dominicale. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa; DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secre-
tária da mesa. JUCESP nº 256.181/21-4 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.069 14.783 115.944 109.509
Aplicação financeira - - 2.745 2.731
Contas a receber de clientes  - 110 637.705 521.233
Estoques  - - 1.542.740 1.227.140
Impostos a recuperar  4 171 61.650 29.993
Instrumentos financeiros derivativos - - 974 -
Outras contas a receber  1.816 1.720 10.581 8.734
Partes relacionadas - - - 11.505
Despesas antecipadas 10 176 10 176
Total do ativo circulante 8.899 16.960 2.372.349 1.911.021
Não circulante
Contas a receber de clientes  - - 17.377 20.180
Outras contas a receber - 4 106 209
Aplicações financeiras - - 83 600
Impostos a recuperar 720 154 83.354 115.830
Impostos diferidos  - - 20.966 25.375
Depósito caução 78 78 78 78
 798 236 121.964 162.272
Investimento  725.925 737.241 - -
Imobilizado  157 296 425.742 414.455
Ativos de direito de uso  - - 6.472 7.276
Intangível  11 18 483.626 506.487
Total do ativo não circulante 726.891 737.791 1.037.804 1.090.490
Total do ativo 735.790 754.751 3.410.153 3.001.511

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos  - - 1.150.073 1.292.008
Partes relacionadas - mútuo 1.242.023 - 1.346.623 -
Fornecedores 198 99 236.906 272.914 
Fornecedores – cessão de crédito  - - 294.124 -
Partes relacionadas  515 8.921 107.935 191.114
IRPJ e CSLL a recolher - - 2.098 5.760
Obrigações tributárias  134 81 1.102 1.356
Venda para entrega futura - - 187.744 77.963
Adiantamento de clientes - - 468.697 303.333
Instrumentos financeiros derivativos - - 149 3.123
Passivos de arrendamento  - - 4.346 5.179
Outras contas a pagar 1.876 1.654 86.995 58.259
Total do passivo circulante 1.244.746 10.755 3.886.792 2.211.009
Não circulante
Contas a pagar 
por aquisição de controlada - 699.516 - 699.516
Tributo diferido - - 23.701 36.654
Empréstimos e financiamentos  - - 1.834 3.835
Passivos de arrendamento - - 2.513 2.221
Provisão para causas judiciais  - - 4.269 3.796
Total do passivo não circulante - 699.516 32.317 746.022
Total do passivo 1.244.746 710.271 3.919.109 2.957.031
Patrimônio líquido 
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuízo acumulado (844.121) (290.685) (844.121) (290.685)
Total do patrimônio líquido (508.956) 44.480 (508.956) 44.480
Total do passivo 
e patrimônio líquido 735.790 754.751 3.410.153 3.001.511

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)
Ajustes:
Juros sobre empréstimos 
 e financiamentos 23.416 - 90.970 57.841
Variação cambial sobre
 empréstimos e financiamentos (41.357) - (45.408) 23.367
Depreciações e amortizações 118 127 64.566 57.362
Baixa de ativo imobilizado - - 989 10.065
IR e CS diferidos - - (8.544) (4.663)
IR e CS correntes - - 14.373 4.334
Provisão para riscos fiscais,
 cíveis e trabalhistas - - 473 141
Provisão para créditos 
 de liquidação duvidosa - - (2.699) (1.262)
Provisão para perdas nos estoques - - 4.726 -
Equivalência patrimonial 11.315 (101.941) - -
Juros de atualização contas a pagar 
aquisição controlada 560.484 222.637 560.484 222.637
(Aumento) diminuição nos ativos 
e passivos operacionais 540 959 126.494 249.958
Contas a receber 110 (110) (110.970) (167.906)
Instrumentos derivativos - - (974) 286
Outros créditos (91) (970) (1.226) 6.522
Estoques - - (320.326) (344.231)
Despesas antecipadas 166 (2) 166 (2)
Impostos a recuperar (399) (169) 819 (38.703)
Depósito caução - 54 - 54
Partes relacionadas - - 11.505 (4.234)
Fornecedores 99 (217) (36.008) (50.184)
Fornecedores - cessão de credito - - 294.124 -
Obrigações tributárias 53 (225) (254) (347)
Venda para entrega futura - - 109.781 (6.739)
Partes relacionadas (8.406) 8.921 65.661 (212.638)
Adiantamento de clientes - - 165.364 104.615

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida  7.263 10.275 5.197.553 3.975.326
Custos dos produtos vendidos  - - (4.426.653) (3.444.450)
Lucro bruto 7.263 10.275 770.900 530.876
Despesas de vendas  - - (213.920) (174.489)
Despesas administrativas (8.196) (9.406) (120.890) (86.421)
Outras despesas 
 operacionais, líquidas 24 - (31.571) (34.754)
Resultado de 
 equivalência patrimonial (11.315) 101.941 - -
Lucro (prejuízo) operacional (12.224) 102.810 404.519 235.212
Variação cambial líquida 41.357 (7) (341.169) (57.643)
Despesas financeiras  (583.952) (222.645) (727.858) (334.730)
Receitas financeiras  1.382 373 116.901 55.938
Resultado financeiro, líquido (541.212) (222.279) (952.126) (336.435)
Prejuízo antes do IR e CS (553.436) (119.469) (547.607) (101.223)
IR e CS correntes - (395) (14.373) (23.304)
IR e CS diferidos - - 8.544 4.663
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)
Resultado abrangente 
 do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)

   Lucros e Ajuste de Total do
 Capital Prejuízos  avaliação patrimônio
 Social Acumulados patrimonial líquido
Em 01/01/2019 335.165 (171.194) - 163.971
Realização de ajuste 
 de avaliação patrimonial - - 373 373 
Prejuízo do exercício - (119.864) - (119.864)
Em 31/12/2019 335.165 (291.058) 373 44.480
Prejuízo do exercício - (553.436) - (553.436)
Em 31/12/2020 335.165 (844.494) 373 (508.956)

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patrício Fernandes Costa, Daniil Sergunin 
Cesar S. Allevato - Contador - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Passivos de arrendamento - - (541) 7.400
Instrumentos derivativos - - (2.974) (6.442)
Outras contas a pagar 222 (532) 28.736 10.768
Partes relacionadas - mútuo - - (6.674) -
IR e CS pagos - - (18.035) (1.004)
Juros pagos - - (64.073) -
Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades operacionais (7.706) 7.709 240.595 (452.827)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Resgates de aplicação financeiras - - (14) (2.731)
Pagamento compra 
 Segunda parcela (1.260.000) - (1.260.000) -
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e do intangível (8) (98) (53.214) (99.567)
Caixa líquido gerado (aplicado) 
atividades de investimentos (1.260.008) (98) (1.313.228) (102.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obtido 
de partes relacionadas 1.260.000 - 1.479.846 713.324
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (252.303) (892.479)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros - - - (25.533)
Empréstimos e 
financiamentos - captações - - 1.686.883 1.409.919
Empréstimos e financiamentos - 
pagamento de principal - - (1.835.358) (566.075)
Empréstimos e financiamentos -
 pagamento de juros - - - (103.705)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamento 1.260.000 - 1.079.068 535.451
Aumento (redução) de caixa 
e equivalentes de caixa (7.714) 7.611 6.435 (19.674)
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 14.783 7.172 109.509 129.183
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício 7.069 14.783 115.944 109.509

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 que compreen-
dem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais 
notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legislações 
societária e contábil vigentes.

EUROCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 12.605.219/0001-01

e o prazo total de pagamento aumentou de 36 
para 48 meses.

Outra novidade é que o programa permitirá 
a portabilidade do empréstimo, contanto que 
sejam obedecidos pelos bancos os limites ope-
racionais de cada instituição para contarem 
com a garantia do FGO. O Sebrae, em parceria 
com a FGV, tem monitorado o impacto da crise 
nos pequenos negócios e a evolução do acesso 
ao crédito no país. As pesquisas mostram que 
houve uma melhora significativa na obtenção de 
crédito por parte das MPE junto às instituições 
financeiras. 

O último levantamento, entre 25 de fevereiro 
e 1º de março, revelou que o percentual de 
empresários que tiveram sucesso no pedido 
de empréstimo alcançou 39%. Em abril do ano 
passado apenas 11% das empresas que bus-
caram o crédito tiveram seu pedido aprovado 
(AI/Sebrae).

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

 C
33

7-
D

8B
3-

7D
0F

-3
F1

F.


