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Tecnologias devem ser criadas tendo em
vista mercados mais amplos.
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Representações digitais de qualquer coisa
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Bancos de Londres são acusados de lavar
bilhões dos criminosos da Calábria.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Alerj vota hoje
decreto que
suspende
leilão da Cedae
A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
vota em discussão única, nesta
quinta-feira, a partir das 12h, o
Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) 57/21, que propõe a suspensão do leilão da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), previsto para esta sexta-feira.
O presidente da Alerj, André
Ceciliano (PT), autor do projeto, pretende revogar o Decreto
47.422/20 do Executivo, que autoriza a abertura do processo de licitação dos serviços de saneamento no estado. O leilão só poderá
ocorrer, se aprovada a proposta,
após a prorrogação do Regime de
Recuperação Fiscal (RRF), acordo
homologado em 2017 entre o Estado do Rio e o Governo Federal
para suspensão temporária do pagamento de dívidas com a União.
A venda das ações da Cedae
foi posta como contrapartida do
Estado no acordo, que deveria
ter sido renovado por mais três
anos em setembro de 2020. Na
justificativa do texto, o autor destaca que, em janeiro deste ano, o
Ministério da Economia, através
da Lei Complementar Federal
178/21, mudou as regras do regime original e criou o Programa de
Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção
do Equilíbrio Fiscal, forçando a
renovação do acordo com o Rio
em novos termos. Dentre eles, o
congelamento de salários por quase dez anos.

TCU encontra R$ 22 bi para
saúde que não foram gastos
Valor estava autorizado no orçamento contra pandemia

O

Tribunal de Contas da
União (TCU) apresentou relatório sobre os
gastos com as medidas de combate à pandemia, os benefícios
tributários concedidos e o impacto fiscal dessas medidas sobre as
receitas e despesas primárias em
2020.
Na área da saúde, foram autorizados R$ 64,6 bilhões, mas só
foram empenhados R$ 42,5 bilhões e pagos R$ 39,7 bilhões. Por
estes números, sobraram R$ 22,1
bilhões do orçamento que não foram ao menos empenhados.
O empenho é uma das etapas
dos pagamentos públicos. Repre-

senta obrigação e funciona como
garantia ao credor de que existe o
crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido.
Segundo o TCU, dos R$ 39,7
bilhões pagos, R$ 32,1 bilhões foram destinados a estados, Distrito
Federal e municípios. Os demais
R$ 7,6 bilhões foram executados
pela própria União.
Os valores estão muito distantes das contas que o Governo
Bolsonaro tem usado para se defender de acusações de que não
gastou o necessário em saúde para
combater a Covid-19. O governo
chega a falar em R$ 600 bilhões,

mas inclui na conta o auxílio
emergencial e os repasses obrigatórios para custeio do SUS.
No exercício de 2020, a União
alocou cerca de R$ 635,5 bilhões
do orçamento para o combate à
pandemia. Foram repassados R$
113,5 bilhões a estados e municípios.
As três maiores despesas foram: Programa Auxílio Emergencial (R$ 292,1 bilhões); despesas autorizadas no âmbito da
LC 173/2020 (R$ 60,1 bilhões);
e Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, Pronampe (R$
38,1 bilhões).

Gage Skidmore

Biden anuncia pacote de US$ 1,8 trilhão financiado com impostos sobre os mais ricos

Brasil gera 184
mil empregos
com carteira
em março

Estados Unidos investem nas famílias
e na infraestrutura de energia

O Brasil gerou 184.140 novos
postos de trabalho em março
deste ano, resultado de 1.608.007
admissões e de 1.423.867 desligamentos de empregos com carteira
assinada. Os dados são do Ministério da Economia, que divulgou
as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.
O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade
total de vínculos ativos, chegou a
40.200.042, em março, o que representa uma variação de 1,46%
em relação ao mês anterior. No
acumulado de 2021, foram criados 837.074 empregos.

presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, iria
apresentar na madrugada desta quinta-feira (21h de quarta-feira no horário de Washington) um plano de investimentos
que somam US$ 1,8 trilhão em
educação, saúde e cuidados infantis. Entre as propostas está a universalização da pré-escola.
O Plano das Famílias Americanas prevê gastos de US$ 1 trilhão
ao longo dos próximos dez anos
e cortes em impostos da classe
trabalhadora que soma US$ 800
bilhões. O pacote será financiado
pelo aumento na carga tributária

Na contramão, Brasil quer privatizar Eletrobras

O

dos mais ricos, incluindo alta do
imposto sobre de ganhos de capital a 39,6%, como o Monitor
Mercantil antecipou dia 22 de
abril. O projeto sofre resistências
no Congresso, que precisa aprovar os gastos.
Na noite de terça-feira, Biden
apresentou novos programas para
melhorar o sistema de transmissão de energia elétrica no país. As
iniciativas principais do esforço
incluem mais de US$ 8 bilhões do
Departamento de Energia para financiar novas linhas de transmissão de alta voltagem, como parte
de um esforço para combater a

mudança climática por meio de
melhoras na infraestrutura necessárias para expandir o uso de
energias alternativas.
Os investimentos são justificados pela precariedade da infraestrutura, como mostraram o apagão no Texas durante um inverno
particularmente frio.
Por outro lado, no Brasil, o
Governo Bolsonaro pretende
privatizar a Eletrobras. A venda
deve colocar em risco o abastecimento de energia, com chance
de se repetirem apagões como o
que atingiu o Acre no final do
ano passado.

STF não deve
concluir hoje
julgamento de
PIS/Cofins
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a decidir nesta
quinta-feira se o entendimento de
que o ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência
do PIS e da Cofins será aplicado
apenas para os processos futuros
ou se terá efeito retroativo.
O governo avalia que uma decisão desfavorável pode levar a um
impacto aos cofres públicos de R$
229 bilhões. Entidades que tratam
do tema, porém, contestam esses
cálculos, já que o Tesouro não revelou como chegou aos números.
É pouco provável que o STF
conclua o julgamento nesta quinta, pois o primeiro tema da pauta
deverá ser sobre a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei de Patentes (Lei
9.279/1996). A ação começou a
ser julgada nesta quarta-feira, mas
a sessão foi interrompida após os
argumentos das partes.
Para o CEO do Tax Group,
Luis Wulff, o ponto mais importante do julgamento do PIS/Cofins é sobre a retroatividade. Se a
decisão do STF for de validar o
direito somente para ações futuras, abre-se espaço para a Procuradora-Geral da Fazenda (PGFN)
– que representa os interesses da
União – entrar com ações rescisórias para anular o julgamento de
todos que já ganharam esta ação.
Para Wulff, isso afetará todas
as empresas que já reconheceram
em seus balanços os resultados da
ação ganha, gerando insegurança
jurídica e repercussão não somente nelas, mas em investidores e
credores.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3461
R$ 5,5370
R$ 6,4843
R$ 0,8246
R$ 307,10

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
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Defesa nacional e inovação tecnológica
Por Vladimir de
Paula Brito

E

m um primeiro artigo desta série,
buscou-se explicitar
as características do que seja o poder informacional,
que tem sido uma das principais esferas de disputas
entre as grandes potências
mundiais, onde o campo de
batalha mais recente é o da
infraestrutura para as redes
de telefonia 5G.
Em um segundo texto
foi analisada a capacidade
brasileira de se defender da
atuação de terceiros sobre
o seu “espaço” cibernético.
Constatou-se que o Ministério das Telecomunicações
e a Anatel vêm tomando
medidas positivas, como a
fragmentação das áreas licitadas e separação física e
lógica da rede governamental em relação ao conjunto
das redes. O mesmo tem sido feito por outras esferas,
com a estratégia cibernética e políticas de segurança,
que são passos importantes
para assegurar a soberania
nacional.
No entanto, como discutido no referido texto,
sem o estabelecimento de
capacidade de medidas ativas objetivando identificar e
efetuar retaliações sobre os
atores envolvidos, as vantagens serão tênues. Com
aparatos gigantescos voltados para a espionagem por
parte das grandes potências,
mediante tentativas exaustivas e contínuas, basta ao
atacante ser bem-sucedido
tão somente uma única
ocasião dentre milhares de
tentativas e seu sucesso será assegurado. Contra este
tipo de adversário estatal,
com recursos ilimitados, a
capacidade de identificar o
agressor e retaliar, se oportuno, é um dos principais
mecanismos de defesa, daí
o emprego do termo “defesa ativa”.
No presente artigo será
analisado um outro quesito fundamental para que o
país sobreviva a este mundo de conflitos informacionais, que seria a capacidade
brasileira de estabelecer alternativas tecnológicas próprias. Sob um contexto de
disputa tecnoinformacional
entre as grandes potências,
tanto a capacidade de defesa-ativa retaliatória, quanto
a efetividade de medidas
governamentais, estabelecendo uma rede de dados
exclusiva para a esfera governamental, demandam a
existência de tecnologia nacional disponível em médio
prazo. Parte-se da premissa
que nenhuma medida de
segurança, ativa ou passiva,
será eficaz indefinidamente, ao se considerar que a
tecnologia empregada seja

originária de uma ou mais
nações atacantes.
Evidentemente, não há
ilusão quanto a viabilidade
de curto prazo da construção de uma arquitetura de
redes digitais inteiramente
produzidas pela indústria
nacional. Apesar disso, é
perfeitamente possível intervir prioritariamente sobre pontos mais frágeis, em
que o Estado, ou mesmo
atores privados nacionais,
atuariam como capital de
risco em um primeiro momento e posteriormente
como clientes de peso significativo.
Um exemplo seria o da
criptografia das comunicações, em que grande parcela
das atuais soluções tecnológicas comerciais opera com
os serviços de inteligência
de suas respectivas nações
ou blocos de alianças, sendo, deste modo, inconfiáveis. Neste sentido a aquisição por parte da Marinha
Brasileira de tecnologia
nacional é um exemplo de
ação que, além de fortalecer
a segurança das comunicações, igualmente potencializa a empresa em um mercado mais amplo.
Sobre esta acepção, o Ministério da Defesa tem capitaneado uma experiência
relativamente recente na criação e incentivo de parques
tecnológicos nacionais. Com
o estabelecimento da Política Nacional da Indústria de
Defesa – PNID, em 2005,
o governo federal de então
iniciou uma série de medidas com o objetivo de criar
uma Base Industrial de Defesa, cujo objetivo seria o de
diminuir progressivamente a
dependência externa.
A partir de 2006 foi iniciado o programa FX-2,
cujo propósito envolvia a
modernização da frota de
aeronaves militares supersônicas da Força Aérea Brasileira (FAB). Mais do que
uma plataforma de armas, o
critério da aquisição envolvia a transferência de tecnologia e participação destacada da indústria nacional.
Depois de mais de dez
anos de avaliação, no dia 18
de dezembro de 2013, sob
a égide da FAB, o governo
brasileiro optou pela aquisição do Gripen NG, com a
obtenção de um pacote inicial de 36 aviões. O programa já está se tornando realidade com a apresentação
oficial do primeiro caça, em
23 de outubro de 2020. A
partir de 2021, a montagem
completa de 15 aeronaves
será iniciada em território
brasileiro.
Em 2008, o Governo Federal assinou a parceria com
a França, estabelecendo o
Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub) visando a construção
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de quatro submarinos convencionais e um submarino
de propulsão nuclear, bem
como estimular o desenvolvimento da indústria nacional, por meio de um acordo
de transferência de tecnologia entre o Brasil e França.
Dois submarinos já foram
lançados ao mar, e o terceiro evolui positivamente. O
submarino nuclear está previsto para ser entregue até
2033.
Mais uma iniciativa no
setor aéreo se tem com o
novo avião de transporte.
Lançado formalmente em
2009, o programa KC-390
objetivava o desenvolvimento de um avião cargueiro militar para a FAB.
Mediante
financiamento
público, sejam os oriundos
do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) ou
oriundos da própria Força
Aérea, o projeto igualmente
se transformou em realidade, tendo a FAB recebido
os primeiros exemplares
ainda em 2019.
Outro exemplo deste rol
de iniciativas tecnológicas
são programas como o do
míssil tático de cruzeiro AV-TM 300 e o foguete guiado
SS-40, articulados com o
projeto de sistema lançador
Astros 2020. Iniciados em
2011 sob o encargo da Avibras, já estão entregando resultados efetivos. Para além
de representarem significativo acréscimo a capacidade
de dissuasão nacional, este
conjunto de iniciativas se
inter-relacionam e se traduzem em conhecimento
adquirido por empresas nacionais.
Contudo, a velocidade
das mudanças tecnológicas
atuais é monumental, e são
mudanças qualitativas. Neste contexto de poder informacional, embora todos
estes armamentos possuam
sistemas com elevado volume de tecnologia embarcada, necessitando, portanto,
de constante desenvolvimento de software, bem como hardwares específicos,
as necessidades futuras serão ainda exponencialmente maiores.
O futuro, não tão distante, envolve meios geridos
com IA, em que uma única inteligência de máquina
integrará os mais distintos
armamentos, como mísseis,
caças, ou tanques, em que
cada aprendizado, de cada
vetor tecnológico individual, tornar-se-á quase imediatamente um aperfeiçoamento coletivo.
Serão milhões de aplicativos customizados, a serem
concatenados e integrados
dentro de um ou vários sistemas de sistemas. Este nível de incremento exigirá,
deste modo, uma ampliação
gigantesca no número de

empresas envolvidas, sobretudo no tocante ao desenvolvimento de software,
com o emprego de um verdadeiro exército de desenvolvedores, pesquisadores e
projetistas.
De tal modo que, dentro
deste panorama informacional em que tecnologias
disruptivas e onipresentes se tornarão regra, a indústria de defesa necessariamente ultrapassará sua
produção clássica, relativamente segmentada, passando a envolver diretamente
grande parte da produção
nacional de softwares, que
deverão ser projetados para
uso dual.
Logo, em que pese o financiamento estatal, o esforço tecnológico exigido
para a produção de armamentos tecnológicos, bem
como ferramentas nacionais
para a proteção de fábricas
e cidades inteligentes, sistemas financeiros, comércio
eletrônico, veículos não tripulados ou comunicações
governamentais e empresariais de alto nível terão que
ser compartilhados com o
mercado consumidor.
Somente a conjunção de
compras governamentais
com o poder aquisitivo do
conjunto da sociedade civil
permitirá a consolidação de
uma ampla gama de empresas nacionais que assegurem a sociedade brasileira
os meios para defender suas
empresas e interesses nacionais em meio a competição
em um ambiente global tão
turbulento.
Interessante notar que, ao
contrário do mundo utópico
neoliberal, que desconsidera
totalmente em seu modelo
econômico idílico os efeitos das fronteiras nacionais
e seus respectivos governos
sobre a economia, as grandes
potências investem pesadamente em pesquisas tecnológicas de defesa, disponibilizando parte significativa
de seus progressos para sua
própria iniciativa privada, para uso dual.
Um exemplo bem-sucedido de financiamento de
projetos neste sentido seria
o Personalized Assistant
that Learns (PAL) (p.25,
2016), que foi criado com
o objetivo de produzir um
assistente virtual que compreenda comunicações por
voz e que aprenda com a
experiência, assessorando
seu operador militar. No
ambiente castrense, esse
produto recebeu a denominação de Battle Command
10.
Paralelamente, o Departamento de Defesa dos
EUA (DoD) encorajou o
emprego do software em
smartphones, com a criação
da Siri Inc, que em 2010 foi
comprada pela Apple, que
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integrou a funcionalidade
em sua linha de iphones e
ipads.
Origem em pesquisas estatais com financiamento
militar também estiveram
presentes na tecnologia
“multi-touch”, anunciada
pela Apple ao lançar o iphone. O GPS, o sistema de rede sem fio (wireless) ou os
microprocessadores também são exemplos da interferência estatal de defesa,
com vistas a potencializar
seus clusters produtivos
tecnológicos nacionais.
Um outro modelo objetivando potencializar as empresas tecnológicas nacionais
são o das agências de capital
de risco, como a In-Q-Tel,
criada pela CIA. Seus recursos potencializaram o desenvolvimento de ferramentas como o Google Maps e
Earth, que foram originalmente criados por uma das
empresas de seu portfolio, a
Keyhole. Atualmente investem pesadamente em inteligência artificial e sistemas
autônomos.
Ou seja, como se percebe
pelo exemplo norte-americano, dada sua dimensão,
somente será possível sustentar em termos estratégicos este processo de inovação, se tais tecnologias
forem criadas tendo em
vista mercados mais amplos
que o de defesa.
Neste sentido, as Forças
Armadas teriam que atuar
como elemento indutor de
desenvolvimento, a partir de
algo semelhante a uma empresa de capital de risco ou
a própria Agência de Gestão e Inovação Tecnológica
(Agitec) do Exército, estabelecida em 2015. Para isso
seria necessário o aumento
gradativo do orçamento
da defesa para 2% do PIB,
mas este deveria vir acompanhado de um profundo
reescalonamento de gastos,
cortando drasticamente o
percentual empregado em
despesas de pessoal, com o
propósito de disponibilizar
recursos para investimento
tecnológico.
Com a Agitec, por exemplo, aplicativos e tecnologias
promissoras receberiam recursos como incentivo governamental, criando condições para a maturação de
produtos voltados a defesa,
bem como a aplicações comerciais de maior amplitude.
Uma iniciativa nesta direção é a viabilização de um
cluster naval capitaneado
pela Marinha, aglutinando
empresas estatais vinculadas às áreas de defesa e segurança, como Emgepron,
Amazul, Nuclep e Condor
Tecnologias Não-Letais.
Outra ação que reforça
a direção a ser tomada se
relaciona ao acordo entre

a Força Aérea e a Embraer com vistas a projetar e
eventualmente produzir um
veículo aéreo não tripulado
de classe superior, ou seja,
com capacidade de realizar
ataques para além da coleta de inteligência. Caso
o projeto evolua, poderá
caminhar para o desenvolvimento de recursos de inteligência artificial que permitam no futuro o maior
leque de emprego do meio
aéreo.
Neste mesmo sentido,
mais uma ocorrência promissora envolve o acordo
entre a Fiesp e o Ministério
da Defesa, criando a Fintech Defesa. De maneira
inusitada, está sendo estabelecido o “primeiro agente
financeiro de defesa totalmente privado”, o que pretensamente permitirá maior
flexibilidade na escolha de
aportes e financiamentos,
bem como agilidade.
Como se percebe, embora
já exista uma jornada, ainda
relativamente desarticulada,
sendo trilhada, o que é extremamente positivo, existem
grandes desafios a serem
superados. Para além do orçamento de Defesa e da mudança radical do perfil dos
gastos, para que a Defesa tenha legitimidade para liderar
este processo, igualmente será necessária a capacidade de
envolver amplamente a iniciativa privada e a universidade. Como observado, trata-se
de uma corrida do conjunto
dos parques tecnológicos
nacionais e não somente de
algumas empresas ou Forças
Armadas.
Por fim, todos estes aspectos se entrelaçam com
a premissa da necessária
construção um projeto
de longo prazo, comum à
maioria da sociedade brasileira. Caso o Brasil permaneça como uma democracia, nos próximos anos
e décadas necessariamente
haverá alternância de poder.
Ou seja, indivíduos com visões antagônicas em certos
aspectos se revezarão no
governo. Logo, é possível
presumir que, para a definição de metas estratégicas,
seja necessário o estabelecimento de um consenso mínimo a ser erigido entre os
diversos atores. Atualmente, o principal desafio não
reside meramente na existência de diferenças, e sim
na ausência de espaços para
que sejam debatidas.
Os objetivos estratégicos
e sua construção serão o tema do último artigo desta
temática.
Vladimir de Paula Brito é doutor em
Ciência da Informação.
As fontes deste artigo podem
ser encontradas em https://
monitormercantil.com.br/defesanacional-e-inovacao-tecnologica
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Julgamento da máfia
respinga na City

M

embros da ‘Ndrangheta, a máfia que foi criada na
região sul da Calábria, enfrentam o banco dos réus
na Itália desde janeiro, em julgamento que, prevê-se, deve
durar dois anos. Mas o processo deve respingar em outros
bancos – os da City de Londres. Um relatório de 2019 da
Diretoria de Investigação Antimáfia da Itália afirmou que
organizações criminosas lavaram bilhões de libras a cada
ano por meio de bancos do Reino Unido.
Um estudo do Demoskopita Research Institute de
2013, citado pelo jornal britânico The Guardian, estimou
que a solidez financeira da ‘Ndrangheta é maior que a do
Deutsche Bank e do McDonald’s combinados, com um
faturamento anual de € 53 bilhões (R$ 344,5 bilhões).
Não é um caso isolado em que os súditos de Sua
Majestade – e a realeza em si – lucram com atividades
ilegais. Nos três primeiros lugares dos principais paraísos
fiscais no ranking do Corporate Tax Haven Index 2021
aparecem as Ilhas Virgens Britânicas, Cayman e Bermudas. Tratam-se de três Territórios Britânicos Ultramarinos
onde o Governo do Reino Unido tem plenos poderes
para impor ou vetar a legislação e onde o poder de nomear funcionários do governo está com a Coroa Britânica.

Santo de casa não faz milagre
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) ingressou com ação no 3º Juizado Especial Federal do Rio de
Janeiro para que a Empresa Brasileira de Comunicação
(EBC) informe, entre outras questões, quais motivos e
razões fundamentam a negociação da compra da novela
Os Dez Mandamentos, da TV Record.
A ABI tentou obter os detalhes por meio da lei federal de
acesso à informação. Os questionamentos encaminhados
à presidência da EBC, em janeiro deste ano. O prazo legal
venceu, sem que as respostas fossem dadas. A ABI quer
saber quais valores, direitos e obrigações estão envolvidos nas
negociações, com a entrega de documentos e contratos.
O valor está no Diário Oficial: R$ 3,2 milhões por 242 capítulos (R$ 13,2 mil cada). O que não está publicado é o que
levou à aquisição da novela da TV do Bispo Macedo, exibida
e reprisada de 2015 a 2018. A EBC fala que a audiência aumentou 25%, mas estamos tratando de picos de pouco mais
de 1%. A média girou em torno de 0,2% na estreia.
A TV Brasil já adquiriu produções de outras TVs, muitas
da Globo, mas sempre atrações exibidas na TV fechada.
Pagar por programa de canal aberto parece uma inusitada
novidade para uma emissora que, alegando prejuízo de R$
550 milhões por ano, o Governo Bolsonaro quem privatizar.

Emprego e vacina
Pelo segundo ano consecutivo, as centrais sindicais farão o
ato do Dia Internacional do Trabalhador no formato virtual.
O tema é “1° de Maio pela Vida – Democracia, Emprego
e Vacina para Todos”, em live que será transmitida, a partir
das 14h, pela TVT – TV dos Trabalhadores, além dos canais
no YouTube e redes sociais do movimento sindical. Chico
Buarque já confirmou presença, assim como Tereza Cristina,
Chico César e outros artistas.

Nunca mais
Neste dia 30, completam-se 40 anos do atentado a
bomba no Riocentro. Um militar morreu quando o artefato explodiu em seu colo. Outro se feriu. O objetivo
era culpar a esquerda, que realizava show pela redemocratização.

A

tendendo
ação
ajuizada pelo governo do Estado
do Maranhão tendo à frente
o governador Flávio Dino
(PCdoB~MA), sob a alegação de que a falta de pesquisa demográfica violaria o
direito à informação e poderia dificultar a execução
de políticas públicas, o ministro Marco Aurélio Mello,
do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que
o Governo Federal “adote
medidas voltadas à realização do Censo de 2021”.
Como a União tem o dever constitucional de organizar e manter os serviços
oficiais de estatística e geografia de alcance nacional,
o ministro determinou, em
decisão monocrática, que o
governo federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) adotem
medidas para efetuar o Censo Demográfico.
Ao suspender a realização do Censo o governo
alegou falta de orçamento.
O então secretário especial
de Fazenda do governo federal, Waldery Rodrigues,
disse, no último dia 23, que
o Censo Demográfico não
será realizado em 2021. O
motivo, segundo ele, seria
a falta de recursos previstos
no Orçamento. Rodrigues
deixou o cargo nessa terçafeira (27) e assumiu a assessoria especial do ministro
Paulo Guedes (Economia).
Para jornalistas no Palácio do Planalto disse que
“não há previsão orçamentária para o Censo. Portanto, ele não se realizará em
2021. As consequências e
gestão para um novo Censo

serão comunicadas ao longo deste ano, em particular
a partir de decisões tomadas na Junta de Execução
Orçamentária”.
O relator, senador Marcio Bittar (MDB-AC) durante a tramitação do Orçamento de 2021, reduziu
o valor previsto para a pesquisa de R$ 2 bilhões para
R$ 71 milhões para a realização do Censo este ano e
redistribuiu a emendas parlamentares.

A alça de
transportes

cia para o desenvolvimento do país. “O programa de
concessões é um acerto. Ele
nos blinda da falta de recursos e nos permite fazer
investimentos vultosos. A
gente vai completando esses
R$ 260 bilhões de transferência de ativos para a iniciativa
privada, o que vai gerar uma
repercussão econômica muito importante nos próximos
anos”, destacou o ministro.

cimento no prazo de 30 dias
após receber o ofício caracteriza crime de responsabilidade.
O requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri
(DEM-SP) e subscrito pelos
deputados Elias Vaz (PSBGO), Orlando Silva (PCdoBSP), Leo de Brito (PT-AC),
Jorge Solla (PT-BA), Marcel
Van Hattem (Novo-RS), Padre João (PT-MG), Vanderlei
Macris (PSDB-SP) e Tiago
Mitraud (Novo-MG).

Ao inaugurar nesta quarta-feira uma nova alça de
acesso para caminhões no
porto do Rio de Janeiro, por
onde vão trafegar cerca de
2.600 veículos pesados por
dia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, disse que o governo
federal prevê a contratação
de R$ 260 bilhões em obras
e projetos de infraestrutura na área de transportes
até o final de 2022, através
de concessões à iniciativa
privada, com estimativa de
gerar 1 milhão de postos
de trabalho. Segundo ele,
haverá um importante efeito de geração de empregos,
na medida em que forem
executados os projetos de
obras e investimentos.
Ele comentou os investimentos esperados na área
de transportes até o final de
2022 e ressaltou a importân-

Explicação
sobre UTIs
O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, terá
que esclarecer sobre a denúncia de vagas de UTI ociosas em
hospitais das Forças Armadas,
atendendo a uma convocação
feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados
aprovada nesta quarta-feira.
Diferente do convite, a convocação torna a vinda à comissão
obrigatória e o não compare-

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em
vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no
dia 11/06/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, arts
11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a
contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada
em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o
auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos
de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução
CVM Nº 625 de 14/05/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br
os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes
– cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 29/04/21. Pentágono S.A. DTVM.

Culpa da Covid-19
Mas para o ministro da
Economia, Paulo Guedes, o
corte de recursos para o IBGE no Orçamento de 2021
foi feito pelo Congresso
Nacional, e não pela equipe econômica. “Não fomos
nós que cortamos o Cen-

Mais uma
vítima
Morreu nesta quarta-feira o ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST)
Walmir Oliveira da Costa,
vítima da Covid-19, segundou informou Guilherme
Amado, da Época. Em
março, o irmão do ministro
também foi vítima do coronavírus. Walmir da Costa
tinha 63 anos.

so. Quando houve o corte,
quem aprovou o Orçamento foi o Congresso. A explicação que nos deram é que,
com a pandemia, o isolamento social impediria que
os pesquisadores fossem de
casa em casa transmitindo
o vírus”, alegou Guedes, na
portaria do ministério. “Ir
presencialmente não parecia muito razoável”, completou.
Acontece que os Estados
Unidos iniciaram o Censo de 2020 no começo de
março, ou seja, em pleno o
começo da Covid-19. Pela
primeira vez foi usado um
formulário que pode ser
preenchido pela internet.
Também foi dada a opção
para quem preferisse responder por telefone ou em
papel, enviado pelo serviço
postal norte-americano.

Banco Central
independente
Em resposta a uma ação
direta de inconstitucionalidade apresentada pelos partidos PSOL e PT, o procurador-geral da República,
Augusto Aras, pediu que o
Supremo Tribunal Federal
(STF) declare inconstitucional a lei complementar
que instituiu a autonomia
do Banco Central. Ele não
entrou no mérito da lei,
mas apontou irregularidade no processo legislativo.
Para o PGR, há um “vício”
na aprovação da lei pelo
Congresso Nacional: a lei
que deu autonomia ao BC
partiu de um projeto de lei
complementar de autoria de
um senador, mas o assunto
é competência do presidente da República, visto que
envolve a criação de cargos
e definição da estrutura administrativa de órgãos federais

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ: 02.270.689/0001-08 - NIRE: 3330016653-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/21: DATA,
HORA E LOCAL: Realizada em 28/04/21, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, salas 501 e 701, Botafogo,
na cidade e Estado do Rio de Janeiro. MESA: Sr. Mariano Carlos Ferrari
como Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar como Secretária. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de
Presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da
convocação prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre: (1) Redução do capital social da Companhia em R$ 1.088.480.000,00
(um bilhão, oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil Reais), mediante
a devolução do valor do capital social reduzido aos acionistas; (2) Alteração
do caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia; e (3) Consolidação do
Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas (1) Reduzir o capital social da Companhia em R$ R$ 1.088.480.000,00 (um bilhão,
oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil Reais), passando de R$
4.356.697.958,78 (quatro bilhões, trezentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e setenta
e oito centavos), para R$ 3.268.217.958,78 (três bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e
oito Reais e setenta e oito centavos, mediante a devolução, até 31/12/21, do
valor do capital social reduzido aos acionistas, na proporção detida por cada
um no capital social da Companhia, sem alteração do número de ações da
Companhia. A redução de capital se dá em razão da Companhia considerá-lo
excessivo, de acordo com o artigo 173 da Lei 6.404/76. A redução se tornará
efetiva após o transcurso do prazo de oposição dos credores, previsto no
Parágrafo 2º do artigo 174, da Lei 6.404/76; (2) Em consequência da redução
do capital social acima deliberada, alterar o caput do artigo 5 do Estatuto
Social da Companhia, refletindo o novo capital social da Companhia. Dessa
forma, o caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 5 – O capital social da Companhia é de R$
3.268.217.958,78 (três bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões, duzentos
e dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e setenta e oito centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.333.767.967 (um
bilhão, trezentos e trinta e três milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
novecentas e sessenta e sete) ações ordinárias sem valor nominal.”; e (3)
Consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I desta ata, em
razão da alteração supracitada. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para
a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/21. Presidente da Mesa - Mariano Carlos Ferrari; Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato
Escobar. Acionistas: Repsol Upstream B.V. P.p. Carolina Assano Massocato Escobar; Repsol Exploración, S.A. - P.p. Carolina Assano Massocato
Escobar; TipTop Luxembourg S.A.R.L. - P.p. Lianhua Zhang.
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NFT é leiloado por
US$ 4,1 milhões

A

pós duas semanas de licitação, o NFT (Token
Não Fungível ) “Replicator”, de Mad Dog Jones,
tornou-se oficialmente o primeiro a ser comercializado
pela tradicional casa de leilões Phillips. Com um lance
inicial de US$ 100, o trabalho foi criado com a capacidade de gerar novos NFTs exclusivos a cada 28 dias. Os
lances dispararam para US$ 2,4 milhões nas primeiras 24
horas e, nos últimos cinco minutos, atingiram US$ 4,1
milhões. A operação contou com a participação de colecionadores da América do Norte, Europa, Ásia, Oriente
Médio e Austrália. No final, 16 licitantes estavam no
páreo. O vencedor preferiu continuar anônimo.
Não fungível significa que é único e insubstituível.
O bitcoin, por exemplo, é fungível. Ou seja, pode ser
trocado por outro bitcoin, um ativo do mesmo valor. O
primeiro tuíte, uma obra de arte ou uma figurinha colecionável única têm valores e características diferentes
de qualquer outro, por isso não são fungíveis. Os tokens
não fungíveis são representações digitais de qualquer
coisa digital única.

Oportunidade na
Fonte da Saudade
Rodrigo Lopes Portella (portellaleiloes.com.br) destaca oportunidade na Fonte da Saudade, 31, apartamento
704. O edifício está localizado no movimentado bairro
da Lagoa Rodrigo de Freitas, com ocupação predominantemente residencial, circundada de comércio variado
entre lojas, restaurantes, bancos. Dispõe de todos os serviços públicos: transporte, água potável, energia elétrica,
gás canalizado, telefonia, internet, segurança 24 horas,
coleta de lixo e esgoto.
O logradouro do imóvel em questão é próximo à
Lagoa Rodrigo de Freitas e ao lado da academia Velox
Fitness. O edifício possui 11 andares de unidades residenciais, garagem, play, piscina, sauna, salão de festas,
salão de beleza, restaurante e academia. O apartamento
704, do Edifício Central Park, é composto por sala de
estar, sala de jantar, varanda, quarto, banheiro, cozinha,
área de serviço, dependência e direito a 1 vaga de garagem. Área no IPTU: 71m². O leilão será nesta quinta-feira (29), às 12h, com lance inicial em segundo leilão
de R$ 572.000,00.

Bom apartamento
em Copacabana
Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/
leilao) está divulgando leilão do apartamento 503 do
edifício situado à rua Belford Roxo, 197, e sua correspondente fração de 100/5.000 do respectivo terreno
que mede sua totalidade, 31,20m de frente em dois
segmentos de 23,20m e 8,00m; 19,00m à direita; 15,00m
à esquerda e 27,20m nos fundos, confrontando à direita
com o prédio nº 169; à esquerda com o alinhamento da
rua Ministro Viveiros de Castro; e nos fundos com o
prédio nº 71. A avaliação do imóvel foi estipulada em
R$ 1.002.359,61. A venda será realizada pela melhor
oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$
501.180,00. Leilão com término no dia 13 de maio.

Destaque na Tijuca
Sérgio Luís Represas Cardoso (sergiorepresasleiloes.
com.br) promove leilão de apartamento 201, no Bloco
1, situado na rua Barão de Mesquita, 280, na Tijuca. O
imóvel mede 83m². O edifício possui 12 andares, 8 apartamentos por andar, play, salão de festas, 3 elevadores (2
sociais e 1 de serviço), portaria 24 horas, construção do
ano de 1998. O apartamento possui três quartos, uma
suíte, banheiro social, cozinha e dependências de empregada. Avaliação: R$ 550.000,00. Leilão agendado para 11
de maio, às 13h.

Quinta-feira, 29 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Aprovado tratamento tributário
especial para gás natural no Rio

A

Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quarta-feira,
o Projeto de Lei 3.995/21,
de autoria do Poder Executivo, que estabelece um
tratamento tributário especial nas operações internas
com gás natural destinadas
às empresas ou consórcios
que implementarem novos
projetos de usinas de geração de energia elétrica no
Estado do Rio.
A medida vale exclusivamente para os leilões de
energia realizados no ano
de 2021 e produzirá efeitos
até 2032. A proposta segue para o governador em

exercício, Cláudio Castro.
O lançamento do ICMS
nas operações internas
com gás natural será postergado para o momento
em que sair a energia elétrica do estabelecimento
industrializador.
A norma ainda dispensa o pagamento do ICMS
quando a energia for destinada a outro estado. Este
tratamento especial de tributação acontece devido a
convênios que permitem
os estados a adotarem a
prática da colagem – que é
utilizar os mesmos benefícios fiscais já vigentes nos
estados vizinhos, com o objetivo de não haver guerra
fiscal. Neste caso, o Estado

do Rio está aderindo a termos do Decreto Paulista
45.490/00.
A proposta vale somente
para as empresas que venham a implementar novas
usinas no Rio – conforme
previsto na Lei 9.214/21,
aprovada pela Alerj para
tornar o estado mais atrativo para as empresas que
participarem dos próximos
leilões do Ministério de Minas e Energia e da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O Poder Executivo deverá publicar anualmente
a relação das empresas beneficiadas pela norma, o
valor total que as empresas
deixaram de recolher de

ICMS, a geração de novos
postos de empregos diretos
ou indiretos e o incremento na arrecadação tributária
decorrente dos benefícios
concedidos.
As empresas que aderirem a este regime tributário deverão investir, no
mínimo, 2% do custo variável relativo ao gás natural
em projetos de geração de
energia elétrica com fontes
renováveis de baixo impacto ambiental ou em projetos
de conservação de energia
em prédios públicos, em estudos sobre energias renováveis ou ainda em projetos
ambientais para novos empreendimentos no Estado
do Rio.

Varejo deve movimentar
R$ 24 bilhões no Dia das Mães
Considerada pelos varejistas como a principal data
comemorativa do primeiro, o
Dia das Mães deve aquecer as
vendas pelos próximos dias.
Levantamento feito em todas
as capitais pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), em parceria com a
Offer Wise Pesquisas, revela
que 77% dos consumidores
devem realizar pelo menos
uma compra no período – o
dado fica bastante próximo
dos 78% observados em
2019, antes da pandemia.
Em números absolutos, a
expectativa é de que aproximadamente 122,9 milhões
de brasileiros presenteiem
alguém este ano, o que deve
movimentar uma cifra próxima de R$ 24,3 bilhões nos
segmentos do comércio e
serviços.
Embora o percentual de
consumidores que devem ir
às compras seja maior do que
o do ano passado (68%), a
maior parte dos compradores está receosa em aumentar
gastos este ano, sobretudo

diante do cenário de pandemia e de crise econômica.
Cerca de 34% dos consumidores esperam gastar menos
do que no último ano, enquanto 30% planejam gastar
o mesmo valor. Entre os que
pretendem gastar menos,
40% citaram o cenário econômico pior que no último
ano, 37% disseram que estão
com o orçamento apertado
e 28% mencionaram as incertezas quanto ao cenário
econômico e finanças pessoais. A pesquisa mostra ainda
que 98% daqueles que pretendem gastar menos foram
influenciados pela pandemia.
Por outro lado, considerando os que vão gastar mais
(24%), 53% disseram que
querem dar presentes mais
caros, 50% irão comprar um
presente melhor e 32% têm
intenção de compensar a situação de isolamento social
da pandemia
A pesquisa ainda revela
que no Dia das Mães deste
ano, os produtos campeões
de venda devem ser as roupas, calçados e acessórios
(49%), perfumes (42%),

cosméticos (28%) e chocolates (21%). O ranking ainda
é formado por flores (18%),
maquiagem (14%), utensílios de cozinha (12%) e
celular/smartphone (11%).
Em média, cada cliente deve adquirir dois presentes e
apenas 28% dos entrevistados que vão presentear
a própria mãe vão consultar para descobrir o que
ela deseja ganhar. 27% dos
entrevistados devem gastar
entre R$ 51 a R$ 100 com
os presentes. Já considerando a média total de gastos, o
brasileiro deve desembolsar
R$ 197,46.
As lojas físicas aparecem como o principal local
de compras dos brasileiros, 69% dos entrevistados
afirmaram que pretendem
comprar a maioria dos presentes fisicamente sobretudo nos shopping centers
(26%) e em lojas de rua
(20%).
A internet aparece como
local de compra de 57%
dos consumidores, principalmente nos sites e lojas
virtuais (38%). Para os en-

trevistados, os fatores que
mais pesam na escolha do
local de compra são a atratividade do preço (45%), as
promoções (36%), a qualidade dos produtos (35%) e
frete grátis (29%).
De acordo com o levantamento, os entrevistados
têm a intenção de presentear não apenas as próprias
mães (79%), como também
as esposas (18%) e sogras
(18%).
Perguntados se pretendem fazer pesquisa de preço
antes de irem às compras,
a maioria dos entrevistados (81%) afirma que sim,
principalmente (81%) pela internet, seja em sites/
aplicativos (70%) ou nas
redes sociais (43%). Já 65%
fazem pesquisa sem o uso
da internet, principalmente
nos shoppings (40%), em
lojas de rua (31%) e através
de panfletos de lojas (16%).
Os sites e aplicativos mais
utilizados para pesquisar
preço são os de lojas varejistas (78%), os buscadores
(63%) e os de comparação
de preços (47%).

Confiança do consumidor em abril
recupera 44% da queda de março
O Índice de Confiança
do Consumidor (ICC) do
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) subiu 4,3 pontos em abril, para 72,5 pontos recuperando
44% da queda sofrida no
mês anterior. Em médias
móveis trimestrais, o índice
continua em tendência negativa ao cair 1,1 ponto.
“A confiança dos consumidores recuperou parte das perdas sofridas em
março mas ainda precisa ser
avaliada com cautela. A melhora foi influenciada pela
diminuição do pessimismo
das famílias em relação aos
próximos meses mas sem

nenhuma percepção de recuperação da situação atual
dado o cenário de agravamento da pandemia e dificuldades enfrentadas pelas
famílias. O comportamento cauteloso dos consumidores vem sendo mantido
em relação aos gastos, fato justificado por fatores
econômicos como: renda,
emprego e aumento dos
níveis de endividamento,
mas também psicológicos,
relacionadas à incerteza em
relação à saúde e a necessidade de isolamento social.”,
afirma Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das
sondagens.
Também o Índice de Con-

fiança do Comércio do Ibre
subiu 11,6 pontos em abril,
ao passar de 72,5 pontos para 84,1 pontos, recuperando
mais da metade da queda de
março. Em médias móveis
trimestrais, o indicador caiu
2,2 pontos, mantendo a tendência de queda pelo sexto
mês seguido.
Em abril, a confiança
melhorou em todos os seis
principais segmentos do comércio. O Índice de Situação
Atual avançou 5,7 pontos
para 81,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas
aumentou 17,1 pontos para
87,3 pontos. Em ambos os
casos, as altas não compensam totalmente a queda de

março, de 10,6 pontos e 25,7
pontos, respectivamente.
Entre os quesitos que
medem o grau de satisfação com a situação atual, o
indicador que mede a percepção dos consumidores
em relação à situação econômica geral aumentou 1,3
ponto em abril, para 71,6
pontos, terceiro menor valor da série histórica iniciada em setembro de 2005.
Por outro lado, o indicador
que mede a satisfação sobre
as finanças pessoais acomodou-se ao ceder 0,3 ponto,
para 58,2 pontos, o menor
nível desde abril de 2016
(56,8), mínimo da série histórica.
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OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE: 33300294694
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124
da Lei 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”), a ser realizada no dia 06 de maio de 2021, às 09:00, na sede da
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social
da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021. OSX CONSTRUÇÃO
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 7 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 7 de abril de 2021, às 9h00, na sede social
do Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, que
participaram por meio de videoconferência, em observância ao artigo
18, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Diniz Ferreira Baptista; Secretário: Alexandre Machado de Almeida Locci.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) A ratificação do
reconhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Marcelo Luzardo
Aguiar ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; (ii) A designação do
Sr. Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior como Diretor Executivo
da Companhia; (iii) A redistribuição dos atuais diretores da Companhia
entre os Grupos A e B para fins de representação; (iv) A eleição dos
membros do Comitê de Auditoria da Companhia, em substituição aos
atuais membros, e a designação de seus respectivos cargos; (v) A
ratificação da composição do Comitê de Remuneração e a designação
dos cargos dos respectivos membros, tendo em vista a homologação
da reforma do Estatuto Social da Companhia; (vi) A ratificação da
Política de Remuneração de Administradores adotada pela Companhia;
(vii) A individualização da remuneração da administração aprovada na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de março de
2021; (viii) O calendário anual de reuniões dos órgãos da administração
da Companhia; e (ix) O plano operacional anual da Companhia e o seu
orçamento, nos termos do item (i) do artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia. 5. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, aprovaram: (i) A ratificação do reconhecimento do
pedido de renúncia apresentado em 27 de outubro de 2020 pelo Sr. Pedro
Marcelo Luzardo Aguiar, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador
da célula de identidade RG nº 06.529.899-4 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 002.218.937-84, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida dos Flamboyants, nº 1.020,
apto. 905, Barra da Tijuca, CEP 22775-055, ao cargo de Diretor Executivo
da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020. Fica
reconhecido, ainda, que o Sr. Pedro Marcelo Luzardo Aguiar não integra o
quadro de administradores da Companhia desde 27 de outubro de 2020, de
modo que os efeitos de sua renúncia ora reconhecida retroagirão à referida
data. (ii) A designação do Sr. Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de
Identidade (RG) nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME
sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Rua Noel Nutels, nº 40,
apto. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ, CEP 22621-300, atual Diretor
Operacional da Companhia, ao cargo de Diretor Executivo, mantendo-se
o mesmo prazo de mandato para o qual foi eleito na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020,
qual seja até a posse dos eleitos na Assembleia Geral que deliberar sobre
as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2022. (iii) A reorganização da divisão da Diretoria em Grupos
A e B para fins de representação da Companhia, a qual passará a vigorar
da seguinte forma:
DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
Diretores Grupo A

Diretores Grupo B

Eduardo Centola

Cristiano Maron Ayres

Ronaldo Fabiano Baeta
Guimarães Júnior

Rodrigo Yoshishigue Mikan

Ana Paula Moraes Venancio
Amaral

Bruno José Albuquerque de
Castro

Eduardo Menescal Lustosa Longo

Carlos José Lancellotti Narciso

Márcio Vaz e Alves

Ivan Nogueira Pinheiro

Eduardo Frederico Bittar Gomes

Flávio dos Santos Pereira

(iv) A eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com
mandato unificado de 5 (cinco) anos, e a designação de seus respectivos
cargos, em substituição ao Sr. Cristiano Maron Ayres e à Sra. Ana Paula
Moraes Venancio Amaral, que renunciaram aos seus respectivos cargos:
(a) Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni, brasileira, casada,
comunicóloga, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 28.841.932-7,
inscrita no CPF/ME sob o nº 136.261.628-18, residente e domiciliada na
Rua Bernardo Sanches, nº 310, Casa 4, Real Parque, São Paulo, SP, CEP
05684-040, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria. A Sra. Ana
Claudia Aparecida da Silva Leoni, ora eleita para compor o Comitê de
Auditoria da Companhia, é também membro do Conselho de Administração
da Companhia, de forma que, em atendimento ao disposto no §2º do artigo
13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27 de maio
de 2004, conforme alterada, declara optar pela remuneração a que faz jus
na condição de membro do Conselho de Administração da Companhia.
(b) Maria Salete Garcia Pinheiro, brasileira, casada, contadora, portadora
da Cédula de Identidade nº 03382245-3, IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o
nº 299.484.367-68, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua Vereador Crispin Fonseca, nº 66, Condomínio
Jardim Itanhanga, CEP 22641-260, para o cargo de Coordenadora do
Comitê de Auditoria. (c) Henrique de Rezende Vergara, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 71762413 IFP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.734.217-76, com endereço comercial
na Avenida Paulista, nº 1.079, 8º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP
01310-200, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria. Os nomes
dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia ora eleitos serão
levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que, na forma
da regulamentação aplicável, tomarão posse em seus cargos, mediante
a apresentação: (a) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro
próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à
regulamentação em vigor; (b) da declaração de desimpedimento, para os
fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 2º da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002, conforme
alterada; e (c) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente
detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do
mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações.
(v) A ratificação da composição do Comitê de Remuneração aprovada na
reunião da Diretoria da Companhia realizada em 22 de fevereiro de 2021,
e a designação dos respectivos cargos dos membros do Comitê, conforme
segue: (a) Isabela Martins de Sena, brasileira, casada, gestora de
recursos humanos, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 10824511
POL/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 066.744.596-07, residente e
domiciliada na Avenida Oswaldo Cruz, nº 95, apto. 1.104, Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-060, para o cargo de Coordenadora do
Comitê de Remuneração. (b) Fabio Antunes Lopes, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 10.143.407-4 SSP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.995.417-31, residente e domiciliado
na Praia de Botafogo, 501, 6º andar, Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 22250-040, para o cargo de Membro do Comitê de Remuneração.
(c) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 118414994, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Rua
Tuim, nº 783, apto. 51, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, CEP 04514-103,
para o cargo de Membro do Comitê de Remuneração. Tendo em vista que,
conforme artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, homologado pelo
Banco Central do Brasil em 30 de março de 2021, os membros do Comitê
de Remuneração passaram a ter prazo de mandato de 10 (dez) anos, fica
reconhecida a presente data como início do mandato dos membros ora
ratificados, os quais tomam posse em seus respectivos cargos nesta data,
mediante assinatura de Termos de Posse para essa finalidade. (vi) Ratificar
a Política de Remuneração de Administradores adotada pela Companhia;
(vii) A individualização da remuneração global dos administradores
por órgão da administração da Companhia, nos termos da planilha
apresentada na reunião, a qual, rubricada pela Mesa, fica arquivada na
sede social da Companhia. (a) Esclarecem que os Conselheiros Cristiano
Maron Ayres, Eduardo Centola e Fabio Antunes Lopes renunciam
expressamente à suas remunerações como membros do Conselho de
Administração da Companhia, uma vez que já são remunerados pelas
funções as quais exercem na Companhia, sendo Cristiano Maron Ayres
e Eduardo Centola como membros da Diretoria e Fabio Antunes Lopes
na condição de colaborador. (viii) O calendário anual para as reuniões
do Conselho de Administração a serem realizadas no ano de 2021, o
qual, rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social da Companhia.
(ix) Prestados os esclarecimentos necessários e fixadas as orientações
gerais de negócios da Companhia, (i) o plano operacional anual, e (ii) o
orçamento da Companhia, ambos em vigor a partir de abril de 2021, os
quais rubricados pela Mesa, ficam arquivados na sede da Companhia.
6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado
e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos
pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 7 de abril de 2021.
Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente; Alexandre Machado de Almeida
Locci - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da
Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes
e Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni. Confere com a original lavrada
em livro próprio. Mesa: Sr. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa;
Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci - Secretário da Mesa. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento
em 20/04/2021 sob o Número 00004052564 - Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário Geral.
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SINDICATO DOS VIGILANTES CONDUTORES EM TRANSPORTADORA
DE VALORES, CARRO FORTE, ESCOLTA ARMADA E CONDUTORES
DE TRANSPORTADORES DE VALORES E MALOTES EM CARRO LEVE
NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ nº 10.899.643/0001-72.
Edital de Convocação – A Diretoria do Sindicato, neste ato representado
pelo seu Presidente, nos termos do art. 25, IV, do Estatuto, convoca toda
categoria de: Vigilantes Condutores em transportadoras de valores, Carro
Forte, Escolta Armada e condutores de transportadores de Valores e Malotes
em Carro Leve no Município do Rio de Janeiro, para a Assembleia Geral
Ordinária no dia 02 de maio de 2021, às 9 horas em primeira convocação
e às 09:30 em segunda e última convocação, na sede Campestre do
Sindicato - rua do Fragoso, 555 Bairro de Guaratiba , Rio de Janeiro/RJ, a fim
de discutir e deliberar a seguinte Ordem do dia: a) Aprovação da pauta de
negociação coletiva (Data-base 1º maio/2021); b) Aprovação da taxa
negocial / assistencial serão descontadas do trabalhador e revertidas em
favor do sindicato laboral; c) Autorização para a Diretoria fazer acordo e
instaurar Dissídio Coletivo; d) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2021.
Jalberto da Cruz Filho - Presidente

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 8 de março de 2021
I. Data, Hora e Local: Em 8 de março de 2021, às 10h00, na sede social
do Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e
Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos
do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Eduardo
Centola, Presidente; e Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci, Secretário.
IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre (i) o pedido
apresentado pelo Sr. Marcos José Rodrigues Torres, a fim de que os
procedimentos de sua eleição, homologação e posse como membro
independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme
deliberada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro
de 2021 (“AGE de 22.2.21”), sejam cancelados até que este conclua o
processo de desvinculação a outros compromissos assumidos; e (ii) a
eleição de um novo membro independente para o Conselho de
Administração da Companhia; V. Deliberações: Após os esclarecimentos
acerca da matéria constante da ordem do dia terem sido prestados, todos
os acionistas, preferencialistas e ordinaristas, em conjunto, aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) Acatar o pleito do Sr. Marcos
José Rodrigues Torres, eleito na AGE 22.2.2021 e ainda não homologado
e empossado, de modo que este não tomará posse para o cargo ao qual
foi eleito, esclarecendo ainda que sua eleição, homologação e posse
futuras em referido cargo estarão sujeitas a nova deliberação e eleição pela
Assembleia Geral a respeito; (ii) A eleição da Sra. Ana Claudia Aparecida
da Silva Leoni, brasileira, maior e capaz, casada, comunicadora, portadora
da cédula de identidade RG nº 28.841.932-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob
o nº 136.261.628-18, residente e domiciliada no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Bernardo Sanches, nº 310, Casa 4, bairro
Real Parque, CEP 05684-040 como membro do Conselho de Administração
Independente, cuja independência, nos termos do Regulamento do Nível 2,
foi atestada por meio de declaração encaminhada pelo referido membro, a
qual fica arquivada na sede da Companhia. (iii) A eleição e a posse da
Sra. Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni, aprovada na forma do item
(ii) acima, fica sujeita à homologação pelo Banco Central do brasil, nos
termos da regulação vigente e, caso homologada, seu mandado será
unificado com os demais membros do Conselho de Administração, pelo
prazo de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido
entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, encerrando-se na
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2022.
(iv) A Sra. Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni, declara sob as penas
da lei que não está impedida de exercer a administração da Companhia por
lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei
das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na
Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, e declaração de
desimpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. A
Sra. Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni tomará posse no cargo após
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. (v) Por fim,
exceto pelas alterações acima, a composição do Conselho de Administração,
conforme deliberada na AGE de 22.2.21 e ainda sujeita à homologação
pelo Banco Central do Brasil, permanece inalterada, sendo consolidada
com as alterações ora deliberadas da seguinte forma: (a) Diniz Ferreira
Baptista, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937, casado sob o
regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador
da carteira de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado na Av. Atlântica,
nº 270, apto. 1.102, bloco 02, Leme, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22010-000;
(b) João Batista da Silveira, brasileiro, nascido em 07 de novembro de
1962, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador,
portador da carteira de identidade nº 135662023, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 074.510.778-88, residente e domiciliado na Rua
Maestro Otto Wey, nº 18, Jardim Itatinga, São Paulo, SP, CEP 02636-100;
(c) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978,
solteiro, convivente em união estável com pacto de separação de bens,
economista, portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, expedida
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e
domiciliado na Rua Ministro Artur Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 22461-230; (d) Eduardo Centola, brasileiro, nascido em
23 de março de 1968, casado sob o regime da separação total de bens,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 9.979.1626, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88,
residente e domiciliado na Rua Maestro Elias Lobo, nº 273, Jardim Europa,
São Paulo, SP, CEP 01433-000; (e) Fabio Antunes Lopes, brasileiro,
nascido em 21 de fevereiro de 1976, casado, economista, portador da
cédula de identidade RG nº 10.143.407-4, expedida por IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 023.995.417-31, residente e domiciliado na Praia de
Botafogo, 501, 6º Andar, Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, RJ, 22250040; e (f) Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni, brasileira, maior e
capaz, casada, comunicadora, portadora da cédula de identidade RG
nº 28.841.932-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 136.261.628-18,
residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Bernardo Sanches, nº 310, Casa 4, bairro Real Parque, CEP
05684-040. (vi) A autorização para os administradores da Companhia
praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações
acima. VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso,
e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do
parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a
sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Sr. Eduardo
Centola, Secretário. Acionistas Presentes: Modal Participações Ltda.
(representada por seus Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula
Moraes Venancio Amaral); Modal Controle Participações S.A. (representada
por seus Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio
Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada por sua
administradora Planner Corretora de Valores S.A., devidamente
representada); Mário Arthur Tezzei Medina; Alexandre Guggisberg Hannud;
José Augusto Schincariol; Wisam Kamil Ayache; Walid Kamil Ayache;
Gihad Kamil Ayache; Lucykelli Regina Nogueira; Rafael Schincariol Lui;
Pedro Nazareth Pinto de Carvalho; Ian Robert Dubugras Junior; Celso
Colombo Neto; Eduardo Ometto Colombo; Celson Colombo Filho; Rafael
Improta Vieira; Tanguy Van Goitsenhoven; Claudio Adriani Caetano de
Souza; Felipe Colin de Sóarez; Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal
Lustosa Longo; Henrique Aparecido de Aguiar Filho; Juliana Maria
Gonçalves Sanfins; Brain Participações S.A.; Tiago Rodrigues de Leifert;
SB Capital & Participações EIRELI; Sandro Domingos Colombo; Juscelino
Castro Blasczyk; Wladimir Chiari; Richard Emiliano Soares Vinhosa;
Vladimir Michels; Luiz Fernando Lopes Filho; Fabiane Goldstein; Bolipar
Negócios EIRELI; Fernando Spadari de Araujo. A presente certidão é cópia
fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 8 de março de 2021.
Sr. Eduardo Centola - Presidente; Sr. Alexandre Machado de Almeida
Locci - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Certifico o Arquivamento em 09/04/2021 sob o Número 00004046402 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à MÔNICA
CRISTINA FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-34), e às
Condôminas ANDREIA FERNANDES COSTA (qualificação
ignorada) e MARIA DA SALETE FERNANDES COSTA (CPF nº
109.287.907-20), com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação de Prestação de Contas (Processo nº 005366972.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ARAXÁ (CNPJ nº 17.606.663/0001-57) contra MÔNICA CRISTINA
FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-34), na forma abaixo:
A DRA. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da Vara
acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
10.05.2021 e 17.05.2021, às 12:00 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública
FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido o
Apartamento 103, do edifício situado na Rua Teodoro da Silva, nº
979 – Vila Isabel/RJ.- Avaliação: R$ 406.488,61 (quatrocentos e
seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um
centavos).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e no site do
Sindicato
dos
Leiloeiros
do
Rio
de
Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 28 de abril de 2021, às 15h30, na sede social
do Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia, que
participaram por meio de videoconferência, em observância ao artigo 18,
parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Diniz
Ferreira Baptista; Secretário: Alexandre Machado de Almeida Locci.
4. Ordem do dia: no âmbito da oferta pública inicial da Companhia,
aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas realizada em 22 de fevereiro
de 2021, deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço de emissão dos certificados de depósito de ações, representativos
cada um de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia (“Ações
Ordinárias”) e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia
(“Ações Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”),
nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames (“Preço por Unit” e “Units”, respectivamente),
a serem alienadas pela Companhia e pelos acionistas vendedores
identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de 51.050.000
(cinquenta e um milhões, e cinquenta e mil) Units, a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas
de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e
atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como com esforços de
dispersão acionária, nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2
de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento
do Nível 2” e “B3”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis
(“Oferta”); (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia em
decorrência da Oferta, dentro do limite do capital autorizado, mediante
emissão de Ações Preferenciais, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações Preferenciais,
em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
bem como demais especificidades atinentes às Ações Preferenciais; (iii) a
verificação da subscrição das Ações Preferenciais distribuídas no âmbito
da Oferta; e (iv) a autorização para a Diretoria da companhia emitir
prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) e o final offering
memorandum (“Offering Memorandum”), bem como tomar todas as
providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à
Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia,
assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Units do Banco Modal S.A.”, o
“Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato
de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Units do Banco
Modal S.A.” e todos os outros contratos e documentos que se fizerem
necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”).
5. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do
dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, aprovaram: (i) a fixação do Preço por Unit em R$ 20,01 (vinte
reais e um centavo), com base no resultado do procedimento de coleta
de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido
exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos
Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional (conforme
definidos no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Units do Banco Modal S.A.), nos termos do artigo
23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução CVM 400. A escolha do
critério para determinação do Preço por Unit é justificada na medida em
que o preço de mercado das Units a serem subscritas/adquiridas foi aferido
com base no Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual
os investidores profissionais apresentaram suas intenções de investimento
nas Units no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. (ii) o aumento do capital
social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, conforme
previsto no seu Estatuto Social, no montante de R$ 783.058.000,00
(setecentos e oitenta e três milhões, cinquenta e oito mil reais), que passará
de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e
sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos) para
R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos),
mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de 117.400.000 (cento e
dezessete milhões, quatrocentas mil) Ações Preferenciais, ao preço por
Ação Preferencial de R$ 6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos)
(correspondente a 1/3 do Preço por Unit), passando o capital social da
Companhia de 586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis milhões e
oitocentas mil) Ações, dividido em 412.566.001 (quatrocentos e doze
milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e uma) Ações Ordinárias e
174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil,
novecentas e noventa e nove) Ações Preferenciais, para 704.200.000
(setecentos e quatro milhões, duzentas mil) Ações, dividido em
412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e seis
mil e uma) Ações Ordinárias e 291.633.999 (duzentos e noventa e um
milhões, seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) Ações
Preferenciais, com exclusão do direito de preferência dos acionistas da
Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso
I, do artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo
19 (vii) do Estatuto Social da Companhia. Tendo em vista a necessidade de
homologação do aumento de capital social da Companhia pelo Banco
Central do Brasil (“Homologação” e “Banco Central”, respectivamente),
cada Unit será composta por 1 (uma) Ação Ordinária de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores e 2 (dois) recibos
de subscrição representativos de uma Ação Preferencial de emissão da
Companhia cada um (“Recibos de Subscrição”). As Units refletirão as
características da Ação e dos Recibos de Subscrição que as compuserem,
conforme o caso e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e
vantagens dos valores mobiliários que as compõem. Os Recibos de
Subscrição conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de
serem incluídos em oferta pública decorrente de alienação de ações de
emissão da Companhia que resulte na alienação de seu controle acionário,
nas mesmas condições de tal alienação; e (ii) direito de serem convertidos
em Ações Preferenciais após a Homologação. As Ações Ordinárias,
incluindo as Ações Ordinárias subjacentes às Units, conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais
titulares de Ações Ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos no Estatuto Social da Companhia, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Nível 2 da B3. Similarmente, as Ações
Preferenciais, incluindo as Ações Preferenciais subjacentes às Units,
conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições
conferidos aos atuais titulares de Ações Preferenciais de emissão da
Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, na Lei
das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2, conforme vigentes
nesta data, incluindo o direito de participar dos lucros em igualdade de
condições com as Ações Ordinárias, inclusive o direito de participar, de
forma integral, de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser
declarados pela Companhia após a Homologação pelo Banco Central.
(iii) a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de
117.400.000 (cento e dezessete milhões, quatrocentas mil) Ações
Preferenciais; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o Prospecto
Definitivo e o Offering Memorandum, bem como tomar todas as providências
e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu
correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar os
Documentos da Oferta. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro,
28 de abril de 2021. Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente; Alexandre
Machado de Almeida Locci - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira
Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola,
Fábio Antunes Lopes e Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni. Confere com
a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sr. Diniz Ferreira Baptista Presidente da Mesa; Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci Secretário da Mesa.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 16 de abril de 2021, às 18h00, na sede social do
Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte,
bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram
por meio de videoconferência, em observância ao artigo 18, parágrafo
1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Diniz Ferreira
Baptista; Secretário: Alexandre Machado de Almeida Locci. 4. Ordem
do dia: Deliberar sobre esclarecimentos e retificação da Ata de Reunião
do Conselho de Administração ocorrida em 7 de abril de 2021 (“ARCA
7.4.21”), na qual houve a eleição do Comitê de Auditoria da Companhia,
para fins de atendimento da Solicitação de Documentos e/ou Informações
encaminhada pelo Banco Central do Brasil, no âmbito do Processo
188855 (“Solicitação”), para retificar (a) o prazo do mandato dos membros
do Comitê de Auditoria, o qual vigerá até a primeira Reunião do Conselho
de Administração da Companhia havida após a realização da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada em 2026, (b) esclarecer que a Sra. Maria
Salete Garcia Pinheiro, coordenadora do Comitê de Auditoria, é o membro
qualificado que atende aos requisitos do §2º do artigo 12 do Regulamento
anexo à Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004, e (c) ratificar as
demais matérias não expressamente alteradas na presente Reunião do
Conselho de Administração. 5. Deliberações: Após discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) A retificação do item
“iv” da ARCA 7.4.21, para prever que o mandato dos membros do Comitê
de Auditoria da Companhia vigerá até a primeira Reunião do Conselho de
Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a qual
será realizada em 2026, de modo que o referido item deverá ser lido e
interpretada da seguinte maneira: A eleição dos membros do Comitê de
Auditoria da Companhia, com mandato unificado de 5 (cinco) anos, que
se estenderá até a primeira Reunião do Conselho de Administração da
Companhia havida após a realização da Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2026, bem como a designação de seus respectivos
cargos, em substituição ao Sr. Cristiano Maron Ayres e à Sra. Ana Paula
Moraes Venancio Amaral, que renunciaram aos seus respectivos cargos:
(ii) A retificação do item “iv” “b” da ARCA de 7.4.21, de forma a explicitar,
que a Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro, atuará na condição de membro
qualificado do Comitê d Auditoria, nos termos do §2º do artigo 12 do
Regulamento anexo à Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004, isto é,
possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria
que a qualificam para a função. Desta forma, o referido item deverá ser lido
e interpretado da seguinte forma: Maria Salete Garcia Pinheiro, brasileira,
casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 03382245-3
IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 299.484.367-68, com endereço no
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Vereador
Crispin Fonseca, nº 66, Condomínio Jardim Itanhanga, CEP 22641-260,
para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria, na qualidade de
membro qualificado, com comprovados conhecimentos nas áreas de
contabilidade e auditoria, nos termos §2º do artigo 12 do Regulamento
anexo à Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004; (iii) Ratificar as demais
disposições da ARCA 7.4.21, as quais não tenham sido expressamente
alteradas na presente Reunião do Conselho de Administração, bem como
autorizar à Diretoria a adotar os procedimentos necessários para responder
a Solicitação exarada pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo
necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. Mesa: Diniz Ferreira
Baptista - Presidente; Alexandre Machado de Almeida Locci - Secretário.
Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano
Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes e Ana Claudia
Aparecida da Silva Leoni. Confere com a original lavrada em livro próprio.
Mesa: Sr. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Sr. Alexandre
Machado de Almeida Locci - Secretário da Mesa. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 22/04/2021
sob o Número 00004053662 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger Secretário Geral.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária
realizada em 29 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 29 (vinte e nove) de março de 2021, às
10 (dez) horas, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040.
2. Mesa: Sr. Eduardo Centola, Presidente; e Sr. Alexandre Machado de
Almeida Locci, Secretário. 3. Convocação e Presença: Dispensada a
publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade
do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas. 4. Publicações e Anúncios. As demonstrações financeiras,
o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram
publicados nas edições do dia 11 de março de 2021 do Jornal Monitor
Mercantil e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 13 e
12, respectivamente, sendo dispensada a publicação dos anúncios de que
trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista
o disposto no § 4º do referido artigo. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir
e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) a aprovação das contas da
administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores
independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020; (ii) a proposta de destinação dos resultados apurados no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) a dispensa da instalação
de Conselho Fiscal para o exercício social de 2021; e (iv) a fixação do
montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2021. 6. Deliberações Tomadas: Dando início
aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os acionistas da Companhia
deliberaram: (i) pela aprovação, sem quaisquer ressalvas ou restrições, das
contas da administração da Companhia, das demonstrações financeiras e
do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020; (ii) pela aprovação da seguinte destinação
ao lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 16.401.296,64 (dezesseis
milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta
e quatro centavos): (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente
a R$ 820.064,83 (oitocentos e vinte mil, sessenta e quatro reais e oitenta
e três centavos), deverá ser alocado à Reserva Legal da Companhia, de
acordo com o art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) o montante
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), equivalente à 25,67% (vinte
e cinco inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do lucro líquido
(ajustado após a dedução da reserva legal) deverá ser distribuído aos
acionistas a título de dividendos, a ser pago até o dia 31 de março de
2021; e (c) o montante remanescente de R$ 11.581.231,81 (onze milhões,
quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), deverá ser destinado à reserva de lucros acumulados. (iii) pela
dispensa da instalação de Conselho Fiscal para o exercício social de 2021;
e (iv) pela aprovação da fixação da remuneração global para os membros
da administração da Companhia para o exercício social que encerrar-se-á
em 31 de dezembro 2021 no valor total de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis
milhões de reais), a ser distribuído entre os membros da administração por
deliberação do Conselho de Administração. 7. Encerramento e Lavratura
da Ata: Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos
do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta
a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Eduardo Centola, Presidente; e Sr. Alexandre
Machado de Almeida Locci, Secretário. Acionistas Presentes: Modal
Participações Ltda. (representada por seus Diretores, Cristiano Maron
Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Modal Controle Participações
S.A. (representada por seus Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula
Moraes Venancio Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada
por sua administradora Planner Corretora de Valores S.A., devidamente
representada); Mário Arthur Tezzei Medina; Alexandre Guggisberg Hannud;
José Augusto Schincariol; Wisam Kamil Ayache; Walid Kamil Ayache; Gihad
Kamil Ayache; Lucykelli Regina Nogueira; Rafael Schincariol Lui; Pedro
Nazareth Pinto de Carvalho; Ian Robert Dubugras Junior; Celso Colombo
Neto; Eduardo Ometto Colombo; Celson Colombo Filho; Rafael Improta
Vieira; Tanguy Van Goitsenhoven; Claudio Adriani Caetano de Souza;
Felipe Colin de Sóarez; Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal Lustosa
Longo; Henrique Aparecido de Aguiar Filho; Juliana Maria Gonçalves
Sanfins; Brain Participações S.A.; Tiago Rodrigues de Leifert; SB Capital
& Participações EIRELI; Sandro Domingos Colombo; Juscelino Castro
Blasczyk; Wladimir Chiari; Richard Emiliano Soares Vinhosa; Vladimir
Michels; Luiz Fernando Lopes Filho; Fabiane Goldstein; Bolipar Negócios
EIRELI; Fernando Spadari de Araujo. Certifico que a presente ata é cópia
fiel da original. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. Mesa: Sr. Eduardo
Centola - Presidente da Mesa; Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Certifico o Arquivamento em 02/04/2021 sob o Número 00004042990 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: FOCA TURISMO LTDA, com sede
em Ribeirão Preto-SP, CNPJ 01.177.428/0001-77, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 10 de
maio de 2021 as 11:00 horas com término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início as 11:10h, no sítio do Leiloeiro
www.schulmannleiloes.com.br, valor fixado com base no inciso
VI e do parágrafo único do art. 24, e não com base em sua avaliação R$ 9.302.400,00 (nove milhões trezentos e dois mil e quatrocentos reais), valor que deverá ser acrescido de todas as
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante
será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª praça
com início em 25 de maio de 2021 as 11:00 horas com término
após 10 minutos consecutivos sem lance do início as 11:10h,
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz
um total de R$ R$ 9.216.171,35(nove milhões duzentos e
dezesseis mil cento e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio
e despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito.
IMÓVEL: LOJA 458-A DO EDIFÍCIO SOB O Nº 458 DA AV.
ATLANTICA, COM METRAGEM DE 408 METROS QUADRADOS DE
ÁREA EDIFICADA, COM MATRÍCULA NO 5º OFÍCIO DO REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 11.984, IMÓVEL FOREIRO A UNIÃO E A
MUNICIPALIDADE, COM FRENTE TAMBÉM PARA AS RUAS
AURELIANO LEAL E GUSTAVO SAMPAIO. O IMÓVEL ENCONTRASE LOCADO. INSCRITO NA MUNICIPALIDADE SOB O Nº 0.243.1625. MATR. CBMERJ Nº 2283756-1. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE
A DISPOSIÇÃO NO SITE. CONSTA no R-25 – ARRESTO: 21ª VARA
CÍVEL PROC 0255963-11.2017.8.19.0001. RJ, 02/10/2018. Condições do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do
leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas
com a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do
10º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco por cento) do valor
da arrematação, acrescido das despesas de R$ 7.500,00 que
serão pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados no valor de R$ 1.415.917,06
(Um milhão quatrocentos e quinze mil novecentos e dezessete
reais e seis centavos) e no CBMERJ até a presente data constam débitos de R$ 5.644,06(cinco mil seiscentos e quarenta e
quatro reais e seis centavos) referente aos exercícios de
2016,2017,2018,2019 e 2020, débitos de condomínio até esta
data em R$ 154.858,61(cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume o risco da ação, bem
como todas as custas e despesas, inclusive honorários
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será
paga comissão integral do Leiloeiro bem como as despesas até
a data do leilão. Maiores informações: tel: 2532-1961 – 25321705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br ou (http://
www.schulmann.com.br).

JUÍZO DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO DA EXECUÇÃO EM EPÍGRAFE em
que CARLOS GUSTAVO KRIEGER e ANA MARIA BASALDUA DE
KRIEGER move em face de PAULO ROBERTO RIBEIRO SICSU, na
forma abaixo. Processo n°0215549-39.2015.8.19.0001. A Dra
Juliana Leal de Melo – Juíza em Exercício na 09ª Vara Cível da
Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05
dias, aos interessados e ao devedores PAULO ROBERTO RIBEIRO SICSU, que no dia 05 (cinco) de maio de 2021, com inicio ás
13h00min e término ás 14h00min, será levado a Público Leilão,
por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI, com
escritório na Travessa do Paço, n° 23- sala 812, Centro, Cep.:
20010-170, leilão este que se realizará na forma online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado e avaliado as fls. 465, 466 e 517, descrito como segue. LAUDO
DE AVALIAÇÃO DIRETA: O imóvel situa-se na Av. Lúcio Costa
17.600 apt. 303. O apartamento encontra-se em regular estado
de conservação com área total de acordo com IPTU de 273 metros
quadrados e inscrição número 3.024.331-5 (IPTU) conforme certidões. O condomínio possui: piscina, área com equipamento de
academia, salão de festas, lavanderia, sauna seca e a vapor.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL O imóvel possui 2 andares, sendo o 1
andar com a seguinte composição: sala ampla com ar condicionado central nos 2 andares, piso porcelanato, varanda frontal
vista mar e lateral piso cerâmica, cozinha: pequena com armários embutidos, 01 suíte: armário embutido, closet, varanda lateral,
banheiro com blindex, piso porcelanato, quarto: armário embutido, piso porcelanato. Escada que leva ao 2 andar que possui
uma saleta com piso em madeira que aparenta estar danificado,
01 suíte com este mesmo piso em madeira, banheiro com blindex,
acesso a varanda, varanda frontal vista mar e lateral com uma pia
em pedra, piso cerâmica, 01 piscina pequena necessitando reforma. O imóvel de acordo com o 9º ofício de registro imóveis,
esta sob matrícula número 278211 e tem direito a 3 vagas de
garagem. Existe também 01 box que serve ao apartamento para
guarda de volume. Assim AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E A
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO, EM
R$2.800.000,00. (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019. O imóvel possui débitos de
IPTU no valor de R$ 165.291,71 (cento e sessenta e cinco mil,
duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos),
FUNESBOM no valor de R$1.008,96 (mil e oito reais e noventa e
seis centavos), e condomínio no valor de R$107.439,96 (cento e
sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis
centavos). O imóvel será adquirido livre e desembaraçado dos
débitos de condomínio e de IPTU conforme o artigo 130 do C.T.N.
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 10 de
março de 2020 no local e horário, pela melhor oferta acima de
50%, de acordo com o art.886, V, do CPC/2015. Para que os
interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados
da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação
ou adjudicação o devedor poderá exercer o direito de remição
expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento
anterior à adjudicação ou da alienação dos bens. EM HIPÓTESE
NENHUMA SERÁ DEFERIDA TAL POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC. Na forma do
artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito
será efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão efetuado, à
disposição do juízo. O valor da comissão de leiloeiro de 5% deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo
arrematante e 1% de custas de cartório até o máximo permitido
por lei, será paga pelo arrematante. Rio de Janeiro, 20 de abril de
2021. Eu, _Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.)
Dra Juliana Leal de Melo, MMA _Dra Juíza em Exercício.

AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 30.185.130/0001-07 - NIRE nº 33300326812
Ata da AGOE realizada em 07/04/21
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Art. 130 da Lei 6.404/76)
1. Data, Hora e Local: Aos 07/04/21, às 10h, na sede social da Azulão
Geração de Energia S.A. (“Cia.”), localizada na Praia de Botafogo, nº 501,
bloco I, sala 401, Botafogo/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Cia. e do
art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas da Cia.. Dispensada a presença dos administradores e auditores independentes da Cia., nos termos do art. 134, § 2º,
da Lei das S.A.. 3. Mesa: Presidente: Pedro Zinner; e Secretária: Mônica
M. M. Tavares Bussière. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a redução do
capital social da Cia.; e (ii) a consequente consolidação do estatuto social
da Cia.. 5. Deliberações: Dispensada a leitura dos documentos relativos
à ordem do dia, os acionistas da Cia., após o exame, discussão e votação
das matérias, deliberaram o quanto segue: (i) tendo em vista julgar ser excessivo o atual capital social da Cia. em relação ao desenvolvimento de
suas atividades futuras, a totalidade dos acionistas deliberou e aprovou,
com fundamento no art. 173 da Lei 6.404/76, reduzir o capital social da Cia.
em R$238.999.626,14, mediante o cancelamento de 238.999.625 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo o valor correspondente
restituído, em moeda corrente nacional, proporcionalmente à participação
dos acionistas no capital social da Cia. da seguinte forma (a) 238.760.626
ações detidas pela acionista Eneva S.A., CNPJ nº 04.423.567/0001-21,
no valor de R$238.760.626,51, e (b) 238.999 ações detidas pela acionista Eneva Participações S.A., CNPJ nº 15.379.168/0001-27, no valor de
R$238.999,63; e (ii) em razão da redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprovados, o capital social da Cia. passa dos atuais
R$1.024.409.587,48, representado por 1.024.409.584 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, para R$785.409.961,34, divididos em
785.409.959 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, com a
consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5°. O capital social da
Cia. é de R$785.409.961,34, dividido em 785.409.959 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,
foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:
Presidente: Pedro Zinner, Secretária: Mônica M. M. Tavares Bussière. Acionista: Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.. RJ, 07/04/21. Mônica M. M.
Tavares Bussière - Secretária.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de
Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia
Geral”) a se realizar no dia 20/05/2021 às 15 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora aos Titulares
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada pelos
Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 24
de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara: (a) as
novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI (“Fluxo
de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI, conforme
definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “arrecadação”
para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada ciência que
este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a concessão do
período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros dos
CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento de
principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 e não
para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita
em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT
24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida proposta será deliberada; (iv) Deliberar sobre a solicitação das Cedentes,
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às
referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v)
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11
do Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução
nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico
ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Classe média corta plano de saúde
FenaSaúde destaca que 1 milhão aderiram durante a pandemia

D

espesas com roupas novas, compra de eletrodomésticos e planos de saúde
foram substituídos por gastos básicos, como alimentação e o pagamento das
contas domésticas. Dados
recentes apurados pela consultoria econômica Tendências apontaram que a classe
média brasileira passou a
mudar os hábitos de consumo devido à queda na renda
disponível para gastos, passando de R$ 286 milhões
para R$ 259 milhões, o que
representa 10% a menos.
Em meio à pandemia do

coronavírus e o colapso no
Sistema Único de Saúde
(SUS), o corte em investimento em planos de saúde
por parte da classe média
torna-se um sinal de alerta
porque, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE
em 2019, apenas 26% da
população brasileira possui
convênio médico.
Já segundo a Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), por
outro lado, os planos de saúde ganharam a adesão de 1
milhão de beneficiários durante a pandemia. O estudo
da federação é baseado em

dados disponibilizados pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
De acordo com a FenaSaúde, os planos têm, atualmente, 48 milhões de beneficiários, o maior número
desde setembro de 2016. O
aumento foi maior nos planos coletivos empresariais,
que cresceram 2,48%. A adesão dos idosos nesses planos
foi ainda maior, com uma
expansão de 3,8% de pessoas com mais de 59 anos. Na
faixa abaixo dessa idade, o
aumento ficou em 2,36%.
Os planos individuais e
familiares tiveram alta de

0,07% no número de novos
beneficiários. Entre os idosos o índice ficou em 2,65%,
contra uma queda de 0,9%
com menos de 59 anos, segundo a Agência Brasil.
Durante a pandemia, os
planos também tiveram alta na utilização, tanto pelos
pacientes com Covid-19,
como para outras necessidades. De acordo com o
levantamento, em março a
ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva
de pacientes com o novo
coronavírus ficou em 80%.
O índice de uso de leitos
para outras enfermidades

registrou 73% no mês passado.
“As operadoras vão fechar
o primeiro trimestre com o
maior custo assistencial da
história devido ao avanço da
pandemia e da manutenção
de procedimentos não urgentes em níveis muito altos”,
destaca a diretora-executiva
da entidade, Vera Valente.
Ela explica que as internações por Covid-19 são
mais dispendiosas do que a
média para os sistemas de
saúde. “As internações por
Covid-19 são mais prolongadas, especialmente em
UTIs, que apresentam cus-

tos duas a três vezes maiores que os leitos de internação não Covid-19”.
Os reajustes dos planos
de saúde têm sido questionados pelo Procon de São
Paulo, que entrou com uma
ação civil pública para pedir
explicações as operadoras.
Segundo o órgão de defesa
do consumidor, em janeiro
foram registradas 962 reclamações sobre o assunto.
A FenaSaúde aponta não
só os gastos elevados durante a pandemia, mas um
aumento geral de custos de
R$ 31 bilhões nos últimos
três anos.

Abertura de 50 leitos para
Austral Seguradora e
Austral Re ampliam suas receitas pacientes com Covid-19 no Rio
Em um ano extremamente desafiador para os
negócios, as operações da
Austral Holding – Austral
Seguradora e Austral Re –
registraram
crescimento.
Dedicadas a grandes riscos,
as empresas conseguiram
garantir a preservação do
negócio, muito impulsionadas por apólices que incluem cobertura para lucros
cessantes e por carteiras estratégicas. Recentemente, a
agência global de avaliação
de risco AM Best, especializada no mercado segurador
e ressegurador, preservou
os ratings das duas empresas com base na consolidação de seu forte desempenho financeiro e balanço
patrimonial.
Fundada há dez anos,
a Austral Seguradora teve

crescimento de 62,6% em
seu volume de prêmios, em
2020, com incremento de
Riscos de Petróleo. A empresa registrou faturamento de R$ 1,047 bilhão, um
aumento de quase 40% em
relação a 2019, quando o
faturamento foi de R$ 644
milhões. O lucro líquido
da companhia foi de R$ 26
milhões, com patrimônio
líquido de R$ 190 milhões.
“Tivemos um resultado sustentável, que reflete
nossas práticas corporativas
de governança, apoiada em
processos operacionais de
tecnologia de ponta. Nossa
capacidade técnica fez a diferença, apoiando parceiros
e clientes com soluções customizadas e um atendimento cada vez mais próximo”,
explica o CEO da empresa,

Carlos Frederico Ferreira.
Em 2020, a Austral Re
concluiu o processo de incorporação da Terra Brasis,
fortalecendo o posicionamento competitivo, com
ampliação da cobertura
geográfica e complementaridade de portfólios. Os
prêmios atingiram R$ 798,5
milhões, um incremento de
42% em relação a 2019.
A companhia mantém
foco em contratos de resseguros automáticos e facultativos no Brasil e na América
Latina e, por isso, reduziu
significativamente suas carteiras dos ramos agrícola,
de viagens e catástrofes internacionais, evidenciando
melhora na qualidade de
subscrição decorrente do
reposicionamento e queda
da sinistralidade.

Clube
Kuantta Consultoria
da Bahia
participa de banca do
TCC do Instituto Techmail comemora
O fundador da Kuantta
Consultoria, Arley Boullosa, vai participar de uma
banca referente ao Trabalho de Conclusão de Curso, realizada pelo Instituto
Techmail, patrocinado pela Fundação Zurich. Com
o tema “Como os Corretores de Seguros podem
diminuir o impacto da
pandemia em seus negócios”, o suporte acontece
através de chamadas de vídeo e através de um grupo
no aplicativo Whatsapp.
Os alunos começam a ser
orientados nessa semana
e a apresentação acontece
no dia 27 de maio.
Para Boullosa, a parceria
com o Instituto Techmail
é uma ação que vai agregar
de forma positiva para os
alunos. Ele afirma que ficou lisonjeado com o con-

vite. “Não é a primeira vez
que participo de um projeto social. Já fizemos aqui
no Rio com a PUC Rio,
uma parceria para ensinar
seguros para jovens de comunidades carentes, com
intuito de encaminhá-los
para corretoras e seguradoras. É muito importante
difundir a cultura do seguro e nada melhor que trabalhar com jovens, principalmente quando estamos
contribuindo para que tenham uma perspectiva de
um futuro melhor.
O convite me pegou de
surpresa, mas vou mexer na
minha agenda porque sou
grande admirador do trabalho social que a Suzana
Opatrny realiza no Instituto Techmail . E sempre me
coloquei à disposição para
colaborar”, afirmou.

62 anos

O Clube dos Seguradores da Bahia vai completar
62 anos em maio e organizou uma transmissão especial, pelo aniversário de
62 anos de atividades na
Bahia.
No dia 6 de maio, às
19 horas, o fundador do
Portal CQCS, Gustavo
Doria Filho, vai ministrar
palestra com o tema “A
pandemia como plataforma de aceleração tecnológica para o mercado de
seguros”.
O presidente e a diretoria convidam o mercado de
seguros para a celebração
da data, que faz parte do
calendário de atividades da
entidade. Para participar,
é só enviar um email para
evento@clubeseguradoresbahia.com.br

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, integra o consórcio
da iniciativa privada para
viabilizar, em parceria com
o poder público, a abertura de 50 leitos no Hospital
Federal da Lagoa, no Rio de
Janeiro, destinados a atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS) com Covid-19.
Ao todo, serão 20 leitos de
unidade de terapia intensiva
(UTI) e 30 de enfermaria.
Além da Qualicorp, o
consórcio é formado pela
Rede D’Or São Luiz, Bradesco Seguros, SulAmérica,
Stone Pagamentos, Banco Safra, Banco BV e Loja
Americanas. Com investimento de R$ 2 milhões por
Escola Divina

mês, o grupo irá custear a
contratação e manutenção
de 200 profissionais de saúde por um período inicial de
dois meses. Os medicamentos e a infraestrutura serão
fornecidos pelo Ministério
da Saúde, enquanto o hospital possui os equipamentos e estruturas necessários.
“O momento pelo qual
estamos passando só reforça
a importância da união de esforços, tanto público quanto
privado, no combate à pandemia”, afirma Pablo Meneses, vice-presidente de Operações e Relacionamento da
Qualicorp. “Precisamos ser
solidários e assumir o compromisso de ajudar aqueles
que mais precisam. Sabemos
que ainda é necessário fazer

muito mais e, por isso, continuamos trabalhando para
ajudar a população, sobretudo quem depende unicamente da saúde pública”, completa.
Desde o início da pandemia, a Qualicorp destinou
mais de R$ 16 milhões para
ações sociais e de combate
à pandemia. A empresa participou de dois consórcios
que viabilizaram a construção e reforma de cerca de
345 leitos na Santa Casa de
Misericórdia, em São Paulo, e também no Hospital
de Campanha Parque dos
Atletas, no Rio de Janeiro.
Além disso, doou 3 mil litros de álcool em gel para
comunidades vulneráveis
nos respectivos estados.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DIVA SARAIVA

www.divina.com.br
CNPJ 12.991.442/0001-26
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - em Reais
Demonstração do Superávit do Exercício - em Reais Período de 12 meses findo em:
Ativo
Notas
2.020
2.019 Passivo e Patrimônio Social Notas
2.020
2.019
Nota
3.126.601,98 1.717.712,45
Circulante
6.279.519,46 5.717.830,86 Circulante
688.697,93
128.795,47 Receita Bruta de Educação Explicativa
2.020
2.019
Caixa e equivalentes
4 4.197.050,99
4.353.049,58 Fornecedores
1.526.619,14 Prestação de Serviços de Educação 9 22.035.810,53 24.345.818,44
Clientes
5 1.787.559,57
1.229.458,40 Obrigações com pessoal e encargos 7 1.762.779,48
de clientes
616.421,32
- Concessão de Bolsas de Estudos
10 8.046.416,50
8.461.822,59
Adiantamentos
290.139,82
135.067,34 Adiantamento
a pagar
58.703,25
62.297,84 Outras Receitas Líquidas
20.428,76
521.633,55
Demais
4.769,08
255,54 Tributos
Não Circulante
2.492.313,16
- Total Receita Bruta de Educação
30.102.655,79 33.329.274,58
Não Circulante
2.699.838,85 1.614.567,00 Empréstimos
8 2.492.313,16
Deduções
da
Receita
Bruta
de
Educação
Imobilizado
6 2.606.757,98
1.564.476,49 Patrimônio Social
3.360.443,17 5.614.685,41
(445.438,17)
(489.336,95)
Intangível
93.080,87
50.090,51 Superávit acumulado
3.360.443,17
5.614.685,41 ISS - Impostos sobre Serviços
(8.046.416,50) (8.461.822,59)
Total do Ativo
8.979.358,31 7.332.397,86 Total do Passivo e Patrimônio Social
8.979.358,31 7.332.397,86 Concessão de Bolsas de Estudos
Total Deduções Receita Bruta
(8.491.854,67) (8.951.159,54)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2.020. - Em reais
Receita Líquida
21.610.801,12 24.378.115,04
1. Conteto Operacional: A Associação Educacional e Cultural Diva 7. Obrigações com Pessoal e Encargos
Saraiva, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não Descrição
2020
2019 Custo dos Serviços Educacionais
11 (13.358.098,51) (13.502.622,75)
econômica, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus Salários
528.749,00
577.409,37 Pessoal
(2.528,79)
(27.422,64)
artigos 53 a 61. A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter Encargos
442.518,83
380.586,84 Material Didático
e desenvolver a educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos Provisão de férias e encargos
791.511,65
568.622,93 Total dos Custos dos
(13.360.627,30) (13.530.045,39)
termos dos princípios consignados na legislação respectiva; b) Contribuir Total
1.762.779,48 1.526.619,14 Serviços Educacionais
8.250.173,82 10.848.069,65
para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e 8. Empréstimos: Os empréstimos bancários representam o valor tomando Resultado Operacional Bruto
Despesas
Operacionais
do ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade junto ao Banco Itaú S.A., e o valor em 31 de dezembro representa o montan12 (9.323.639,77) (9.309.852,42)
humana, através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura te do saldo devedor do mesmo. 9. Receitas: Referem-se ao faturamento dos Despesas Administrativas
Despesas
com
Depreciação/Amortização
(265.924,86)
(223.118,06)
brasileira, inspirada nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar serviços de educação prestados pela Associação. 10. Concessão Bolsas de
ou participar de congressos, seminários, conferências, excursões e reuniões Estudo: A Associação é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Outras Despesas
(9.589.564,63) (9.532.970,48)
com finalidade educacionais, culturais e sociais. e) Elaborar material didático, Assistência Social, concedido pelo Ministério da Educação, conforme publi- Total Despesas Operacionais
ou adquirir e comercializá-los; 2. Apresentação das Demonstrações Con- cação da Portaria nº 1.231 em 01 de dezembro de 2017 no Diário Oficial da Resultado Financeiro
250.578,30
239.790,86
tábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade União, atendendo os requisitos para fazer jus a imunidade concedeu bolsas Receita de Aplicações Financeiras
Despesas
(318.788,94)
(52.040,27)
adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vin- de estudo no exercício fiscal de 2020 sendo:
(68.210,64)
187.750,59
culadas às organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou
Quantidade de alunos
Valores em R$ Resultado Financeiro Líquido
(1.407.601,45) 1.502.849,76
como base de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDA- Descrição
31/12/2020 31/12/2019
2019
2018 Superávit do Exercício
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - em Reais
DES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que es- Bolsas integrais
17
17 474.949,00 425.776,00
tabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos Bolsas integrais para alunos
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2020
2019
(1.407.601,45) 1.502.849,76
componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações em período integral
169
207 5.721.044,00 6.340.103,47 Superávit/Defict do Período
Ajustes por:
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa Bolsas integrais para
265.924,86 223.118,06
das entidades sem finalidade de lucro. 3. Principais Práticas Contábeis: a) alunos com deficiência
2
4
65.851,20
90.043,20 (+) Depreciação
(+-) Ajuste credor/devedor de anos anteriores (846.640,79) (767.268,05
Apuração do superávit do exercício: Apuração do superávit do exercício Bolsas de Estudo
- As receitas operacionais são decorrentes das mensalidades e as despesas Convenção Coletiva
47
54 1.465.177,00 1.353.559,52 Superávit (Déficit) do Período Ajustado (1.988.317,38) 958.699,77
operacionais são reconhecidas em regime de competência de exercícios. As Bolsas parciais
22
18 302.932,50 222.326,00 (-) Aumento (+) Diminuição nos Ativos Circulantes
Mensalidades de Terceiros a Receber
(558.101,17) 16.995,01
despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações Bolsas parciais para
Adiantamentos a Empregados
(155.072,48) (68.623,14)
e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas alunos com deficiência
1
2
16.462,80
30.014,40 Outros
Valores a Receber
(4.513,54)
306,15
quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; Os recursos da Entidade Total
259
302 8.046.416,50 8.461.822,59 (+) Aumento (-) Diminuição nos
foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com 11. Despesa com Pessoal:
Passivos Circulantes e não Circulantes
seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patri- Descrição
2020
2019 Fornecedores
559.902,46 (35.573,51)
moniais. A Entidade na medida do possível vem adotando medidas necessá- Salários e horas extras
9.560.466,96
8.961.777,47 Obrigações com pessoal e Encargos
236.160,34 138.984,06
rias, como redução de custo para reverter sua situação financeira. b) Ativos Férias
1.005.869,87
1.309.507,03 Adiantamento de clientes
616.421,32 (717.893,49)
circulantes e passivos circulantes: Os ativos circulantes são demonstrados 13o. Salário
962.904,39
927.205,16 Empréstimos
2.492.313,16
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos au- FGTS
1.002.358,60
1.019.691,38 Tributos a pagar
(3.594,59) (29.090,40)
feridos. Os passivos circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou Alimentação
200.554,41
209.075,50 (=) Caixa Líquido Gerado
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patri354.482,09
226.952,45 pelas Atividades Operacionais
3.183.515,50 (694.895,32)
mônio Social: Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo do perí- Encargos
271.462,19
848.413,76 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
odo de existência da entidade e não tem capital social. 4. Caixa e Equivalen- Demais
13.358.098,51 13.502.622,75 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(1.351.196,71) (285.941,20)
tes de Caixa: O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentados: Total
(=)
Caixa
Líquido
Consumido
12.
Despesas
Administrativas:
Descrição
2020
2019
(1.351.196,71) (285.941,20)
2020
2019 pelas Atividades de Investimento
Caixa
55.309,88
114.014,79 Descrição
1.712.467,41
1.879.775,09 (=) Diminuição Líquido de Caixa
Bancos
10.935,18
1.770,95 Locação Predial
e Equivalentes de Caixa
(155.998,59) (22.136,75)
Eventos
Diversos
38.876,50
453.449,68
Aplicações financeiras
4.130.805,93
4.237.263,84
1.908.798,09
2.086.119,96 Caixa e Equivalentes de Caixa
Total
4.197.050,99 4.353.049,58 Cessão de uso da marca e carteira
no Início do Período
4.353.049,58 4.375.186,33
Manutenção
predial
e
de
ativos
690.653,85
1.027.850,54
5. Clientes: Composta pelos valores de mensalidades a receber vencidas,
90.489,15 Caixa e Equivalentes de Caixa
uma vez que o vencimento das mesmas ocorre dentro do próprio mês de Locação de Bens Móveis
no Fim do Período
4.197.050,99 4.353.049,58
Impostos
e
taxas
203.729,99
226.717,78
competência. A provisão para créditos duvidosos foi constituída com base
Assessoria Jurídica
554.155,02
563.913,75 (=) Diminuição Líquido de Caixa
no histórico de perdas. Os valores estão assim demonstrados:
(155.998,59) (22.136,75)
660.113,74 e Equivalentes de Caixa
Descrição
2020
2019 Serv. Div. Prestados por Pessoas Jurídicas 1.132.680,76
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - em Reais
250.592,84
266.322,69
Acordo de mensalidades
1.032.235,33
826.306,72 Cursos, Treinamento e Palestras
Superávit Total Patrimônio Social
260.351,68
156.756,75 Descrição
Inadimplência de mensalidade
975.371,51
584.915,34 Manutenção de Sistemas
4.879.103,70
4.879.103,70
272.767,16
231.227,15 Saldo em 31/12/2018
(-) PCLD
(220.047,27)
(181.763,66) Assessoria Contábil
(767.268,05
(767.268,05
188.722,16
305.005,90 Ajustes de exercícios anteriores
Total
1.787.559,57 1.229.458,40 Energia Elétrica. Agua, Telefone
Superávit
do
exercício
1.502.849,76
1.502.849,76
Assinaturas Periódicas
4.784,24
42.849,67
Taxas Anuais
5.614.685,41
5.614.685,41
19.195,57
11.807,81 Saldo em 31/12/2019
6. Imobilizado
Depr.
2020
2019 Provisão Perdas Clientes
(1.407.601,45
(1.407.601,45
635.147,99
241.602,28 Défict do Exercício
Máquinas e equipamentos
10% 205.062,12
104.857,33 Serv. Div. Prestados por Pessoas Físicas
(846.640,79
(846.640,79
712.697,40
374.598,47 Ajustes exercícios anteriores
Móveis e utensilhos
10% 709.679,13
574.546,50 Material de escritório e diversos
3.360.443,17
3.360.443,17
254.445,80
339.753,47 Saldo em 31/12/2020
Instalações
10% 535.221,89
535.221,89 Despesas de marketing
483.573,31
351.498,54 processo 23000.009848/2015-94 e portaria 1.231 publicada no D.O.U.
Veículos
20% 216.836,00
216.836,00 Demais
9.323.639,77 9.309.852,42 em 01/12/2017 com validade até 11/2020. Conforme o artigo 29 da
Benfeitorias imóveis de terceiros
5% 1.347.554,90
260.340,93 Total
Equipamentos de informática
20% 168.055,13
141.312,44 13. Resultado Financeiro: A Associação mantém aplicações financei- Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do
Equipamentos telecomunicações 10% 256.355,10
256.355,10 ras em renda fixa, as quais são remuneradas a taxas de mercado, junto pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
Outros
10%
33.519,38
44.337,78 a Instituição Financeira de primeira linha. 14. Contribuições Sociais no 8.212/91. A ASSOCIAÇÃO ingressou com pedido de renovação do
Total
3.472.283,65 2.133.807,97 Usufruídas (Isentas): A ASSOCIAÇÃO possui o Certificado de Enti- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS junto
Depreciação acumulada
(865.525,67)
(569.331,48) dade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) conforme oficio 2229 ao Ministério da Educação em 23/11/2020, o qual está em análise, sob
Total do Imobilizado Líquido
2.606.757,98 1.564.476,49 emitido pelo Ministério da Educação informando o deferimento do o processo número 23000029509202091. Jundiaí, 27 de Abril de 2021
Maria Elizabeth Coelho Saraiva Ladeira - Presidente - CPF: 044.196.608-05
Lucio Teixeira Machado - Técnico de Contabilidade - CRC 1SP-042144/O-8
Relatório dos Auditores Independentes sobre Demonstrações Contábeis
À Diretoria da Associação Educacional e Cultural Diva Saraiva. Examinamos ponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações con- empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das prátias demonstrações contábeis da Associação Educacional e Cultural Diva Sarai- tábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas bra- cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
va, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as sileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resu- com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações con- obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião:
mo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsa- tábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
bilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A adminis- de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
tração da Associação Educacional e Cultural Diva Saraiva é responsável pela valores e divulgação apresentados nas demonstrações contábeis. Os pro- financeira da Associação Educacional e Cultural Diva Saraiva em 31 de dezemelaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de cedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo bro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fins de lucros de a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, o exercício findo naquela data, de acordo as práticas contábeis aplicáveis às
acordo com a Resolução CFC n.º 1.409/12, descrita na nota explicativa n.º 2 às independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, entidades sem fins de lucros de acordo com a Resolução CFC n.º 1.409, confordemonstrações contábeis, e pelos controles internos que ela (administração) o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e apre- me descrito na nota explicativa n.º 2 às demonstrações contábeis.
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações sentação das demonstrações contábeis da empresa para planejar os procediJundiaí, 27 de abril de 2021.
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por mentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
Mauricio Katsumi Fukuda
fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa res- fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Contador CRC-SP 124804/O-5 - Auditor Independente CNAI - 3135.

Providência

8 Financeiro

Quinta-feira, 29 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

ASSOCIACAO ESCOLA ACQUARELLA MATER

CNPJ – 28.940.685/0001-75

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Escola Acquarella Mater apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 22 de abril de 2021.À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019
Circulante
2.682.612,23 989.260,48
Circulante
1.650.269,93 551.430,19
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.546.593,63 132.954,83
Fornecedores de bens e serviços
29.467,13
5.027,61
Caixa
Salários e Ordenados a Pagar
91.782,56
85.675,11
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
11,00
314,02
Encargos Trabalhistas
808.230,25 326.356,95
Aplicações Financ. – Recursos sem Restrição 1.546.582,63 132.640,81
Provisões Trabalhistas
129.905,30 118.797,01
Créditos a Receber
1.136.018,60 856.305,65
Obrigações Tributárias
31.375,36
15.573,51
Mensalidades de Terceiros
712.072,25 313.012,90
Outras Obrigações
636,99
Impostos a Recuperar
14.397,85
1.819,60
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
558.872,34
Despesas Antecipadas
409.548,50 541.473,15 Outros Emprestimos
Adinantamento a Funciorarios
Não Circulante
37.499,64 150.000,00
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
37.499,64 150.000,00
Realizável a Longo Prazo
Patrimônio Social
994.842,66 287.830,29
Imobilizado
Superávit ou Déficit Acumulado
287.830,29
Bens sem Restrição
Superávit ou Déficit do Exercicio
707.012,37 287.830,29
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO PASSIVO
2.682.612,23 989.260,48
Intangível
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO ATIVO
2.682.612,23 989.260,48
Patrimonio
Superávit/
Total do
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Social
Déficit AC
Patrimônio
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO ESCOLA ACQUARELA Saldos Finais em 31.12.2018
MATER é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não Movimentação do Período
econômica, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus Superávit/Déficit do Período
287.830,29
287.830,29
artigos 53 a 61. A Associação tem por finalidades sociais: a) o desenvolvimento Recursos de Superávit com Restrição
da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da Saldos Finais em 31.12.2019
287.830,29
287.830,29
leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão do ambiente natural e social, do Movimentação do Período
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a Superávit/Déficit do Período
707.012,37
707.012,37
sociedade; c) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista Recursos de Superávit com Restrição
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; Saldos Finais em 31.12.2020
994.842,66
994.842,66
d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 2. APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações
2020
2019
financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que RECEITAS
5.760.735,00 5.318.258,31
importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Receitas Operacionais
5.760.735,00 3.183.620,32
Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada Outras Receitas e Outras Despesas
2.134.637,99
pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos
específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
1.409.645,78 2.222.397,33
e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros 1.409.645,78 2.222.397,33
serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. Perda/Recuperação de Valores Ativos
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do Outros
exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4.351.089,22 3.095.860,98
decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas RETENÇÕES
em regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estudos Depreciação, Amortização e Exaustão
e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com VALOR ADICIONADO LÍQUID
subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
4.351.089,22 3.095.860,98
recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades VALOR ADICIONADO RECEBIDO
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas EM TRANSFERÊNCIA
2.563,05
2,41
despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do possível vem Resultado da Equivalência Patrimonial
adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situação Receitas Financeiras
2.563,05
2,41
financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os Outras Receitas
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
4.353.652,27 3.095.863,39
aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
4.353.652,27 3.095.863,39
são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando Pessoal e Encargos
2.691.477,45 2.483.041,91
aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social - Composto pelos Despesas com Pessoal
2.691.477,45 2.483.041,91
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e Encargos Sociais
não tem capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Remuneração de capitais de terceiros
763.414,53
162.303,00
Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
Juros
2020
2019 Aluguéis
707.957,19
Outros
55.457,34
162.303,00
Bancos conta movimento
11,00
314,02 Impostos, taxas e contribuições
191.747,92
162.688,19
Aplicações financeiras
1.495.734,98
132.640,81 Impostos, taxas e contribuições
191.747,92
162.688,19
1.495.745,98
132.954,83 Remunetação do Capital Próprio
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1)Composta por créditos gerados no decorrer Juros e aluguéis
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2020.
Juros sobre capital próprio e dividendos
Os valores estão assim demonstrados:
Superavit/Déficit do Exercício
707.012,37
287.830,29
2020
2019
Mensalidades a receber
712.072,25
313.012,90 pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades
Líquido a receber
712.072,25
313.012,90 éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - As demonstrações financeiras
a fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/ de 2019 da Associação Escola Acquarella Mater estão sendo apresentadas apenas de forma
financiamentos, contribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está comparativas não tendo sido auditadas nem por nós nem por outros auditores independes,
porem fizemos algumas conferencias e não encontramos nenhuma divergência com os saldos
assim demonstrado:
2020
2019 inicias de 2020. A Entidade não usufruiu de nenhum benefício como entidade filantrópica no
Fornecedores
29.467,13
5.027,61 exercício de 2020 e deu entrada no pedido de alvará em janeiro de 2021. Outras informações
Obrigações trabalhistas
1.030.555,10
530.829,07 que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A administração da
Obrigações fiscais
31.375,36
15.573,51 Associação Escola Acquarella Mater é responsável por essas outras informações que comEmpréstimos / Financiamentos
558.872,34
0,00 preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
1.650.269,93
551.430,19 não
de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações con7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de tábeis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou
1999, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
obrigadas a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção
Seguro Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
entre a relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pegratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 9.GRATUIDADES - las demonstrações contábeis A administração é responsável pela elaboração e adequada
Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 12.868/2014 e decreto apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
pelo Brasil e no pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
nº 8.242/2014.
2020
2019 elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
Total das receitas
5.760.735
3.183.620 causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Associação Escola Acquarella Mater continuar
Total das assistências sociais e educacionais
(396.466)
operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opeEducação
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que
Percentual de Aplicação
6,88%
a administração pretenda liquidar a Associação Escola Acquarella Mater ou cessar suas opeRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos Associados rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
da: ASSOCIACAO ESCOLA ACQUARELLA MATER - Opinião - Examinamos as demonstra- Os responsáveis pela governança da Associação Escola Acquarella Mater são aqueles com
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
ções Contábeis da Associação Educacional LPA, que compreendem o balanço patrimonial de responsabilidade
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos obje31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen- tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança,
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade- mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associa- internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes.
ção Escola Acquarella Mater, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá- individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
beis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos- Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonsindependentes em relação à Associação Escola Acquarella Mater, de acordo com os princípios trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executaéticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
Sem Restrição
Programa (Atividades) de Educação
Receitas de Serviços Prestados
(-) Gratuidades/Bolsas
Rendimentos Financeiros
Impostos Diretos ISS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Com Programas (Atividades)
Educação
Despesas c/ pessoal (docente)
(-) Gratuidades Concedidas
Outras Receitas Operacionais
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Despesa c/ pessoal
Aluguéis
Serviços Prestados
Manutenção
Depreciação e Amortização
Material Didatico
Outras Despesas
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

2020
5.648.085,01
5.760.735,00
2.563,05
(115.213,04)
(1.594.825,32)

2019
5.515.957,32
5.579.586,12
2,41
(63.631,21)
(934.775,27)

(1.594.825,32)
(1.594.825,32)

(934.775,27)
(934.775,27)

(44.115,15)

4.581.182,05
(4.113.801,87)
(771.244,69)
(1.692.592,13)
(545.000,00)
(249.932,35)
(265.288,82)
(317.517,21)
(272.226,67)
(179.549,89)

(44.115,15)
707.012,37

(179.549,89)
287.830,29

4.053.259,69
(3.302.132,17)
(539.849,07)
(1.096.652,13)
(707.957,19)
(688.509,89)
(46.897,42)
(222.266,47)

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
707.012,37 287.830,29
Ajustes por:
(+) Depreciação
(+) Amortização
(+) PCLD
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Superávit (Déficit) Ajustado
707.012,37 287.830,29
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes (279.712,95) (856.305,65)
Mensalidades de Terceiros
(399.059,35) (313.012,90)
Adiantamento
131.924,65 (541.473,15)
Crédito de Pessoas Ligadas
Impostos a Recuperar
(12.578,25)
(1.819,60)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 539.967,40 551.430,19
Fornecedores de bens e serviços
24.439,52
5.027,61
Obrigações com Empregados
499.726,03 530.829,07
Obrigações Tributárias
15.801,85
15.573,51
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Adiantamento de Mensalidades
Crédito de Pessoas Ligadas
Outras Obrigações a Pagar
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
967.266,82 (17.045,17)
Fluxo de Caixa das Ativ de Investimento
Outros Recebimentos por Invest. Realizados
(50.847,65)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento (50.847,65)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
558.872,34 150.000,00
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
(112.500,36)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ.
446.371,98 150.000,00
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
1.362.791,15 132.954,83
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
132.954,83
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
1.495.745,98 132.954,83
Saldo Final
1.362.791,15 132.954,83
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros
Componentes do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO

2020
707.012,37

2019
287.830,29

707.012,37

287.830,29

auditoria apropriada a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Escola
Acquarella Mater; Avaliamos a adequação das politicas 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 evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação
a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa
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 fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 22 de março de
2021. Luiz Carlos Sales CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico

DIRETORIA
Rita de Cassia Santos
PRESIDENTE
CPF: 320.860.248-00

Renata Soares Macedo - Contadora
CRC 1SP-299.611/O-0

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ARGUMENTO

CNPJ – 10.436.872/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Educacional Argumento apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 15 de abril de 2021. À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento - Recursos sem Restrição
Aplicações Financ. - Recursos sem Restrição
Créditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Adiantamentos
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Bens sem Restrição
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
TOTAL DO ATIVO

2020
2019
2.518.544,71 1.544.394,80
908.781,50 585.871,15
43.738,28
68.339,78
11,00
11,00
865.032,22 517.520,37
1.609.763,21 958.523,65
1.609.763,21 958.523,65
130.508,66 144.183,48
130.508,66 138.887,77
447.041,45 385.032,52
(316.532,79) (246.144,75)
5.295,71
2.649.053,37 1.688.578,28

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ARGUMENTO, é
uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes
do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem
por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e
a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
social. 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007,
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS: a)Apuração do superávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/
déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as
despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de exercícios.
As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e
contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos
efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em
suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do possível
vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situação
financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os ativos
circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos
incorridos.c)Patrimônio Social Composto pelos superávits e déficits obtidos ao
longo do período de existência da entidade e não tem capital social.d)Empréstimos
Empréstimos obtidos para manutenção do capital de giro, junto a Served Serviços
Educacionais Ltda, prestadora de serviços do colégio. 4. CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
2020
2019
Caixas
43.738,28
68.339.78
Bancos conta movimento
11,00
11,00
Aplicações financeiras
865.032,22
517.520,37

PASSIVO
Circulante
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com Pessoal
Outras Obrigações
Obrigações Tribubárias
Empréstimos
Patrimônio Social
Superávit ou Déficit Acumulado
Superávit ou Déficit do Exercicio

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2020

2019

981.533,78 1.019.674,45
5.675,40
28.156,57
654.186,27 881.289,00
259.570,71
48.212,38
11.853,33
11.768,43
50.248,07
50.248,07
1.667.519,59 668.903,83
668.903,83 1.357.457,92
998.615,76 (688.554,09)

2.649.053,37 1.688.578,28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimonio
Superávit/
Total do
Social
Déficit AC
Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2018
1.461.593,11
1.357.457,92
Movimentação do Período
Deficit/Superativ do Periodo
(792.689,28)
(792.689,28)
Saldos Finais em 31.12.2019
668.903,83
668.903,83
Movimentação do Período
Deficit/Superativ do Periodo
998.615,76
998.615,76
1.667.519,59
1.667.519,59
Saldos Finais em 31.12.2020

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2020
2019
RECEITAS
13.739.734,38 13.382.540,60
Receitas Operacionais
13.630.181,66 13.382.540,60
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
109.552,72
Outras Receitas e Outras Despesas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.353.888,51 2.788.730,20
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros 2.353.888,51 2.788.730,20
Perda/Recuperação de Valores Ativos
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
11.385.845,87 10.593.810,40
RETENÇÕES
49.205,16
46.485,74
Depreciação, Amortização e Exaustão
49.205,16
46.485,74
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
11.336.640,71 10.547.324,66
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA
12.390,44
7.424,84
Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras
12.390,44
7.424,84
Outras Receitas
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
11.349.031,15 10.554.749,50
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
11.349.031,15 10.554.749,50
Pessoal e Encargos
8.443.322,14 8.463.425,67
Despesas com Pessoal
8.443.322,14 8.463.425,67
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros
1.786.082,21 2.771.653,71
Juros
Aluguéis
1.757.469,78 1.262.162,23
Outros
28.612,43 1.509.491,48
Impostos, taxas e contribuições
121.011,04
112.359,40
Impostos, taxas e contribuições
121.011,04
112.359,40
Remunetação do Capital Próprio
Juros e aluguéis
908.781,50
585.871,15 Juros sobre capital próprio e dividendos
998.615,76
(792.689,28)
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1)Composta por créditos gerados no decorrer dos Superavit/Déficit do Exercício
exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados:
2020
2019 formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
Mensalidades a receber
1.609.763,21
958.523,65 do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à
Líquido a receber
1.609.763,21
958.523,65 Associação Educacional Argumento, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições sociais clientes que Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
está assim demonstrado: 7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Ênfase - A Entidade apresentou certificação de entidades bene9.732 de 11 de dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de ficentes
de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente em dez de 2018 com
abril de 1999, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a validade de três anos. E se beneficiou da imunidade constitucional, que corresponde à cota
ser obrigadas a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de patronal do INSS no montante de R$ 1.797.511,81 em 2019 foi de R$1.857.623,28, sendo
Seguro Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de compensações. A
a relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM lei 12.101/2009. No entanto não foram apresentados relatórios do sistema de computação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2019 E 2018. Para fim único e exclusivo de Não foram efetuados testes de recuperabilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da
publicação informamos o seguinte:O benefício usufruído pela Entidade em função do administração entender que não existem perdas a serem contabilizadas. Outras informações
gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A administração da
Associação Educacional Argumento é responsável por essas outras informações que compremontantes em 31 de dezembro de 2019 se encontra assim detalhado.
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
2.020
2.019 abrange
auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contáIINSS SAT
70.490,65
72.847,96 beis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
INSS PATRONAL
1.409.813,19
1.456.959,45 esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com
INSS TERCEIROS
317.207,97
327.815,87 nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
1.797.511,81
1.857.623,28 relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
2.020
2.019 trações contábeis A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
Total das receitas
13.630.181,66
13.382.541,00 das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no
Total das assistências sociais e educacionais
(4.077.412,14)
(3.356.733,61) pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
Percentual de Aplicação
29,91%
27,32% demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL - fraude
pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Argumento continuar operando,
CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001307/2011-06 deferido e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a
conforme Portaria 828 de 28 de novembro de 2018 publicado no Diário Oficial da União. administração pretenda liquidar a Associação Educacional Argumento ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Argumento são aqueles com
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Aos Associados da: Associação Educacional Argumento
Opinião - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional Argumen- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos
to, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, esdemonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança,
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de- mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes.
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Argumento, em 31 As
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
exercício findo nessa data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e normas Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
internacionais de contabilidade.Base para Opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao loncom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con- go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas

RECEITAS OPERACIONAIS
Sem Restrição
Programa (Atividades) de Educação
Receitas de Serviços Prestados
Gratuidades/Bolsas
Rendimentos Financeiros
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Com Programas (Atividades)
Educação
Despesas c/ pessoal (docente)
(-) Gratuidades Concedidas
Outras Receitas Operacionais
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Aluguéis
Salários
Serviços Prestados - PJ
Despesas c/ pessoal
Encargos Sociais
Benefícios
Impostos e Taxas
Depreciação e Amortização
Material de Consumo
Manutenção
Material Didático
Utilidade de Serviços
Outras despesas/receitas operacionais
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Tributarias
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

2020
2019
22.073.985,55 20.680.998,66
13.630.181,66 13.382.540,60
8.431.413,45
7.291.033,22
12.390,44
7.424,84
(13.831.407,74) (12.840.399,33)
(5.509.547,01) (5.549.366,11)
(8.431.413,45) (7.291.033,22)
109.552,72
8.242.577,81
7.840.599,33
(7.215.823,74) (7.123.797,13)
(398.961,55)
(470.025,99)
(1.757.469,78) (1.262.162,23)
(1.769.136,42) (1.877.665,69)
(631.781,27)
(633.112,61)
(846.283,02) (1.877.665,69)
(318.355,69)
(259.817,06)
(221.848,60)
(121.011,04)
(112.359,40)
(49.205,16)
(46.485,74)
(245.376,89)
(1.916,78)
(199.112,86)
(56.216,80)
(879.130,06)
(304.520,54)
(28.138,31)
(28.138,31)
998.615,76

(1.509.491,48)
(1.509.491,48)
(792.689,28)

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
998.615,76 (792.689,28)
Ajustes por:
(+) Depreciação
49.205,16
46.485,74
(+) Provisão para Devedores Duvidosos
(+) Ajustes de exercícios anteriores
(+) Perda de Variação Cambial
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Superávit (Déficit) Ajustado
1.047.820,92 (746.203,54)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
(651.239,56) 921.519,21
Mensalidades de Terceiros
(651.239,56) 921.519,21
Demais Contas a Receber
Títulos e Créditos
Fornecedores de bens e serviços
Despesas Antecipadas
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Valores a Receber
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes (38.140,67)
63.968,54
Fornecedores de bens e serviços
(22.481,17)
7.423,88
Obrigações com Empregados
(15.744,40)
56.679,47
Provisões de Férias e Encargos
Obrigações Fiscais
84,90
(134,81)
Outras Contas a Pagar
Mensalidades de Terceiros
Emprestimos a Terceiros
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
358.440,69 239.284,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos por Invest. Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(35.530,34) (18.574,57)
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest.
(35.530,34) (18.574,57)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Cons. pelas Ativ. de Financiamento
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
322.910,35 220.709,64
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
585.871,15 901.631,05
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
908.781,50 585.871,15
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
322.910,35 (315.759,90)
demonstrações 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 a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Argumento; Avaliamos a adequação das politicas 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 evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
uma incerteza significativa 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 fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 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. Comunicamo-nos
com os responsáveis pelo governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo (SP), 15 de abril de 2021.
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Governo está mais
para sobrevivência
do que atuação
Para economista falta de prumo
das principais medidas econômicas

A

pós tecer críticas
desrespeitosas em
relação ao maior
parceiro econômico do Brasil, a China, fazer ataques
diversos ao ensino público
e até a expectativa de vida
dos brasileiros em uma reunião do Conselho de Saúde
Suplementar, na terça-feira
(27), o ministro da economia, Paulo Guedes, parece
que está se distanciando cada vez mais da realidade do
país e da liturgia do cargo.
Para saber o que podemos esperar diante de tantos impropérios, a reportagem do Monitor Mercantil
ouviu a opinião do economista Roberto Ivo, professor da Escola Politécnica
da UFRJ, sobre o que está
acontecendo no ministério
da economia (veja abaixo a
entrevista completa).
Apesar do jeito absolutamente trapalhão na maneira
de agir, Guedes tenta fazer
mudanças na pasta na tentativa de relançar a sua atuação. A reforma promovida
esta semana no ministério
de Guedes teve a saída do
secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues
Júnior, desgastado após
impasse no Orçamento de
2021. Além dele, Vanessa
Canado, assessora especial
que cuidava da reforma
tributária está deixando o
cargo. Desde o início do
governo, pelo menos, 12
integrantes da pasta foram
embora.
O que representa neste
momento essa troca de
assessores no Ministério
da Economia. Está havendo desespero na pasta?
- Não seria desespero,
mas uma falta de organização dentro da pasta. A situação é totalmente instável
no sentido de as pessoas
estarem fazendo um trabalho e de repente mudarem.
Já é uma característica desse
governo essa falta de prumo das principais medidas
econômicas.
O ministro apresenta pouco poder de fogo
na tomada de decisões.
Apesar disso, essas mudanças podem ter algum
efeito positivo no mercado?
- O ministro, desde o ano
passado, vem sofrendo na
implementação de medidas.
Isso é ruim frente aos olhos
dos investidores. Você vê
uma descredibilidade. Com
isso, as empresas vão revendo as suas estratégias na atuação do mercado brasileiro
e decidindo ou por congelar
investimentos ou sair do país.

Desde 2015 e 2016 já vínhamos sofrendo um processo de desindustrialização
e esse governo só fez capitalizar esse processo. Com as
crises ambientais há um risco claro de rechaça aos produtos brasileiros no mercado internacional. Esse é
um ponto importante. Não
acredito em uma retomada
econômica robusta. Você
tem a suspeição junto aos
investidores e um governo
totalmente sem rumo. Isso
só faz criar um retrocesso
no consumo o que piora a
situação. O aumento da taxa de juros pode instigar o
investimento em bolsa, o
lado especulativo, mas não
a economia real.
A impressão é que
Guedes virou um ministro sem expressão e que
repete até o repertório
verbal usado por seu chefe (o presidente). Como o
sr. avalia essa gestão?
- Essa gestão se tornou
ineficiente, fraca e sem
preocupação de política
pública e social. Você vê
a população brasileira empobrecendo de maneira
rápida e os principais indicadores caindo. A questão
da fome está retornando
aos tópicos entre os cientistas e acadêmicos. Essa é
uma preocupação importante. Vemos a informalidade. A questão da saúde
acaba tendo impacto grande. A demora da vacinação
com apenas 15% da população vacinada. E essa falta
de perspectiva para atingir
o restante da população
é grave. Isso não estimula no lado da demanda e
mesmo o da oferta que são
as empresas. A empresa vê
a demanda caindo e acaba
paralisando produção. Tudo está intrincado.
No âmbito do mercado
financeiro, o que representa a permanência do
ministro?
- A permanência do ministro dá uma certa estabilidade, mas como esse
governo é entrópico. Você tem uma instabilidade
muito forte desde os primeiros dias. Realmente ter
alguém com durabilidade
nesse governo acaba sendo positivo para estabilizar o mercado financeiro
como um todo.
O que se pode ainda
esperar desse governo?
- O que pode se esperar
desse governo é pouquíssima coisa. Ele está mais em
um caminho de sobrevivência do que necessariamente
de atuação. Está mais defensivo que combativo.
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Uma empresa do grupo

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20
www.concremat.com.br

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia
S.A. (“Sociedade”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do comitê de
auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2020.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua no segmento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios
tecnológicos, serviços técnicos ambientais, e EPC (Engineering, Procurement
and Construction ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está
organizada em duas Áreas de Negocios: (i) Engenharia & Meio Ambiente e (ii)
EPC. A área de negocios Engenharia & Meio Ambiente está organizada em
6 unidades de negócio: (i) Estudos, Projetos, Meio Ambiente e Inspeções; (ii)
Transportes e Laboratorio; (iii) Indústria, Mineração, Petróleo e Gás, Energia;
(iv) Edificações e Saneamento; (v) Multisites e (vi) Internacional. No segmento
de Engenharia, a Sociedade presta serviços de consultoria tanto para clientes
privados quanto públicos, de planejamento e implantação de empreendimentos
de infraestrutura, industriais e prediais incluindo atividades de estudo, planos,
inspeções, projetos de engenharia, supervisão e gerenciamento. A Concremat
assessora e desenvolve as iniciativas de engenharia e construção de seus
clientes em todas as fases, desde a fase inicial de estudos de viabilidade até a
fase de encerramento do empreendimento. No segmento ambiental, a Sociedade atua em avaliação ambiental e social, estudos ambientais, licenciamento
ambiental, gerenciamento e monitoramento ambiental apoiando os investidores
e operadores em implantações de projetos responsáveis, atenuando os impactos
socioambientais dos empreendimentos. A Sociedade presta também serviços
de ensaios tecnológicos de materiais de construção, controle de qualidade e
instrumentação, avaliação técnica e monitoramento de estrutura e inspeção
da fabricação de equipamentos. A área de negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutos, rodovias, pontes, ferrovias e
desenvolvimento urbano. A área de EPC dispõe das competências críticas de
engenharia, planejamento, suprimentos, construção e integração, oferecendo
a nossos clientes a possibilidade de realizar seus empreendimentos através de
um único contrato.
2 – Desempenho operacional: Em 2020 a organização teve três principais
prioridades: i) preservar a saúde e segurança de seus quase 3.000 empregados,
ii) preservar a saúde financeira da empresa através de um plano comercial bem
planejado e executado, e iii) assegurar recursos às iniciativas prioritárias do
portfólio de inovação e sustentabilidade. Como consequencia disto, a organização conseguiu manter a trajetória de crescimento da receita, mesmo diante de
um contexto econômico impactado pela pandemia da Covid-19. O crescimento
da receita bruta foi de 2,8%, alcançando R$ 653 milhões, obtido principalmente
pelo incremento da receita dos serviços de engenharia consultiva (estudos,
projetos e gerenciamento) e de meio ambiente nos setores de mineração no
Brasil e nos setores de logística e saneamento na América Latina & Caribe. Parte
deste crescimento da receita esteve associado a contratos assinados no ano de
2021, que totalizaram, R$ 728 milhões, o que contribuiu para que em 31/12/20
o saldo de contratos em carteira alcançasse R$ 1.397 milhões.

Outra ação importante para preservar a saúde e o patamar de receita foi a
transferência de 1.100 empregados para o regime de homeoffice, realizada em
março de 2020. Com toda plataforma tecnológica em nuvem e parque de equipamentos atualizados, as equipes estão mantendo a produtividade e qualidade
das entregas aos nossos clientes. O rígido protocolo de saúde e segurança que
nossas equipes incorporaram em nosso dia a dia, possibilitou oferecermos a
nossos empregados condições adequadas de trabalho. O incremento só não
foi superior, pois a área de EPC teve redução de receita de 50% em relação ao
orçamento, devido a nova postergação de inicialização do principal projeto contratado – Porto São Luis. Ainda assim, a área de EPC obteve avanços relevantes
em sua estratégia de diferenciação, com o progresso obtido no Gasoduto Rota-3
para a Petrobras, onde foi reconhecida na avaliação anual de fornecedores com
duas premiações de qualidade em um universo de todos os fornecedores de
engenharia e construção da Petrobras. A obra está prevista para ser entregue
no primeiro semestre de 2021. O EBITDA fechou negativo em R$ 2,7 milhões.
A pandemia, além da questão de saúde publica, teve como consequencia regimes de lockdown e interrupções de fabricação, que em conjunto com a alta do
Dólar em relação ao Real, impactaram a produtividade, o custo de insumos e o
cumprimento de prazos, principalmente na área de EPC, sendo este o principal
ofensor do EBITDA. Trabalhamos junto ao cliente em pleitos de reequilibrio
financeiro visando atenuar este prejuízo. Em 2021, a previsão da área de EPC
é de normalização desta operação com margens positivas.

A empresa vem sistematicamente fazendo reduções de custo, porém mantém
sua estrutura principal de SG&A, que incorpora também Diretorias Técnicas,
investindo assim nos quadros chaves de profissionais com competências críticas
dentro da organização, acreditando que o crescimento a patamares mais elevados de receita está próximo, e que atravessar um período de margens baixas, até
negativas como em 2021, tem fundamento estratégico. O incremento da assinatura de contratos na área internacional fortifica a consolidação da Sociedade no
cenário externo, sempre em empreendimentos com governança e recursos de
bancos de fomento internacional. Em 2020 a Unidade Internacional aumentou
em 20% o pipeline de novas oportunidades, participando de concorrências em
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8 países da America Latina. A Área de Desenvolvimento de Negócios focou em
ampliar o pipeline de oportunidades para a área de EPC nos segmentos de Gás e
Saneamento, tendo em vista que ambos os setores deverão ter um considerável
aumento de investimentos em virtude do novo marco legal regulatório. Além
disso, a empresa apoiou sua controladora CCCC SA na assinatura do Contrato
de PPP para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica, cujo contrato
de EPC deverá ser assinado em 2021.
3 – Resultados financeiros 2020: O resultado de 2020 foi impactado pela
pandemia e alta do dólar em relação ao real. Estes efeitos impactaram de forma
mais significativa a área de EPC, o que contribuiu para um resultado negativo
em 2020. Por outro lado, apesar da pandemia, a área de Engenharia & Meio
Ambiente apresentou resultado positivo em 2020. A receita líquida em 2020
foi de R$ 574 milhões, um acréscimo de 3,2% em comparação com os R$ 556
milhões do período anterior. O lucro bruto em 2020 foi de R$ 52 milhões, ante
aos R$ 83 milhões do período anterior.

O Ebitda, que retrata a geração operacional de Caixa, foi negativo em R$ 2,7
milhões em 2020, apresentando uma queda de 3,2 pontos percentuais na margem Ebitda em relação ao ano de 2020.
4 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: Os indicadores da Controladora apresentados abaixo mostram a sólida situação financeira da Sociedade:
2020
2019
Indicadores
Liquidez Corrente
1,56
1,51
Liquidez Geral
1,90
1,93
Endividamento Total
0,32
0,47
Indice de Endividamento
0,47
0,89
5 – Recursos humanos: Durante o ano de 2020, devido a grave pandemia
mundial, a estratégia de Recursos Humanos ficou concentrada em 3 frentes: (i)
promover ações de saúde, qualidade de vida e engajamento para toda a empresa devido ao teletrabalho implementado em vários setores; (ii) ampliar o portfólio
de treinamento do Instituto de Desenvolvimento Concremat (ID Concremat); e
(iii) garantir as rotinas de Remuneração e Benefícios remotamente, suportando
todos os desafios e especificidades do negócio e do cenário. Seguindo essas
premissas, o viés de saúde, qualidade de vida e engajamento promoveu lives
com a alta administração e com especialistas acessíveis a todos os colaboradores. Foram mantidas lives com psicólogos, nutricionistas e preparador físico
com o objetivo de orientar os nossos colaboradores sobre como lidar com um
cenário de incertezas e ansiedade. Além do viés emocional e físico, convidamos
especialistas para abordar temas como Empatia, Finanças Pessoais e Gestão
do Tempo, com foco em aprimorar a comunicação e oferecer ferramentas
práticas para facilitar o dia a dia dos nossos colaboradores. Com foco no desenvolvimento da Liderança, foram promovidos três workshops para gestores,
a partir do nível de Coordenação, para que pudessem pensar e se preparar para
liderar em um cenário de incerteza, e colocá-las em práticas ainda em 2020 e
2021. No total foram realizadas 17 transmissões ao vivo e 25 palestras com
1.417 colaboradores participantes. Além dessas iniciativas, mudamos a plataforma de treinamento, ID Concremat, adicionando uma versão também mobile
e com um catálogo de conteúdos desenvolvido por especialistas do mercado,
trazendo mais desenvolvimento e praticidade de acesso a nossos colaboradores. As novas trilhas de conhecimento abordam temas como Home Office e
Produtividade, Competências do Futuro, além da manutenção do Programa de
Integração Concremat e o Programa de Compliance, 100% online, para todos
os colaboradores. Em 2020, a trilha comportamental do ID Concremat priorizou
as competências mapeadas para a Remodelagem do Gerenciamento, que tem
como missão apoiar a implantação de processos digitais e o desenvolvimento de
atitudes e comportamentos que gerarão ainda mais valor para os nossos clientes
e negócio. Considerando todo o ano de 2020, o ID Concremat disponibilizou 07
cursos, 12 trilhas de aprendizado, treinou 2.441 colaboradores e 6.181 usuários
iniciaram algum treinamento durante o ano.

6 – Governança Corporativa: Em 2020 mantivemos ativo o nosso Programa
de Compliance, com a disseminação e divulgação de Políticas inerentes
aos riscos de nosso negócio. Consolidamos ainda a importância de nosso
código de conduta através de treinamentos e ações de comunicação que
fortaleceram a postura ética esperada de nossos colaboradores em todas as
nossas relações. Em 2020 mantivemos nosso programa para os contratos
internacionais, uniformizando nossas políticas para todos os locais de atuação
da empresa. A efetividade dos controles internos continua sendo sustentada
por profissionais treinados, processos bem definidos e implementados e
tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. O ERP SAP reforça
essa efetividade. A gestão de riscos é realizada a partir do monitoramento
dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação para os desvios
que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. A existência, a
efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis aceitáveis de
riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria e Risco e pelo
Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de Administração.
Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão de segurança
adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos objetivos
estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas,
políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta. Em 2021
o Programa de Compliance continuará sendo aprimorado a fim de sempre
elevar os padrões de controle e segurança, para garantir que as regras de
compliance continuem sendo seguidas por todos os colaboradores, em todas
as áreas de atuação da empresa.
7 – Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental: A Sustentabilidade

no dia a dia do negócio é um compromisso registrado nos valores da empresa,
que busca a realização das boas práticas, tanto nas operações padrão, quanto
no desenvolvimento de novos empreendimentos. Junto a estas foi inserido o
Sistema de Gestão Integrada – SGI, que engloba todas as informações das
auditorias internas, além de avaliar as questões de sustentabilidade junto a seus
fornecedores e buscar um melhor entendimento junto a seus clientes quanto aos
seus principais desafios e necessidades. Integrada à área de QSMS desde 2016,
a área de Sustentabilidade integra o Comitê de QSMS e Sustentabilidade, que
conta ainda com a participação do Presidente Executivo, dos Vice-Presidentes
e dos Diretores Executivos da empresa, além de colaboradores convidados.
A Concremat Engenharia e Tecnologia incorpora continuamente práticas de
Sustentabilidade na gestão e na operação da empresa. Temas como privacidade
e satisfação do cliente, desenvolvimento profissional, ética e responsabilidade
social com seus colaborades e com a sociedade, continuam sendo aprimorados
e aplicados no dia a dia do negócio. A empresa promoveu o Programa de Voluntariado de 2020 com foco nas ações de combate aos impactos da Covid-19. O
programa beneficiou 14 instituições nas áreas de educação, saúde e assistência
social em todo Brasil.
8–Covid 19: A Sociedade analisou os efeitos do coronavírus nas demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020 e face a situação adversa decorrente
da pandemia do Covid-19 adotou diversas medidas e protocolos no sentido de
preservar a integridade, saúde e a segurança de todos os seus colaboradores e
demais stakeholders, além de assegurar a continuidade dos serviços prestados.
Em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia, por meio do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, o
Governo Federal, através do Ministério da Economia, implementou medidas
tributárias e não tributárias a fim de preservar o fluxo de caixa das companhias
brasileiras através de edições de Portarias e Medidas Provisórias. Dentre as principais medidas: (i) Diferimento do pagamento do PIS e COFINS e Contribuição
Previdenciária Patronal das competências abril a junho de 2020; (ii) Redução
das alíquotas aplicáveis às contribuições parafiscais destinadas a entidades privadas de serviços (assistência) social e de formação profissional vinculada ao
sistema sindical (Sistema S), até 30 de junho de 2020; (iii) Diferimento do pagamento ao FGTS das competências dos meses de abril a junho; (iv) Férias: a.
antecipação de férias individuais; b. postergação do pagamento da remuneração
de férias até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente subsequente ao gozo
das férias; e c. a concessão de um terço de férias em abono dar-se-á, única e
exclusivamente. A Sociedade adotou estes benefícios previstos nas medidas
tributárias e não tributárias (FGTS) implementadas pela União, através do diferimento de tributos e do FGTS, redução das alíquotas do sistema S na determinação das contribuições parafiscais destinadas a outras entidades, concessão
de férias antecipadas, postergação do pagamento da remuneração de férias e
abono pecuniário de férias. Todos os valores que foram diferidos foram pagos
rigorosamente no prazo previsto pela legislação. Ressalta-se, por fim, que as
medidas mencionadas acima não excluíram adoção de medidas adicionais e
complementares, como por exemplo as previstas no Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e Renda. A Sociedade vem monitorando constantemente o impacto da pandemia no negócio e não vê riscos de comprometer a
continuidade do negócio. Adicionalmente, no âmbito interno, a Sociedade adotou
um rigoroso plano de acompanhamento de todos os seus colaboradores, sob
a gestão da área de QSMS. Um Comitê com a presença de todos os principais
executivos da empresa, incluindo um representante do Conselho, foi criado para
acompanhar todos os casos de Covid-19, com 2 a 3 reuniões semanais, buscando prover todo o suporte aos seus colaboradores, não somente acompanhando
pela sua equipe médica interna os casos de colaboradores com Covid-19, mas
também implementando ações preventivas, em conjunto com os seus clientes
e fornecedores sempre que possível, no sentido de minimizar os riscos e exposição dos seus colaboradores. Este Comitê permanece atuando e continuará
até que a Sociedade entenda que não há mais necessidade.
9 – Perspectivas para 2021: A Concremat entra em 2021 com uma boa qualidade de contratos em carteira na Área de Negocios Engenharia & Meio Ambiente
e com uma forte perspectiva de conquistar crescimento da Área de Negocios
EPC, que tem perspectivas importantes em fase avançada de negociação. Em
janeiro de 2021, a área de negócio Engenharia & Meio Ambiente otimizou sua
organização e passou de 6 para 4 unidades de negócio, reduzindo o número de
diretores executivos e preservando a força operacional e comercial dos diretores
e gerentes operacionais, preservando todos os segmentos de atuação, de modo
a perseguirmos a liderança nos diversos segmentos de mercado e garantirmos a
excelência nas entregas aos clientes. Na agenda de inovação e transformação
digital, continuam os investimentos e ações que colocam a Sociedade entre as
3 empresas mais inovadoras do Brasil no setor de Engenharia & Construção. As
prioridades serão: (i) a digitalização completa dos serviços “core” do portfólio de
gerenciamento de obras, engenharia e EPC e (ii) pesquisa & desenvolvimento
em produtos e tecnologias para geração de novas receitas, a partir da criação
de novos serviços ao portfólio atual. Na agenda de ASG (Ambiental, Social e
Governança) serão reforçadas as ações de sustentabilidade com a criação de
um comitê específico de Sustentabilidade que terá como objetivos principais:
(i) identificar, priorizar e definir as ações mais relevantes de soluções ASG nos
serviços atuais e futuros da Sociedade, em todas as áreas da empresa; (ii)
apoiar o Conselho na tomada de decisão e alinhamento da visão e princípios
ASG; e (iii) disseminar nas lideranças a relevância da aplicação de conceitos de
Sustentabilidade ao portfólio da Concremat, bem como as práticas, processos
e rotinas internas. A nossa organização se mantém otimista quanto ao plano de
ajuste fiscal e que as reformas propostas pelos poderes Executivo e Legislativo
terão continuidade e surtirão efeitos com impactos positivos, primeiro na forma
de investimento privado e em seguida investimento público. A intensificação do
PPI no novo Governo, os anúncios de fortalecimento de agências e a agenda
de desburocratização e privatização liderada pelos Ministérios da Economia e
Infraestrutura trazem uma boa expectativa para o setor. O ano de 2021 marca
o 5º ano desta nova fase da empresa, onde contamos com a robustez e acesso
a plataforma da CCCC – China Comunications Construction Company. O intercâmbio técnico, de inovação, comercial e de negócios se intensifica a cada ano
e a expectativa é que possamos concretizar 1 ou 2 projetos de investimento de
grande porte para a CCCC, com uma participação relevante da Concremat na
solução de engenharia e construção. Outros clientes chineses com investimentos no Brasil também terão algumas boas oportunidades de parcerias com a
Concremat, alguns com projetos em andamento e outros que estão em processo
de negociações. A implementação da estratégia de internacionalização segue
firme com a consolidação das operações na Bolívia, Paraguai e República Dominicana, e início das operações no Peru e El Salvador.
10 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e
Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da
auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos
trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exame das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas explicativas, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores
independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a
qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando
ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais mil)

Nota
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Impostos a compensar
Adiantamentos
Ativos mantidos para venda
Outros créditos
Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Clientes
Contas a receber
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(5)
(9)
(18)
(14)
(10)
(11)
(11)

ReapreConsolidado sentação
2020
2019
2018

33.112 41.939
131.237 140.313
22.463 30.764
4.833
6.198
–
7.900
22.741 14.672
214.386 241.786
25.559 25.947
11
9
9
638
33.915 36.806
25.066 23.217
1.183
988
135.162
–
13.031 13.108
3.230
2.269
237.166 102.982
451.552 344.768

www.concremat.com.br

ReapreControladora sentação
2020
2019
2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
36.272 28.062 35.821
33.107 Contas a pagar
139.322 108.693 108.482 121.251 Obrigações tributárias
Salários e encargos socias a pagar
31.669
9.209 22.503
24.830 Parcelamento de tributos
4.236
3.803
3.191
3.129 Programa de participação nos lucros
–
–
7.900
– Adiantamentos recebidos de clientes
Total do Passivo Circulante
6.514 21.612 15.308
4.469 NÃO CIRCULANTE
218.013 171.379 193.205 186.786 Empréstimos e financiamentos
Provisão de contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
25.206 25.559 25.947
25.106 Partes relacionadas
168
–
–
160 Passivo a descoberto
Parcelamento de tributos
1.094
9.249 11.740
5.304 Total do Passivo não Circulante
34.950 33.915 36.806
34.950 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
23.663 24.429 22.897
23.663 Ajuste de avaliação patrimonial
1.069
1.103
917
1.046 Outros resultados abrangentes
678 155.505 15.166
13.286 Reserva de capital
Adiantamento para futuro aumento de capital
22.655 12.375 12.581
22.406 Prejuízos acumulados
1.010
3.154
2.170
1.011 Total dos acionistas controladores
110.493 265.289 128.224 126.932 Participação de acionistas não controladores
Total do Patrimônio Líquido
328.506 436.668 321.429 313.718 TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(13)
(18)
(14)
(9)
(10)
(20)
(20.1)
(20.3)
(20.4)
(20.5)
(20.2)

ReapreConsolidado sentação
2020
2019
2018

ReapreControladora sentação
2020
2019
2018

15.030 15.192
15.356 14.518
23.236 31.685
30.686 23.236
952
465
2.423
–
19.213 25.265
25.625 12.598
55.992 51.834
42.131 55.913
434
301
294
434
–
1.000
3.118
–
4.858 19.875
9.709
3.032
119.715 145.617 129.342 109.731
7.745
16.598
4.965
1.324
–
152
30.784

–
16.553
6.249
1.832
–
296
24.930

–
16.051
8.888
–
–
624
25.563

233.722
2.315
(5.164)
39.778
26.368
–
297.019
4.034
301.053
451.552

233.722
2.580
(4.208)
–
–
(61.939)
170.155
4.066
174.221
344.768

233.722
4.557
70
–
–
(67.461)
170.888
2.713
173.601
328.506

12.043
31.685
443
21.511
50.824
301
1.000
10.226
128.033

14.501
30.686
369
23.279
41.744
294
3.118
2.396
116.387

–
16.553
6.249
–
143
296
23.241

–
16.049
8.888
–
881
625
26.443

233.722 233.722
2.315
2.580
(5.164)
(4.208)
39.778
–
26.368
–
– (61.939)
297.019 170.155
–
–
297.019 170.155
436.668 321.429

233.722
4.557
70
–
–
(67.461)
170.888
–
170.888
313.718

7.745
16.608
4.965
–
448
152
29.918
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Controladora Em reais mil)
Capital Ajuste de avaliação Outros resultados Reserva de Adto. para futuro
Prejuízos Total da participação dos
Total da participação dos Total do Patrimônio
Social
patrimonial
abrangentes
capital aumento de capital acumulados acionistas controladores
acionistas não controladores
Líquido
Em 31 de dezembro de 2018
233.722
4.557
70
–
–
(67.461)
170.888
2.713
173.601
Realização de reserva de reavaliação
–
(1.977)
–
–
–
1.977
–
–
–
Ajustes acumulados de conversão
–
–
(4.240)
–
–
–
(4.240)
(3.439)
(7.679)
Ajustes de avaliação patrimonial
–
–
(38)
–
–
–
(38)
–
(38)
Lucro (Prejuízo) do exercício
–
–
–
–
–
3.545
3.545
4.792
8.337
Em 31 de dezembro de 2019
233.722
2.580
(4.208)
–
–
(61.939)
170.155
4.066
174.221
Adto. para futuro aumento de capital
–
–
–
–
26.368
–
26.368
–
26.368
Realização de reserva de reavaliação
–
(265)
–
–
–
265
–
–
–
Ajustes acumulados de conversão
–
–
(956)
–
–
–
(956)
(2.713)
(3.669)
Reserva especial de ágio
–
–
–
107.858
–
–
107.858
–
107.858
Lucro (Prejuízo) do exercício
–
–
–
–
–
(6.406)
(6.406)
2.681
(3.725)
Compensação conforme Art.200 da Lei 6.404
–
–
–
(68.080)
–
68.080
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2020
233.722
2.315
(5.164)
39.778
26.368
–
297.019
4.034
301.053
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais mil)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais mil)
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Nota
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
653.974
636.285
608.893
586.920 Das atividades operacionais:
Dedução de receita
(79.924)
(80.110)
(73.369)
(73.882) Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício
(3.725)
8.337 (6.406)
3.545
RECEITA LÍQUIDA
(21)
574.050
556.175
535.524
513.038 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas
Custo dos Serviços Prestados
(22) (522.166)
(472.826) (494.031) (445.713) . Depreciação e amortização
4.725
4.813 4.616
4.754
LUCRO BRUTO
51.884
83.349
41.493
67.325 . Baixa líquida do imobilizado
(64) (7.946)
(64) (7.892)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
. Baixa líquida de intangível
–
(27)
–
(27)
Honorários da diretoria
(12.875)
(13.090)
(12.875)
(13.090) . Resultado de equivalência patrimonial
–
– (6.120) (10.566)
Despesas com pessoal
(28.279)
(26.568)
(27.709)
(26.568) . Imposto de renda e contribuição social diferidos
(3.133) (2.193) (2.816) (1.872)
Despesas gerais e serviços
(16.793)
(32.155)
(16.783)
(32.151) . Provisão (Reversão) de devedores duvidosos
(2.076) (4.132) (2.076) (4.132)
Despesas de depreciação e amortização
(1.925)
(2.134)
(1.925)
(2.123) . Variação cambial s/transação com partes relacionadas
–
– 1.635
(165)
Resultado de equivalência patrimonial
–
–
6.120
10.566 . Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos
(703)
1.876
(703)
1.876
Outras receitas operacionais
591
1.009
586
1.009 Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício ajustado
(4.976)
728 (11.934) (14.479)
(59.281)
(72.938)
(52.586)
(62.357) (Aumento) Redução nos ativos operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(7.397)
10.411
(11.093)
4.968 . Clientes
11.540
2.560 2.253 16.221
RESULTADO FINANCEIRO
. Impostos a compensar
8.301
904 13.294
2.327
Receitas financeiras
8.308
5.253
8.210
5.215 . Dividendos a receber
–
– 2.873 (2.904)
Despesas financeiras
(7.726)
(5.927)
(6.338)
(5.271) . Adiantamentos a fornecedores e empregados
1.365 (1.962)
(612)
(62)
Resultado Financeiro Líquido
(23)
582
(674)
1.872
(56) . Outros créditos
(367) (15.977) (1.467) (15.704)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
(6.815)
9.737
(9.221)
4.912 . Depósitos e cauções
2.891 (1.856) 2.891 (1.856)
Imposto de renda sobre o lucro corrente
(42)
(2.610)
–
(2.356) . Transação com partes relacionadas
121
2.288
856 (6.271)
Contribuição social sobre o lucro corrente
–
(983)
–
(883) Aumento (Redução) nos passivos operacionais
Imposto de renda sobre o lucro diferido
2.303
1.613
2.070
1.376 . Fornecedores
(163)
(164) 2.573 (2.495)
Contribuição social sobre o lucro diferido
829
580
745
496 . Contas a pagar
70
488 (1.958)
(537)
Imposto de renda e contribuição social
(19)
3.090
(1.400)
2.815
(1.367) . Impostos e contribuições a recolher
(6.052)
(360) (8.914) (1.768)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
(3.725)
8.337
(6.406)
3.545 . Adiantamentos de clientes
(15.017) 10.165 (7.194)
7.830
Lucro / Prejuízo atribuível aos:
. Salários e encargos sociais a pagar
4.158
9.703 5.089
9.080
Acionistas controladores
(6.406)
3.545
(6.406)
3.545 . Outras obrigações
47 (7.213)
55
505
Acionistas não controladores
2.681
4.792
–
–
(12)
(322)
(12)
(322)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
(3.725)
8.337
(6.406)
3.545 . Parcelamento de tributos
(1.000) (2.118) (1.000) (2.118)
Lucro (Prejuízo) por ação–Básico e Diluído (em R$)
(24)
(0,15)
0,33
(0,26)
0,14 . Participação nos lucros a pagar
1.324 (5.582) (1.786) (11.946)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Das atividades de investimentos:
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
. Aquisição de investimentos
(4.607)
678
(645)
3.708
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais mil)
. Aquisição de imobilizado
(3.433) 13.601 (3.217) 13.870
(2.111) (2.153) (2.111) (2.041)
Consolidado
Controladora . Aquisição de intangível
(10.151) 12.126 (5.973) 15.537
2020
2019
2020
2019
Lucro / Prejuízo do exercício
(3.725)
8.337
(6.406)
3.545 Das atividades de financiamentos:
–
(877)
–
(877)
. Variação de empréstimos e financiamentos
Outros Resultados Abrangentes
–
(877)
–
(877)
Ajustes acumulados de conversão
(956)
(4.240)
(956)
(4.240) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(8.827)
5.667 (7.759)
2.714
Resultado abrangente total
(4.681)
4.097
(7.362)
(695) AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial
41.939 36.272 35.821 33.107
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
33.112 41.939 28.062 35.821
Saldo final
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em reais mil)
(8.827)
5.667 (7.759)
2.714
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Sociedade” ou “Companhia”) é uma
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura,
meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, redutora do ativo. Esse registro contábil possui tão somente a função de controle dos valores a pagar aos sócios vendeanteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de dores, quando do recebimento dos valores recebíveis na data da venda da Concremat, ou seja, 27 de janeiro de 2017.
obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de Esse valor não pertence à Concremat. Ágio na operação: O ágio reconhecido na operação de incorporação reversa,
obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e con- é demonstrado abaixo:
trole de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de
Valores em reais mil
escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estru- Goodwill
34.066
tural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consul- Mais valia ativo imobilizado
4.396
toria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados Marcas e patentes
49.558
e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, Know how
47.142
possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: a. Concremat International Inc–A subsidiária está situada em
135.162
Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta–Este 2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONconsórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de SOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da
serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; c. Concremat Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
Dominicana Inc–A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; d. Concremat societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
Moçambique Ltda–A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 23 de abril de 2021, a
meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas, e o Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras individuais e consoprocesso de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local, encontram-se em andamen- lidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 2.1 Critérios de consolidação: As demonstrações financeiras
to; e. Consórcio SMG–Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis
de serviços de arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão da construção adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da
da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:
de energia, pesca e turismo; f. Consórcio Concremat–CIA–Em 12 de agosto de 2016, foi constituído o Consórcio
Percentual de Participação (%)
Concremat – CIA, situado no distrito de Assunção – Paraguai. O mesmo é responsável pela supervisão das obras de
2020
2019
engenharia civil de vias secundárias no Paraguai, e conta com o financiamento do BID; g. Consórcio Tecnoamérica–
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para prover Concremat Sucursal Paraguai
100
100
serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; h. Concremat Su- Concremat International Inc
100
100
cursal Bolívia – A sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena Consórcio Concremat Proyecto Treinta
70
70
atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. i. Concremat Sucursal Paraguai – A sucursal Rota Nordeste
70
70
foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade no país paraguaio com plena atuação na prestação de Concremat Moçambique
2,5
97,5
2,5
97,5
serviços na área de arquitetura e engenharia j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda–A empresa Concremat Dominicana Inc
100
100
está situada no Estado do Maranhão–Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e a Consórcio SMG
70
70
prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. Suas Consórcio Concremat–CIA
55
55
atividades tiveram início em 2018, e hoje é a responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão. k. Concre- Consórcio Tecnoamérica
70
70
mat Sucursal El Salvador–A sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade no país salvadore- Concremat Sucursal Bolívia
100
100
nho com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. l. Tecpar Enge- Concremat Sucursal El Salvador
100
nharia S.A.–O objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de engenharia quanto a realização de Tecpar Engenharia S.A.
99
estudos de viabilidade de projetos. 1.1. Covid 19: A Administração analisou os efeitos do coronavírus nas demonstrações Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma
financeiras em 31 de dezembro de 2020 e face a situação adversa decorrente da pandemia do Covid-19, a mesma data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminaadotou diversas medidas e protocolos no sentido de preservar a integridade, saúde e a segurança de todos os seus dos os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas,
colaboradores usuários e demais stakeholders, além de assegurar a continuidade dos serviços prestados. Em virtude os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e
do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia, por meio do Decreto Legislativo nº 6 de contribuição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participa20 de março de 2020, o Governo Federal, através do Ministério da Economia, implementou medidas tributárias e não ções dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem
tributárias com fito de preservação do fluxo de caixa das companhias brasileiras, tendo em vista o exposto na (i) Porta- o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais
ria nº 139/2020, (ii) Medida Provisória nº 932/2020; e (iii) Medida Provisória nº 927/2020. (i) Portaria nº 139 de 3 de abril do que a metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto
de 2020, possibilitou as pessoas jurídicas diferirem o pagamento do PIS e COFINS (art. 1º) e Contribuições Previden- atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As
ciária Patronal (art. 2º) das competências de abril/2020 a junho/2020. (ii) Medida Provisória nº 932 de 31 de março de Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A conso2020 reduziu as alíquotas aplicáveis às contribuições parafiscais destinadas a entidades privadas de serviços (assis- lidação é interrompida a partir da data em que o controle termina. 2.2 Nota explicativa referente à Demonstração do
tência) social e de formação profissional vinculada ao sistema sindical (Sistema S), até 30 de junho de 2020. (iii) Medida Fluxo de Caixa: As Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC) foram elaboradas em consonância com as novas práticas
Provisória nº 927 de 22 de março de 2020, possibilitou as pessoas jurídicas a: a) diferirem o pagamento do FGTS (art. de contabilidade através do CPC 03 (R2) ao qual consideramos apenas os efeitos de ingressos e desembolsos finan19) das competências de abril a junho para as competências imediatamente subsequentes, podendo inclusive serem ceiros e o método escolhido é o indireto, partindo do resultado do período e ajustando de forma positiva e/ou negativa
pagas de forma parceladas, conforme estabelece o artigo 20 do referido diploma normativa; b) antecipação de férias conforme demanda o presente momento.
individuais; c) postergação do pagamento da remuneração de férias até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis:
subsequente ao gozo das férias; e d) a concessão de um terço de férias em abono dar-se-á, única e exclusivamente, As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
mediante concordância do empregador (parágrafo único, art. 8º). A Administração adotou estes benefícios previstos nas provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para
medidas tributárias e não tributárias (FGTS) implementadas pela União, através do diferimento de tributos e do FGTS, passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem
redução das alíquotas do sistema S na determinação das contribuições parafiscais destinadas a outras entidades, con- ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Retificação com Base no CPC 23: A marca Concremat Engenharia
cessão de férias antecipadas, postergação do pagamento da remuneração de férias e abono pecuniário de férias. e Tecnologia foi vendida em 2012 e as condições de recebimento não foram cumpridas. Em 2014, reconheceu-se a
Ressalta-se, por fim, que as medidas mencionadas acima não excluem a adoção de medidas adicionais e complemen- invalidade do contrato de venda e os efeitos contábeis foram reconhecidos em “Outros Resultados Abrangentes”. A
tares, até o momento não adotadas, como por exemplo aquelas previstas no Programa Emergencial de Manutenção do Administração da Sociedade a fim de melhor apresentar a sua posição patrimonial e do seu desempenho operacional
Emprego e Renda (Medida Provisória nº 936/2020). A Sociedade vem monitorando constantemente o impacto da e financeiro, procedeu em uma ampla análise e discussão do tema “desfazimento da operação de venda da marca
pandemia no negócio e não vê riscos de comprometer a continuidade do negócio. Todos os tributos diferidos, FGTS e Concremat”, Decidiu, então, com base no “CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”,
as Contribuições parafiscais foram devidamente quitadas nos prazos previstos nas respectivas legislações. Adicional- proceder ajuste de forma retrospectiva, em seu balanço patrimonial e demonstração da mutação do patrimônio líquido
mente, no âmbito interno, a Sociedade adotou um rigoroso plano de acompanhamento de todos os seus colaboradores, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O ajuste é restrito, tão somente, ao Patrimonio Líquido da Sociedasob a gestão da área de QSMS. Um Comitê com a presença de todos os principais executivos da empresa, incluindo de, com a reclassificação contábil no valor de R$ 39.530 mil reconhecido em “Outros Resultados Abrangentes” para a
um representante do Conselho, foi criado para acompanhar todos os casos de Covid-19, com 2-3 reuniões semanais, conta de “Prejuizos Acumulados”, considerando o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. c. Caixa e equivalentes
buscando prover todo o suporte aos seus colaboradores, não somente acompanhando pela sua equipe médica interna de caixa: A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as
os casos de colaboradores com Covid-19, mas também implementando ações preventivas, em conjunto com os seus aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos
clientes e fornecedores sempre que possível, no sentido de minimizar os riscos e exposição dos seus colaboradores. líquidos de imposto de renda retido na fonte–IRRF auferidos até a data de encerramento anual na modalidade pro-rata
Este Comitê permanece atuando e continuará até que a Companhia entenda que não há mais necessidade. 1.2. Reor- temporis. d. Contas a Receber: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos
ganização societária da Controlada: Em 31 de março de 2020, ocorreu o evento societário de Incorporação Reversa, títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos
onde a controlada Concremat Engenharia e Tecnologia S.A incorporou sua controladora CCCC BR (China Communi- de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o registro da provisão para créditos de
cations Construction Company (BRAZIL) Participações Ltda). Com efeito, as ações que a CCCC BR possuía da Con- liquidação duvidosa (PCLD) sobre seus títulos a receber, de onde é constituída em montante considerado suficiente
cremat Engenharia foram distribuídas a 3 (três) sócios, todos estabelecidos no Exterior. (a) CCCC South America Re- pela Administração para cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns aplicadas. e. Investimento: Os
gional Company S.à.r.l com 10.647.336 (dez milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, trezentas e trinta e seis); (b) à investimentos da Sociedade em suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para
ZLCFD Luxembourg S.à.r.l com 4.826.332 (quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezentas e trinta e duas); e (c) à fins de demonstrações financeiras da Controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento
CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. com 4.826.332 (quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezen- na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquitas e trinta e duas). Todas as ações são ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Os principais objetivos e eventos sição da participação societária na controlada. A participação societária na controlada é apresentada na demonstração
decorrentes dessa incorporação, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação são os seguintes: (i) racionalização do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas
e simplificação da estrutura societária das Partes, e, consequentemente, a consolidação e redução de gastos e despe- da Controladora. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da
sas operacionais combinadas, simplificando a gestão a modo de contribuir com a expansão dos negócios sociais com- Controladora, a Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investibinados; (ii) união dos recursos empresariais e patrimônios envolvidos na operação das Partes permitindo a melhor mento da Sociedade em suas controladas. É determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há
gestão de operações, de ativos e de fluxos de caixa; (iii) maior integração operacional das Partes, permitindo um melhor evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim
aproveitamento de sinergias já existentes; (iv) compartilhamento de estudos, informações e dados técnicos elaborados for, calcula-se o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da
pela CCCC BR, durante todo o período de operação da empresa no Brasil, desde sua constituição no ano de 2012, com Controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. f. Imobilizado:
a Concremat; (v) combinação e integração de equipes formadas por expatriados chineses da CCCC BR com funcioná- Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor
rios brasileiros da Concremat, cujas atribuições sejam complementares para o desenvolvimento das atividades de de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quano houbusca de novos negócios/investimentos e trabalhos técnicos de engenharia. Demonstração do Acervo Patrimonial a ver. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor
ser Incorporado: O Acervo Patrimonial da CCCC BR conforme balanço de 29 de fevereiro de 2020, composto por ativos do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções
e passivos e o valor do Acervo Patrimonial após a eliminação da participação recíproca, a ser incorporado pela empre- em andamento). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
sa CONCREMAT, estão assim resumidos:
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são
Valores em reais mil determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no reResumo do Acervo Líquido 29/02/2020
Valor dos Ativos
296.984 sultado. g. Intangível: Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo,
Valor dos Passivos
(51.651) deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida liTotal do Acervo Líquido
245.333 nearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não
Eliminação da Participação na Concremat
(137.475) há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de
Acervo Patrimonial após a eliminação da participação incorporada
107.858 um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do
Parcela Contingencial não Paga–Holdback: Nas Demonstrações Financeiras da CCCC BR estavam registrados os ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. h. Ativos mantidos para a venda: Os ativos
valores da “Parcela Contingencial Não Paga – Holdback” no Ativo e Passivo não Circulante da incorporada no valor circulantes que compreendem os, imóvel e terreno da antiga sede, são classificados como mantidos para venda se for
de R$ 23.665 mil. Com a incorporação reversa, o valor localizado no passivo foi classificado para a conta homônima altamente provável que serão recuperados primariamente através de venda ao invés do uso contínuo. Os ativos, man-
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tidos para venda, são geralmente mensurados pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as
despesas de venda. As perdas por redução ao valor recuperável apurados na classificação inicial como mantidas para
venda ou para distribuição e os ganhos e perdas subsequentes sobre remensuração, são reconhecidos no resultado. i.
Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido,
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação
de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição
social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis
não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais
serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua
realização não seja mais provável. j. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da
Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade
possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. k. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 18 e os passivos contingentes
avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. l. Reconhecimento de receita: A receita
compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhecida quando da prestação de serviços, os
quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. m. Base de consolidação: (i) Controladas: A Sociedade controla
uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a
entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Sociedade
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii)
Participação de acionistas não-controladores: A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição.
Mudanças na participação numa subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações
de patrimônio líquido. (iii) Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência patrimonial:
Os investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações
em coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). As coligadas são aquelas entidades nas
quais a Sociedade possui influência significativa seja de forma direta ou indireta, mas não controle ou controle conjunto,
sobre as políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve
existir um acordo contratual que permite a Sociedade o controle compartilhado da entidade e dá a mesma o direito aos
ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial,
as demonstrações financeiras incluem a participação da Sociedade no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros
resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em controladas também são contabilizados
com o uso desse método. (iv) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações inter-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução
ao valor recuperável. n. Moeda Estrangeira: (i) Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade–R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas
datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da
conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do
exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. (ii) Moeda de apresentação e conversão das
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à
moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações
do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior,
cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio
média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa
de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica “Outros resultados abrangentes” nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. o. Normas novas, alterações e interpretações em vigor:
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Empresa não adotou
essas normas na preparação destas demonstrações financeiras: (a) Contratos Onerosos – custos para cumprir um
contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37); (b) Reforma da taxa de juros de referência–Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS
9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16); (c) Outras Normas: Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Empresa: − Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); − Imobilizado: Receitas antes do uso
pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16). − Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). − Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
Consolidado
Controladora
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
2020
2019
Caixa e Bancos
4.582
6.754
335
3.193
Aplicações Financeiras
28.530
35.185
27.727
32.628
33.112
41.939
28.062
35.821
Em 31 de dezembro de 2020, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação
do certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa
compromissada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente
conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.
Consolidado
Controladora
5 CLIENTES
2020
2019
2020
2019
Clientes faturados–Públicos
44.039
56.847
35.598
43.519
Clientes faturados–Privados
60.741
43.841
49.106
43.841
Clientes não faturados–Públicos
29.867
34.967
29.903
34.967
Clientes não faturados–Privados
41.194
52.632
38.537
34.039
Outros clientes
935
591
1.088
681
176.776
188.878
154.232
157.047
(-) Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
(10.818)
(12.944)
(10.818)
(12.944)
(-) Impairment sobre direitos
(9.420)
(9.369)
(9.420)
(9.369)
(-) Ajuste a valor presente
258
(305)
258
(305)
(19.980)
(22.618)
(19.980)
(22.618)
Circulante
131.237
140.313
108.693
108.482
Não Ciculante
25.559
25.947
25.559
25.947
156.796
166.260
134.252
134.429
A composição do vencimento é apresentada a seguir:
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
A vencer
42.410
69.414
37.001
37.583
Vencidos até 90 dias
69.969
59.546
61.046
59.546
Vencidos de 91 a 180 dias
6.925
5.550
6.042
5.550
Vencidos de 181 a 365 dias
2.787
6.591
2.432
6.591
Vencidos há mais de 365 dias
54.685
47.777
47.711
47.777
176.776
188.878
154.232
157.047
Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo
de pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício.
Consolidado
Controladora
6 IMPOSTOS A COMPENSAR
2020
2019
2020
2019
IRRF e CSLL retido na fonte (a)
5.661
12.644
5.506
12.644
PIS E COFINS (b)
1.072
1.731
1.067
1.726
INSS (c)
122
2.575
122
2.575
ISS (d)
491
491
460
460
IRPJ/CSLL (e)
8.601
6.513
213
7
IRPJ/CSLL (f)
0
3.239
0
3.239
Outros (g)
6.516
3.571
1.841
1.852
22.463
30.764
9.209
22.503
(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre
serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido sobre
faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recuperar;
(f) Saldo de IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa mensal; (g) Pagamento indevido ou a maior a compensar.
Consolidado
Controladora
7 ADIANTAMENTOS
2020
2019
2020
2019
Adiantamento a empregados (a)
2.413
2.169
1.861
2.018
Adiantamento a fornecedores (b)
2.420
4.029
1.942
1.173
4.833
6.198
3.803
3.191
(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários,
viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço durante os exercícios de
2019 e 2020.
8 OUTROS CRÉDITOS: Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em
Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil–Consórcio GTR3 e Consórcio Água para Baixada. Exterior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa “Ecatef”.
9 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob
o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora,
são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas
remuneradas a uma taxa fixada previamente.
Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (1)
–
266
–
266
MRV Empreendimentos e Participações S.A. (1)
5
4
5
4
Saybolt Concremat Inspeções Técnicas Ltda. (1)
–
191
–
191
Contemat Engenharia e Geotecnia S.A. (1)
–
173
–
173
Concremat Participações S.A. (1)
4
4
4
4
Consórcio SMG
–
–
582
451
Concremat Dominicana Inc
–
–
3.578
2.775
Concremat Sucursal Paraguai
–
–
755
338
Concremat Sucursal Bolívia
–
–
369
174
Concremat Internacional Inc.
–
–
849
658
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda.
–
–
3.107
6.706
(1.324)
(1.832)
–
–
Outros
(1.315)
(1.194)
9.249
11.740
(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction
Company
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10 INVESTIMENTOS E PASSIVO A DESCOBERTO
Investimento e (Passivo a descoberto)
Resultado de Equivalência
2020
2019
2020
%
2019
%
Concremat International Inc
5.323
4.211 (109) 100
(156)
100
Concremat Moçambique
(98)
(75)
–
2,5
–
2,5
Concremat Sucursal Bolívia
4.443
3.073
812 100
532
100
Consócio Concremat Tecnoamerica
73
62
(7)
70
(3)
70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta
(84)
(68)
3
70
–
70
Consórcio SMG
6.653
4.327 6.463
70
6.939
70
Concremat Sucursal Paraguai
1.756
686 1.284 100
575
100
Tecpar Engenharia
1.151
–
–
99
–
Consórcio Concremat–CIA
787
2.596 (1.966)
55
1.724
55
Concremat Sucursal El Salvador
158
–
118 100
–
Rota Nordeste EPC–SPE
(267)
211 (478)
70
955
70
Ágio s/investimento
135.162
–
–
–
155.057
15.023 6.120
10.566
11 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Controladora
Imobilizado
Intangível
Equip. de
Terrenos
Instalações Móveis processaOutras
e Edifí- / Máquinas e e Uten- mento de
ImobiliCusto
cios Equipamentos sílios
dados Veículos zações
Total Software
Tx depreciação % a.a
4
10
10
20
20
Em 31 de dezembro de 2018
22.023
15.624 6.753
20.010
1.336
236 65.981
20.392
Adições
383
266
1.342
1
1.992
2.096
Baixas
(13.503)
(487) (556)
(2.083)
(3) (16.632)
(1.106)
Em 31 de dezembro de 2019
8.520
15.520 6.463
19.269
1.336
234 51.341
21.382
Adições
419
98
2.572
5
3.094
2.104
Baixas
–
(2.552) (2.794)
(11.146) (1.195)
(11) (17.698) (10.821)
Em 31 de dezembro de 2020
8.520
13.387 3.767
10.695
141
228 36.737
12.665
Depreciação/Amortização
acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
(9.283)
(10.581) (5.038)
(17.215) (1.327)
(131) (43.574) (19.381)
Depreciação/Amortização
(854)
(1.185) (467)
(1.371)
(9)
(38) (3.924)
(910)
Baixas
5.808
420
446
2.065
1
8.740
1.079
Em 31 de dezembro de 2019
(4.329)
(11.346) (5.059)
(16.521) (1.336)
(168) (38.758) (19.212)
Depreciação/Amortização
(420)
(1.076) (361)
(1.116)
(17) (2.990)
(1.120)
Baixas
–
2.420 2.650
11.115
1.195
6 17.386
10.821
Em 31 de dezembro de 2020
(4.749)
(10.002) (2.770)
(6.522)
(141)
(179) (24.362)
(9.511)
Im obilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2018
12.740
5.043 1.715
2.795
9
105 22.406
1.011
Em 31 de dezembro de 2019
4.191
4.174 1.404
2.748
66 12.581
2.170
Em 31 de dezembro de 2020
3.771
3.385
997
4.173
49 12.375
3.154
Consolidado
Imobilizado
Intangível
Equip. de
Terrenos
Instalações Móveis processaOutras
e Edifí- / Máquinas e e Uten- mento de
ImobiliCusto
cios Equipamentos sílios
dados Veículos zações
Total Software
Tx depreciação % a.a
4
10
10
20
20
Em 31 de dezembro de 2018
22.023
15.642 6.761
20.228
1.336
236 66.226
20.392
Adições
396
280
1.485
208
1
2.370
2.208
Baixas
(13.503)
(494) (556)
(2.105)
(6)
(3) (16.667)
(1.106)
Em 31 de dezembro de 2019
8.520
15.544 6.485
19.608
1.538
234 51.929
21.494
Adições
434
104
2.794
85
19
3.436
2.103
Baixas
–
(2.556) (2.796)
(11.164) (1.238)
(15) (17.769) (10.820)
Em 31 de dezembro de 2020
8.520
13.422 3.793
11.238
385
238 37.596
12.777
Depreciação/Amortização
acumulada
Em 31 de dezembro de 2018 (9.283)
(10.577) (5.038)
(17.215) (1.327)
(131) (43.570) (19.382)
Depreciação/Amortização
(854)
(1.190) (468)
(1.413)
(9)
(39) (3.973)
(922)
Baixas
5.808
417
446
2.051
1
8.723
1.079
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329)
(11.350) (5.060)
(16.577) (1.336)
(169) (38.820) (19.225)
Depreciação/Amortização
(420)
(1.082) (365)
(1.202)
(39)
(31) (3.139)
(1.142)
Baixas
–
2.420 2.650
11.123
1.195
6 17.394
10.820
Em 31 de dezembro de 2020 (4.749)
(10.012) (2.775)
(6.656)
(180)
(194) (24.565)
(9.547)
Im obilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2018
12.740
5.065 1.723
3.013
9
105 22.655
1.010
Em 31 de dezembro de 2019
4.191
4.194 1.425
3.031
202
65 13.108
2.269
Em 31 de dezembro de 2020
3.771
3.410 1.018
4.582
205
44 13.031
3.230
Consolidado
Controladora
12 FORNECEDORES
2020
2019
2020
2019
Fornecedores nacionais
14.794
12.407
14.518
11.860
Fornecedores no exterior
236
2785
0
183
15.030
15.192
14.518
12.043
13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: Captais de Giro nos valores de R$28.000 e
R$2.000 contratados em dezembro de 2017 e março de 2019, o último aditamento no contrato ocorreu em 01 de março
de 2021, alterando seus vencimentos para 01 de março de 2022 e mantendo as taxas de 0,12% ao mês + CDI. Em 2020
e 2019 seu saldo era de (R$ 30.900 e R$ 31.685).
14 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a
imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes
de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos
da alíquota de 9% para a Contribuição Social.
Ativo
Passivo
Consolidado
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Provisões Fornecedores/Fiscais
5.441
4.813
AVP
557
557
Prejuízo Fiscal
14.115
9.277
PDD
3.765
4.471
Faturamento sobre serviços a realizar
331
2.652
Provisões encargos dissídio
857
1.447
Lucro sobre receita de órgão público
(4.178)
(5.372)
Pagamento baseado em ações–CPC 10
(787)
(877)
25.066
23.217
(4.965)
(6.249)
Não Circulante
25.066
23.217
(4.965)
(6.249)
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido,
existente em 31 de dezembro de 2020 de R$24.429 (Controladora) a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos
diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo
circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo
prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído, nota explicativa 19.3.
Consolidado
Controladora
15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2020
2019
2020
2019
ISS (a)
5.705
5.936
5.530
5.474
IRRF (b)
278
296
280
296
COFINS (c)
5.385
10.012
5.385
10.012
PIS (d)
1.137
2.208
1.137
2.208
Provisão IRPJ e CSLL
3.032
3.480
3.239
Outros (e)
3.676
3.333
266
282
19.213
25.265
12.598
21.511
(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c)
Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos
a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar
Consolidado
Controladora
16 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2020
2019
2020
2019
Salários a pagar
13.071
11.437
13.068
11.116
Férias a pagar
29.285
23.946
29.270
23.610
IRRF sobre folha de pagamento
1.948
6.104
1.948
5.936
INSS a recolher
6.725
6.772
6.677
6.626
FGTS a pagar
1.971
1.800
1.962
1.767
Provisão de dissídio e encargos
2.534
927
2.534
927
Outros
458
848
454
842
55.992
51.834
55.913
50.824
17 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2020 e 2019, tanto
no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem compensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.
18 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Sociedade possui valores depositados em juízo
conforme a natureza nas suas respectivas causas:
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Trabalhista
6.893
10.043
6.893
10.043
Tributária
8.686
8.686
Previdenciária
18.275
18.077
18.275
18.077
25.168
36.806
25.168
36.806
A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis
classificadas como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para
contingência foram estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Provável Possível Provável Possível Provável Possível Provável Possível
Trabalhistas
6.739
39.018
6.738
48.594
6.739
39.018
6.738
48.594
Cíveis
1.129
25.165
1.129
23.159
1.129
25.165
1.129
23.159
Tributário
–
3.418
8.686
–
–
3.418
8.686
–
Administrativo
–
12.524
–
10.066
–
12.524
–
10.066
Previdenciária
–
2.197
–
–
–
2.197
–
–
7.868
82.322
16.553
81.819
7.868
82.322
16.553
81.819
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra
a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional
de periculosidade, e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a
ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais
– Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido
o seu direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso
prévio indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas
extras, bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação. Foi prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam
o ajuizamento do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, tendo sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre
as demais verbas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF,
respectivamente. Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais
da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível
reforma da sentença. Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários
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que estão afetados pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos
tribunais federais e do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base
em parecer do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende
que a probabilidade de perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018,
a Sociedade realizou depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado
na opinião dos consultores jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso
semelhante, a Sociedade acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. Tributário: O valor R$8.686 apresentado em 2019, como provável, refere-se às ações consignatórias ajuizadas
pela Concremat visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos
de prestação de serviços firmados pela Sociedade. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido
e/ou restituído à Sociedade ao final das mesmas, portanto não estão sendo considerados nesta nota no ano de 2020.
19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o
produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Lucro antes do IR e da CSLL
(6.816)
9.738
(9.222)
4.912
Alíquota
34%
34%
34%
34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada
2.317
(3.311)
3.135
(1.670)
Ajustes para reﬂetir a alíquota efetiva
Adições Permanente
654
1.911
(439)
303
Despesas não dedutíveis
(163)
(350)
(98)
(164)
Arrendamento mercantil
(116)
64
(116)
64
Doações
(26)
(11)
(26)
(11)
Multas
(36)
(7)
(36)
(7)
Equivalência patrimonial
–
–
(163)
325
Ajuste precatórios / outros
–
–
–
96
Efeito das empresas sem registro diferido
995
2.215
–
–
Exclusão Permanente
119
–
119
–
Ganho na alienação ou baixa (imobilizado)
119
–
119
–
IR/CSLL no resultado do exercício
3.090
(1.400)
2.815
(1.367)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
3.132
2.193
2.815
1.872
Imposto de renda e contribuição social correntes
(42)
(3.593)
–
(3.239)
3.090
(1.400)
2.815
(1.367)
20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 20.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Sociedade é de
R$233.722 divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). 20.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO
DE CAPITAL: A CCCC South América realizou diversos mútuos em favor da CCCC BR, os quais foram transferidos à
Concremat como resultado da Incorporação Reversa. Assim, a CCCC South America detém créditos contra a Concremat,
em montante correspondente à totalidade dos Mútuos. Em 15 de abril de 2020 foi celebrado um Termo de Compromisso
formalizando a capitalização dos Mútuos na Sociedade, mediante aumento de capital com a emissão de 1 (uma) ação
ordinária, nominativa e sem valor nominal da Sociedade, a ser subscrita e integralizada pela CCCC South América, de
acordo com os termos estabelecidos no Aditivo ao Contrato de Compra e Venda. Todavia, não foi possível realizar a
capitalização dos Mútuos no prazo pactuado no Termo de Compromisso em virtude de exigências cadastrais perante
o Banco Central do Brasil. Desta forma foi celebrado um Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em
que a Concremat e os novos acionistas decidiram: 1. realizar o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social
da Concremat, pelo preço de emissão total de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete
mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), referente ao valor total dos Mútuos, mediante a emissão,
pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado
nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A. 2. Comprometem-se de forma irrevogável e irretratável, na qualidade de
acionistas da Companhia, a aprovar, em assembleia geral extraordinária a ser realizada até o dia 30 de junho de 2021,
o aumento do capital social no montante de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete mil e
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos). 4. A ação a ser emitida pela Concremat será subscrita, na data
de realização da assembleia geral extraordinária da Companhia, pela CCCC South América, e por ela integralizada
mediante a capitalização da totalidade do saldo dos créditos decorrentes dos Mútuos. 20.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL: A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado
e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio
líquido, de acordo com o ICPC 10. 20.4 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES: Os valores registrados referem-se
aos ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior. Neste ano a
Sociedade reapresenta seu Balanço de 2018 com um ajuste , no valor de R$ 39.530 mil, registrado de forma indevida na
rubrica” Outros resultados abrangentes” contra a conta de Prejuízos acumulados, oriundo de uma operação de distrato
da venda da marca. 20.5 RESERVA DE CAPITAL: Constituída em 2020 pelo valor de 107.858 milhões decorrente do
acervo líquido na operação de incorporação reversa, exposta no Contexto Operacional. No ano de 2020 a Sociedade
usou da prerrogativa do Art. 200 da Lei 6.404, para compensar seus prejuízos acumulados com o saldo desta reserva
no montante de 68.080 milhões. 20.6 RESERVA LEGAL: É constituída de acordo com a Lei das Sociedades por Ações
a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até que a soma com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social. Em
2020 a sociedade obteve prejuízo. 20.7 DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O estatuto social prevê
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202
da Lei nº 6.404/76 com a nova redação dada pela Lei nº 10.303/01. Em 2020 a Sociedade apurou um prejuízo.
21 RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do
exercício é como segue:
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Receita Operacional
653.974
636.285
608.893
586.920
Dedução de receita
ISS
(25.374)
(24.845)
(25.345)
(24.267)
PIS
(8.791)
(8.663)
(8.791)
(8.635)
COFINS
(45.759)
(46.602)
(39.233)
(40.980)
Receita Líquida
574.050
556.175
535.524
513.038
Consolidado
Controladora
22 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
2020
2019
2020
2019
Custo com mão de obra
(371.637)
(290.032)
(352.845)
(274.082)
Custo com serviços
(85.316)
(106.838)
(80.004)
(101.811)
Custo com materiais
(9.183)
(10.349)
(8.965)
(9.399)
Custo com ativos
(27.566)
(35.057)
(25.248)
(32.787)
Depreciação e amortização
(2.800)
(2.678)
(2.691)
(2.631)
Custos gerais
(25.664)
(27.872)
(24.278)
(25.003)
(522.166)
(472.826)
(494.031)
(445.713)

23 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Rendimentos sobre aplicações
849
1.073
810
1.044
Descontos obtidos
388
406
388
406
Juros sobre clientes
17
675
16
674
Outros juros
538
391
538
391
Atualização selic
253
406
253
406
Variação cambial ativa
6.178
956
6.120
951
Variação monetária ativa
(105)
1.173
(105)
1.170
Receita de mútuo
190
173
190
173
Total das receitas financeiras
8.308
5.253
8.210
5.215
Juros de empréstimos
(796)
(726)
(796)
(726)
Taxas e emolumentos
(414)
(181)
(206)
(159)
Descontos concedidos
(162)
(163)
(162)
(163)
Juros sobre fornecedores
(37)
(45)
(5)
(9)
Variação cambial passiva
(4.103)
(1.140)
(3.219)
(890)
Variação monetária passiva
(895)
(2.428)
(895)
(2.382)
Outras despesas
(1.319)
(1.244)
(1.055)
(943)
Total das despesas financeiras
(7.726)
(5.927)
(6.338)
(5.272)
Resultado financeiro líquido
582
(674)
1.872
(57)
24 LUCRO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado
por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no
fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O Lucro
diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.
Controladora
2020
2019
Lucro (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade
(6.406)
3.545
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas–milhares
25.000
25.000
Lucro (Prejuízo) básico por ação
(0,26)
0,14
25 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade
em 31 de dezembro 2020 e de 2019, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor de
mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber de
clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos
ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado monetariamente
com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor
registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo devido as partes
relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com
partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado
das transações financeiras.
26 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como
política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a
risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito
e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam
capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter uma
forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus
sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para suas
necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital
e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2021. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. 26.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de
a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente,
o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de
crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade
são mantidas nas melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são
prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O
risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo
suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite
estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser
atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, conseqüentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte.
ii. Contas a receber: O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da
sólida situação financeira das empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente,
a Sociedade monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas
de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber,
cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em
31 de dezembro de 2020, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 26.2 GERENCIAMENTO DE
RISCOS: A Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado;•
Risco de taxa de juros e; • Gestão de Capital. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos
financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros
derivativos. Risco de taxa de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de
um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco
de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas
de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos
a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40%
e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações
descontinuadas. Gestão de capital: A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade
da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a
Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de
reduzir o nível de endividamento.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente do Conselho de Administração: Yunbo Chang, Vice-Presidente do Conselho de Administração: Mauro Ribeiro Viegas Filho.
Conselheiros: Eduardo Centola, Lin Li, Junjie Jiang e Hao Zhichao.
PRESIDENTE EXECUTIVO : Mauro Ribeiro Viegas Neto. VICE-PRESIDENTES: Arthur Oliveira Costa Sousa, Eduardo Salgado Viegas, Paulo Roberto Dutra e Ricardo Moreira Bueno
DIRETORES EXECUTIVOS: Alba Alves Pires, Alexandre Roberto Salse Dittert, Carlos Henrique Costa Jardim, Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, Márcio Alexandrino Brasileiro e Rafael Luís Rabuske.
DIRETORES REGIONAIS: Marcio Tagliari e Sergio Barreto Rocha. DIRETOR DE PLANEJAMENTO, SISTEMAS E CONTROLE (SISTEMAS): Luciano Fonseca de Oliveira.
DIRETORES: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto e Jorge Damião Gonçalves Pereira. DIRETOR TÉCNICO: Augusto Cesar Fabrin. DIRETOR COMERCIAL: Paulo Fernando Araújo da Silva.
DIRETORES OPERACIONAIS: Aldo Vaz Sampaio, Antonio Bosco Albuquerque Camilo, Antonio Carlos Fonseca Deichmann, Antônio Carlos Pitta, Antônio Elisio Cancela, Antônio Fernando do Livramento Martins,
Basilicio Saraiva Neto, Eduardo Jorge Miana, Fernando Sefair de Brito, Gustavo Silva do Prado, José Daniel Vanegas Arguello, Luis Claudio Coelho, Magda de Paula Junqueira, Marcelo Máximo da Costa e
Maria Josefina Reyna Kurtz. CONTADOR: André Marques Vivas Filho-CRC-RJ 084476/O-0-CPF: 932.024.407-30
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
representações falsas intencionais.
Rio de Janeiro–RJ
Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
Opinião
individuais e consolidadas
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CON- A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
CREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., identificadas como controladora demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas internos da Companhia e suas controladas.
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta- necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levanadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi- com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
nanceira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TEC- das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
NOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e con- a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
solidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais realista para evitar o encerramento das operações.
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
contábeis adotadas no Brasil.
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ComBase para opinião
das demonstrações financeiras.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações panhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, financeiras individuais e consolidadas
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan- financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras indiviauditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à ceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con- de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informaselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades gurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as ções financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expreséticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais sar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ouA Administração da Companhia é responsável por essas outras informações cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
que compreendem o Relatório da Administração.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter- tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma profissional ao longo da auditoria. Além disso:
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações Rio de Janeiro, 23 de abril de 2021
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por frauBakertilly Brasil RJ Auditores Independentes
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
CRC-RJ 005.333/O-0
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
Claudio Henrique D. Reis
com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
Contador - CRC-SC 024.494/O-1
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
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BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Participações
Consolidado
Ativos
Nota
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
4
72
208 629.830 562.013
Ativos financeiros ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
5.a
2.172
- 292.962 23.506
Ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado
5.b
4.535 4.430
Créditos vinculados - Depósitos no
Banco Central
6
6.356 1.842
Contas a receber de clientes
7
976
596 42.091 35.864
Ativo fiscal corrente
15.a
471
465 26.162 18.353
Outros créditos
8
3.356 4.862
Total do ativo circulante
3.691 1.269 1.005.292 650.870
Ativos financeiros ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
5.a
- 1.539 88.897 280.658
Ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado
5.b
1.606 1.606
Outros créditos
8
4.856 5.605
Ativo fiscal diferido
14.a
46
39 14.764 6.875
Participações em controladas no
país
9 445.503 336.554
Imobilizado de uso
10
- 26.526 19.709
Intangíveis
11
- 10.507 3.479
Total do ativo não circulante
445.549 338.132 147.156 317.932
Total do ativo
449.240 339.401 1.152.448 968.802
Participações
Consolidado
Passivo
Nota
2020
2019
2020
2019
Depósitos à Vista
12
- 502.020 461.467
Fornecedores e outras contas a
pagar
13
137
116 54.051 39.842
Passivo fiscal corrente
15.b
- 87.851 53.320
Total passivo circulante
137
116 643.922 554.629
Fornecedores e outras contas a
pagar
13
1.501 4.399
Passivo fiscal diferido
19
Benefícios a empregados
24
1.498 5.297
Provisão para contingências
23
- 56.424 65.172
Total do passivo não circulante
- 59.423 74.887
Patrimônio líquido
16
16
Capital
300.502 300.502 300.502 300.502
Cotas de domiciliados no exterior
300.502 300.502 300.502 300.502
Reservas de capital
32.938 28.008 32.938 28.008
Reservas de lucros
116.136 13.559 116.136 13.559
Ajuste ao valor justo de títulos e
valores mobiliários
41
199
41
199
Ajuste de avaliação atuarial
(514) (2.982)
(514) (2.982)
Lucros Acumulados
Total do Patrimônio líquido
449.103 339.286 449.103 339.286
Total do passivo e Patrimônio
449.240 339.401 1.152.448 968.802
líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por cota)
Participações
Consolidado
Nota
2020 2019
2020
2019
Receitas de juros e rendimentos 18
44
89 25.940 31.642
Aplicações interfinanceiras de
liquidez
- 16.290 17.882
Ativos financeiros disponíveis para
venda
44 89
9.650 13.760
Despesas da intermediação
financeira
18
(401)
(157)
Operações de captação no
mercado
(401)
(157)
Resultado bruto da
intermediação financeira
18
44
89 25.539 31.485
Receitas/(despesas)
operacionais
102.526 62.243 143.697 73.504
Receitas de prestação de serviços 19
- 385.118 296.463
Despesas de pessoal
20
- (153.516) (129.354)
Outras despesas administrativas
21
(163) (147) (85.565) (88.968)
Despesas tributárias
(2)
(5)
(548)
(679)
Resultado de participação em
controladas
9 102.685 62.379
Outras receitas / (despesas)
operacionais
22
6
16 (1.792) (3.958)
Resultado operacional
102.570 62.332 169.236 104.989
Resultado não operacional
(107)
60
Imposto de renda e contribuição
social
7
- (65.495) (41.061)
Provisão para imposto de renda
14
- (44.431) (27.139)
Provisão para contribuição social
14
- (30.506) (16.723)
Ativo fiscal diferido
14
7
9.442
2.801
Participações de administradores e empregados no lucro
25
- (1.057) (1.656)
Lucro líquido dos exercícios
102.577 62.332 102.577 62.332
Participações
2020
2019
Quantidade de cotas
16 300.501.661 300.501.661
Lucro por cota
0,34
0,21
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional: A BNY Mellon Participações Ltda. (“Empresa” ou
“Holding”), constituída em 2 de dezembro de 2010, é uma sociedade limitada,
domiciliada no Brasil, situada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar,
sala 1101 (parte) - Centro - Rio de Janeiro. A Empresa tem como objeto social
a participação em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Em 31 de dezembro de 2020
e 2019, a Empresa detinha aproximadamente 100% das ações do BNY Mellon
Banco S.A. (“Banco”) e da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM” ou “Distribuidora”), ambas domiciliadas no Brasil. O detalhamento das participações encontra-se descrito na Nota
Explicativa nº 9. A Mellon Overseas Investment Corporation (“MOIC”), sociedade
constituída e sediada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América,
possui 99,99% das cotas da Empresa. A MOIC é uma subsidiária controlada
indiretamente pelo The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon
Corporation”), empresa de capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o
símbolo BK. 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo BNY
Mellon”) incluem a BNY Mellon Participações e suas controladas diretas BNY
Mellon Banco S.A. e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. e sua controlada indireta, BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda. (“Gestora” ou “Ativos”), que são de responsabilidade da sua Administração e foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC). Em 31 de dezembro de 2020, a BNY Mellon Participações
Ltda. detinha aproximadamente 100% das ações do Banco e da Distribuidora,
sendo que seu controlador final é o The Bank of New York Mellon Corporation
(“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto listada na bolsa de Nova
York sob o símbolo BK, e com sede em Nova Iorque. A participação em empresa
controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 31 de dezembro de
2020 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda. Seguem os valores do patrimônio líquido em 31 de dezembro de
2020 e 2019 e o lucro líquido/prejuízo dos exercícios findos naquelas datas do
Banco, da Distribuidora, da Gestora e da Holding:
2020
2019
Lucro
Lucro
Patri- Liquído/ Patri- líquido/
mônio (prejuí- mônio (prejuílíquido
zo) líquido
zo)
BNY Mellon Participações Ltda.
449.103 102.577 339.286 62.332
BNY Mellon Banco S.A.
200.761 47.396 150.400 31.356
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.
2.991 (2.510) 5.500 (4.656)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
S.A.
244.742 55.289 186.154 31.023
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela
diretoria em 29 de abril de 2021. 3 Base de preparação e principais práticas
contábeis: a. Apuração do resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b. Base de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem a DTVM e sua controlada direta BNY
Mellon Administração de Ativos Ltda. e o Banco. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas
na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da Empresa.
Perda de controle - Quando da perda de controle, quando aplicável, o Grupo
BNY Mellon baixará os ativos e passivos da subsidiária, qualquer participação
de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido
referentes a esta subsidiária. Qualquer ganho ou perda originado da perda de
controle será reconhecido no resultado. Transações eliminadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas
derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, quando aplicável. Ganhos não realizados
oriundos de transações com a DTVM e o Banco, registrados por equivalência
patrimonial, são eliminados contra o investimento. Perdas não realizadas são
eliminadas da mesma maneira, mas somente na extensão em que não haja
evidencia de perda por redução ao valor recuperável. c. Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para as
respectivas moedas funcionais das Entidades do Grupo BNY Mellon pelas taxas
de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As
diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado. d. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O Grupo BNY Mellon reconhece o contas a receber de clientes na
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual o Grupo BNY Mellon se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento. O Grupo BNY Mellon
baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo BNY Mellon transfere os direitos ao recebi-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Participações
Reserva Reserva
de capital de lucros
Ajuste de avalia- Lucros/prejuíCapital Outras
Legal Especial ção patrimonial zos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
300.502
20.666
(931)
(48.773) 271.464
Lucro líquido do exercício
62.332 62.332
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(1.792)
- (1.792)
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda
(60)
(60)
Total de outros resultados abrangentes
(1.852)
- (1.852)
Transações de pagamento baseado em ações
7.342
- 7.342
Destinações do lucro:
Reserva Legal
Dividendos
Reserva especial
- 13.559
(13.559)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
300.502
28.008
- 13.559
(2.783)
- 339.286
Lucro líquido do exercício
102.577 102.577
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
2.468
- 2.468
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda
(158)
(158)
Total de outros resultados abrangentes
2.310
- 2.310
Transações de pagamento baseado em ações
4.930
- 4.930
Destinações do lucro:
Reserva Legal
Dividendos
Reserva especial
- 102.577
(102.577)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
300.502
32.938
- 116.136
(473)
- 449.103
Consolidado
Reserva Reserva
de capital de lucros
Ajuste de avalia- Lucros/prejuíCapital Outras
Legal Especial ção patrimonial zos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
300.502
20.666
(931)
(48.773) 271.464
Lucro líquido do exercício
62.332 62.332
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(1.792)
- (1.792)
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda
(60)
(60)
Total de outros resultados abrangentes
(1.852)
- (1.852)
Transações de pagamento baseado em ações
7.342
- 7.342
Destinações do lucro:
Reserva Legal
Dividendos
Reserva especial
- 13.559
(13.559)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
300.502
28.008
- 13.559
(2.783)
- 339.286
Lucro líquido do exercício
102.577 102.577
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
2.468
- 2.468
(158)
(158)
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda
Total de outros resultados abrangentes
2.310
- 2.310
Transações de pagamento baseado em ações
4.930
- 4.930
Destinações do lucro:
Reserva Legal
Dividendos
Reserva especial
- 102.577
(102.577)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
300.502
32.938
- 116.136
(473)
- 449.103
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
(Em milhares de reais)
Participações Consolidado
Participações
Consolidado
2020 2019 2020 2019
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido dos exercícios
102.577 62.332 102.577 62.332 Fluxo de caixa das atividades
Resultados abrangentes
operacionais
Variação líquida no valor justo de ativos
Resultado antes do imposto de renda
financeiros ao valor justo por outros
e da contribuição social
102.570 62.332 168.072 103.393
resultados abrangentes
(269) (112) (269) (112) Ajustes
Imposto de renda e contribuição social
Reversão/provisão para crédito de
sobre outros resultados abrangentes
111
52
111
52 liquidação duvidosa - Contas a receber
(402)
61
Variação - efeito de remensuração - Plano
Perda alienação de ativo
189
(61)
de benefício definido
4.113 (2.806) 4.113 (2.806) Depreciação e amortização
- 10.177 8.877
Imposto de renda e contribuição social
Transações de pagamento baseado em
sobre outros resultados abrangentes
(1.645) 1.014 (1.645) 1.014 ações
4.930 7.342 4.930 7.342
Outros resultados abrangentes, líquidos
Resultado de participação em
de imposto de renda e contribuição
controlada
(108.949) (67.273)
social
2.310 (1.852) 2.310 (1.852) Ajustes de avaliação patrimonial
2.310 (1.852) 2.310 (1.852)
Resultado abrangente total
104.887 60.480 104.887 60.480 Provisão para contingências
Resultado abrangente atribuível aos:
Lucro ajustado:
861
549 185.276 117.760
Acionistas controladores
104.887 60.480 104.887 60.480 Variações de ativos e passivos:
Acionistas não controladores
- (Aumento) / Diminuição de ativos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
financeiros
(633)
60 (77.800) (88.800)
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran- (Aumento) de contas a receber de
(380) (395) (5.825) (12.335)
sação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do clientes
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou reti- (Aumento) / Diminuição de créditos
da pelo Grupo BNY Mellon nos ativos financeiros são reconhecidos como um vinculados - Depósitos no Banco
- (4.514)
100
ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os ativos ou passivos financeiros Central
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, (Aumento) / Diminuição de ativo fiscal
(3)
(15) 43.728 22.696
somente quando, o Grupo BNY Mellon tenha o direito legal de compensar os corrente
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o (Aumento) / Diminuição de outros
- 2.255 (1.123)
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O Grupo BNY Mellon tem os seguin- créditos
tes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalente de caixa, ativos finan- (Aumento) / Diminuição de ativo fiscal
1
- 1.553 (1.017)
ceiros pelo valor justo por meio do resultado, ou ao valor justo por meio de outros diferido
- 40.553 392.846
resultados abrangentes; contas a receber de clientes, e parte dos outros crédi- Aumento de depósito à vista
tos. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são com- Aumento de fornecedores e outras
21
2 11.311 6.106
postos por contas correntes em bancos, sem restrição de resgate imediato, e contas a pagar
- (40.407) (25.900)
aplicações financeiras com data de vencimento de até 90 dias da data de apli- (Diminuição) de passivo fiscal corrente
(19)
(50)
cação, com risco de mercado não significativo e que são mantidas para com- (Diminuição) de passivo fiscal diferido
promissos de caixa e não para investimentos a outros propósitos. Contas a Aumento / (Diminuição) de benefícios a
- (3.799) 3.706
receber - Contas a receber são ativos financeiros com pagamentos fixos ou empregados
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos Aumento / (Diminuição) de provisão
- (8.748) 20.413
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atri- para contingências
buíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, o contas a receber é Imposto de renda e contribuição
(3)
(2) (51.537) (31.139)
medido pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos social pagos
de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Devido Caixa líquido proveniente das
(136)
199 92.027 403.263
ao curto prazo dessas operações, o Grupo BNY Mellon considera que não há atividades operacionais
diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de Fluxo de caixa de atividades de
contas a receber do Grupo BNY Mellon corresponde substancialmente a valo- investimento
- (16.143) (16.066)
res de taxas de administração, performance e taxa de custódia a receber de Aumento de imobilizado
- (7.878) (2.346)
fundos e clubes de investimento, pela prestação de serviços de gestão, admi- Aumento de intangível
(189)
110
nistração, custódia e/ou outros serviços de suas carteiras. Ativos financeiros Alienação de imobilizado de uso
ao valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é designado como Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
- (24.210) (18.302)
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso o ativo seja mantido den- Fluxo de caixa decorrente das
tro do modelo de negócios cujo objetivo seja a negociação do respectivo ativo atividades de financiamento
financeiro, desde que seja designado como tal no momento do reconhecimen- Aumento de capital
to inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do re- Caixa líquido aplicado nas atividades
sultado se o Grupo BNY Mellon gerencia tais investimentos e toma decisões de de financiamento
compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de Aumento líquido/(redução) em caixa e
riscos e a estratégia de investimentos do Grupo BNY Mellon. Os custos da equivalentes de caixa
(136)
199 67.817 384.961
transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como Saldo no início dos exercícios
208
9 562.013 177.052
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado Saldo no fim dos exercícios
72
208 629.830 562.013
são mensurados ao valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são Aumento líquido/(redução) em caixa e
reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros ao valor justo por equivalentes de caixa
(136)
199 67.817 384.961
meio de outros resultados abrangentes - Um ativo financeiro é designado
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
como mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de negócios cujo objeti- perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorpovo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto rados no ativo, com exceção de benfeitorias em imóveis de terceiros, que é
pela venda do ativo financeiro. Na mensuração subsequente desses ativos, a depreciado pelo prazo do contrato de aluguel. Os métodos de depreciação, as
apropriação dos juros contratuais é registrada no respectivo exercício e os vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exerajustes ao valor justo, obtidos por valor de mercado observável, são contabili- cício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estizados em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de ava- mativas contábeis. g. Intangível - Software adquirido e gerado internamenliação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. O valor te - Os softwares adquiridos pelo Grupo BNY Mellon são registrados ao custo,
justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Passivos fi- deduzidos das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recunanceiros não derivativos - Os passivos financeiros são reconhecidos inicial- perável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Gastos incorridos duranmente na data de negociação na qual o Grupo BNY Mellon se torna uma parte te a fase de pesquisa de um software são reconhecidos no resultado conforme
das disposições contratuais do instrumento. O Grupo BNY Mellon baixa um incorridos. Gastos incorridos durante a fase de desenvolvimento de um softwapassivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, cancela- re envolvem um plano ou projeto visando a produção de produtos novos ou
das ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são capitalizavalor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando dos somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de
aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medi- maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e comercialmente
dos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, quando apli- viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo BNY
cável. Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo BNY Mellon conside- Mellon tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvimenra que não há diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor to e usar ou vender o ativo. Os gastos de desenvolvimento com software capijusto. O Grupo BNY Mellon tem os seguintes passivos financeiros não deriva- talizados incluem o custo de materiais, mão de obra direta, custos de fabricação
tivos: dividendos a pagar, fornecedores e outras contas a pagar. e. Capital que são diretamente atribuíveis à preparação do ativo para seu uso proposto,
social - O capital social da companhia é composto por ações ordinárias, que e custos de empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos
são classificadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios no resultado conforme incorridos. Os gastos capitalizados são mensurados pelo
da Participações, conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como custo, deduzido da amortização acumulada e perdas de redução ao valor recupassivo no final do exercício. f. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração perável acumuladas (impairment), quando aplicável. Gastos subsequentes são
- Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou capitalizados na medida em que sejam prováveis que benefícios econômicos
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor futuros associados a estes gastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O Grupo BNY Mellon custos possam ser medidos de forma confiável. Gastos de manutenção e repanão optou por reavaliar os ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed ros recorrentes são reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amorticost) na data de abertura do exercício de 2010. O custo inclui gastos que são zação é reconhecida no resultado pelo método linear durante a vida útil estimadiretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O software comprado que seja da do software, a partir da data da sua disponibilidade para uso. A vida útil
parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como estimada destes softwares é de três a cinco anos. h. Redução ao valor recuparte daquele equipamento. Periodicamente, o Grupo BNY Mellon avalia os perável - Impairment - Ativos financeiros (incluindo recebíveis) - Um ativo
itens do seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens obsoletos, danificados financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a
ou quando estes não geram mais benefício econômico futuro. Ganhos e perdas cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuos recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são perável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após
reconhecidos no grupo “Outras receitas (despesas) operacionais” no resultado. o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito
Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de
em que sejam prováveis que benefícios econômicos futuros associados a estes uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros pergastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus custos possam ser medidos deram valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte
de forma confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhe- do devedor, a reestruturação do valor devido ao Grupo BNY Mellon sobre
cidos no resultado conforme incorridos. Depreciação - A depreciação é calcu- condições de que o Grupo não consideraria em outras transações, indicações
lada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor subs- de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparetituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no cimento de um mercado ativo para um título. Ativos financeiros mensurados
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas pelo custo amortizado - O Grupo BNY Mellon considera evidência de perda
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais de valor para o contas a receber tanto no nível individualizado como no nível
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coletivo. Todos os contas a receber individualmente significativos são avaliados
quanto a perda de valor específico, quando aplicável. Todos os contas a receber
individualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de
valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer
perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas a receber que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com
características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de
forma coletiva o Grupo BNY Mellon utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos,
ajustados para refletir o julgamento da administração quanto as premissas se
as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências
históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados
à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis, quando aplicáveis.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição
na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos financeiros
disponíveis para venda - Perdas por redução ao valor recuperável em ativos
financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da
perda acumulada reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio
líquido para o resultado. A perda acumulada que é reclassificada de outros
resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição,
líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual,
decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente
reconhecida no resultado. As mudanças nas provisões de perdas por redução
ao valor recuperável atribuíveis ao método do juros efetivos são refletidas como
um componente de receitas financeiras. Ativos não financeiros - Os valores
contábeis dos ativos não financeiros do Grupo BNY Mellon, que não o imposto
de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No caso de ágio,
o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas por redução
ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quanto a outros
ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores
são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações financeiras para
quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais
exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido uma mudança nas
estimativas usadas para determinar o valor recuperável e somente na condição
em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse
sido reconhecida. i. Benefícios a empregados - Planos de contribuição
definida - Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade
separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos
de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são
prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento
de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado
presta o serviço são descontadas aos seus valores presentes, quando aplicável.
Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido é um plano de
benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação
líquida da DTVM quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada plano através da estimativa do valor do benefício
futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no
período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu
valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os
valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto
é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da DTVM e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos.
O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado por meio do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para
a DTVM, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de
serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas
futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios
econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas
que se aplicam a qualquer plano no Grupo BNY Mellon. Um benefício econômico está disponível a DTVM se ele for realizável durante a vida do plano, ou
na liquidação dos passivos do plano. Quando os benefícios de um plano são
incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecido no resultado pelo método linear ao longo
do período médio até que os benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na
condição em que os benefícios se tornem direito adquirido imediatamente, a
despesa é reconhecida imediatamente no resultado. A DTVM reconhece todos
os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido no
resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma
base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser
pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de
curto prazo se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação legal ou construtiva de
pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. Transações de pagamento baseado em ações - O valor justo de benefícios de pagamento baseado em
ações é reconhecido na data de outorga, como despesas de pessoal, com um
correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de ações para o qual
existe a expectativa de que todas as condições requeridas no plano de remuneração dos diretores da DTVM e do Banco serão atendidas, de tal forma que
o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado no número de ações
que realmente atendem às condições do serviço e condições de aquisição não
de mercado na data em que os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting
date). Para benefícios de pagamento baseados em ações com condição não
adquirida (non-vesting), o valor justo na data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições e não há modificação para
diferenças entre os benefícios esperados e reais, quando aplicável. j. Provisões
- Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo
BNY Mellon tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos
fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no
resultado. k. Receita operacional - O Banco presta, substancialmente, serviços
de custódia de títulos e valores mobiliários a fundos de investimento constituídos
no Brasil, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, da taxa de
custódia devida pelos respectivos fundos de investimento. A taxa de custódia
é gerada de acordo com um percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investimentos, e reconhecida na medida da prestação dos serviços. A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de
investimento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os
respectivos gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração
de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a prestação
desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de
administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. A Gestora fazia a
gestão da carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e recebia parte da taxa de administração e a taxa de performance
desses fundos. Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira
desses fundos para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob
sua gestão. l. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e
despesas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, encargos
e ganhos e perdas cambiais. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos. m. Imposto de renda e contribuição
social - O imposto de renda corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual
excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social corrente e diferida
foram calculadas à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda. A
partir de março de 2020, a provisão para contribuição social corrente e diferida,
referente ao Banco, passaram a ser calculadas à alíquota de 20% sobre o lucro
antes do imposto de renda. Para a Holding, a provisão para contribuição social
corrente e diferida foram calculadas à alíquota de 9% sobre o lucro antes do
imposto de renda. Adicionalmente é considerada a compensação de prejuízo
fiscal acumulado e base de cálculo negativa de contribuição social limitada a
30% dos rendimentos tributáveis. O imposto diferido é reconhecido com relação
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos das
empresas do Consolidado para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda
e sobre a base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. n. Lucro
por ação - O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do
período atribuível aos acionistas da Distribuidora e a média ponderada das
ações ordinárias e preferenciais, quando aplicável, em circulação no respectivo
período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média
das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, quando aplicável, nos períodos apresentados, nos termos do IAS 33. o. Novas normas e interpretações com início
em ou após 1º de janeiro de 2019 - IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Arrendamento
- O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos
no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um
ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos
de curto prazo e itens de baixo valor. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da adoção desse normativo impactaram
a forma de reconhecimento dos contratos de locação das salas comerciais

atualmente existentes, sendo a Distribuidora a arrendatária. A natureza das
despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, porque o Grupo BNY
Mellon reconheceu um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do
arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma
diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. O Grupo BNY Mellon aplicou o CPC 06 (R2), conforme
orientação do IASB, prospectivamente em 1º de janeiro de 2019, aplicando a
nova definição de contrato de arrendamento para todos os contratos existentes.
(i) Como arrendatário - O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início,
descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento. Os pagamentos de
arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência. O passivo de
arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos
juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa.

Em milhares de reais
1º de janeiro 2019
Ativo de direito de uso
9.051
Passivo de arrendamento
9.432
4 Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as
composições de caixa e equivalentes de caixa da Participações e Consolidado
estão assim classificadas:
Participações Consolidado
2020
2019
2020
2019
208
9 562.013 177.052
No início do exercício
Disponibilidades
208
9
376 1.040
- 561.637 176.012
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)
72
208 629.830 562.013
No final do exercício
Disponibilidades
72
208 191.119
376
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)
- 438.711 561.637
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto, aplicações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira), caracterizam por
operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de caixa.
5 Títulos e valores mobiliários: a. Ativos financeiros ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes Participações

2020
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Total
Efeito tributário
Efeito líquido no patrimônio líquido

Nota Custo corrigido
(5.a)
2.173
2.173
-

Valor justo
2.172
2.172
-

2019
Outros resultados
abrangentes Custo corrigido
(1)
1.539
(1)
1.539
(1)
Consolidado

Valor justo
1.539
1.539
-

Outros resultados
abrangentes
-

2020

2019
Outros resultados
Outros resultados
Nota Custo corrigido
Valor justo
abrangentes Custo corrigido Valor justo
abrangentes
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
(5.a)
382.088
381.859
(229)
304.124
304.164
40
Total
382.088
381.859
(229)
304.124
304.164
40
Efeito tributário
95
(16)
Efeito líquido no patrimônio líquido
(134)
24
(5.a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC.
b. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Consolidado
2020
Nota Custo corrigido

Valor justo

2019
Perda não realizada Custo corrigido

Valor justo

Perda não realizada

Fundo de Investimento
(5.a)
4.535
4.535
4.430
4.430
Galgo S.A.
(5.b)
1.752
1.600
(152)
1.752
1.600
(152)
Outros
(5.c)
6
6
6
6
6.293
6.141
(152)
6.188
6.036
(152)
Total
(5.a) Em 12 de abril de 2018, o Banco aplicou R$ 4.000 no Fundo de Investi- serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de investimento
mento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado, para fins de garantia administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de serviço
das operações de empréstimo de ações, que até então eram garantidas por de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/ou variável
títulos públicos - LFT. (5.b) O investimento no projeto Galgo correspondia a um sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados. (b) Contas a rececondomínio, onde 14 instituições do mercado financeiro e de capitais partici- ber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no exterior, referente
param, com a finalidade de desenvolver um sistema que integre as instituições ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de Administração
financeiras, padronizando e centralizando a transferência de informação entre de Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de clientes da América
as prestadoras de serviço de administração de recursos, controladoria, custódia, Latina e rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado do
distribuição e negociação de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro Consolidado e pagas periodicamente, conforme descrito na Nota Explicativa
de 2015 foi deliberada a constituição de uma empresa, denominada Galgo nº 26. (c) As empresas do Consolidado possuem provisão para outros créditos
S.A., para receber e operacionalizar tal sistema, sendo definido um valor de de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os valores vencidos há mais
integralização das ações definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em de 180 dias, respeitando os percentuais de probabilidade de perda definidos
Assembleia Geral de Constituição realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada pela política contábil do BNY Mellon Corporation, conforme descrito na Nota
a constituição da sociedade Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada Explicativa nº 3.h. Esta provisão, nos exercícios findos em 31 de dezembro de
integralização e subscrição do capital social em moeda corrente nacional, no 2020 e 2019, leva em consideração a melhor estimativa de recuperabilidade
montante de R$ 280 para cada condômino, o qual foi integralizado pela Dis- desses valores, realizada pela Administração. 8 Outros créditos:
tribuidora em 24 de junho de 2016. Em ato contínuo foi realizada Assembleia
Participações Consolidado
Geral Extraordinária para aprovar o aumento de capital social da sociedade, o
2020 2019 2020 2019
qual foi subscrito e integralizado na mesma data, pelo valor apurado no laudo Adiantamentos a funcionários
412
447
de avaliação do sistema Galgo, no montante de R$ 22.083, cuja participação da Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade
Distribuidora equivale a R$ 1.752 (6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido suspensa (Nota 23)
- 2.141 2.141
um novo laudo de avaliação do Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi Depósitos judiciais - Outros
- 2.715 3.464
reconhecido uma despesa por impairment no montante de R$ 152. O método Despesas antecipadas (a)
- 2.390 3.607
utilizado para avaliação da Galgo S.A foi a metologia do fluxo de caixa descon- Valores a receber - Empresas do Grupo (b)
178
148
tado (FCD). Essa metodologia é baseada na teoria financeira de que o valor do Devedores diversos - País (c)
368
619
ativo é reflexo dos benefícios futuros (fluxo de caixa) trazido a valor presente Outros
8
41
por uma taxa de desconto. Em fevereiro de 2019, foi divulgado através de um Total
- 8.212 10.467
memorando da Adminsitração o posicioanamento da Diretoria da Galgo Siste- Ativo circulante
- 3.356 4.862
ma quanto a avaliação do indicativo de impairtment. Assim como em 2017, o Ativo realizável a longo prazo
- 4.856 5.605
posicionamento da Diretoria da GALGO S.A. informa que não há indicativo de (a) O saldo em 2020 refere-se, substancialmente, a seguros e suporte técnico
“impairment” do Sistema Galgo para companhia em 31 de dezembro de 2018. de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é de R$ 1.546 (31
Em janeiro e agosto de 2020, foram emitidos novos laudos de avaliação eco- dezembro de 2019: R$ 2.756), e contrato de fiança com montante de despesa
nômico-financeira da empresa Galgo S.A, e não houve indicativo de perda ao a apropriar de R$ 844 (31 dezembro de 2019: R$ 847). (b) Valores a receber
valor recuperável do ativo. (5.c) Os outros investimentos estão representados de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e no Exterior, referentes ao rateio
por cotas patrimoniais da ANBIMA. - Associação Brasileira das Entidades dos de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do
Mercados Financeiros e de Capitais.
Consolidado e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº
6 Relações interfinanceiras: As relações interfinanceiras do Consolidado 26. (c) Valores a receber de fundos administrados pela Distribuidora, referentes
estão assim classificadas:
a despesas pagas por conta e ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP,
Consolidado
entre outras. A Distribuidora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e
Ativo
2020
2019 consequentemente, reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento
Créditos vinculados - Banco Central
dessas despesas, sendo contabilizada em contas de ativo e baixadas no moOutros Depósitos - Exigibilidade Microcrédito
6.356
1.842 mento que esses valores são reembolsados. 9 Participação em controladas:
Total
6.356
1.842
BNY Mellon
BNY Mellon Serviços
7 Contas a receber:
Banco S.A. Financeiros DTVM S.A.
Participações Consolidado
2020
2019
2020
2019
2020 2019 2020 2019 Ativo
760.253 650.596
390.222
316.685
Taxa de administração - carteiras
Passivo
559.492 500.196
145.480
130.531
administradas / fundos de investimento
- 25.200 21.988 Patrimônio líquido
200.761 150.400
244.742
186.154
Taxa de administração - fundos offshore
- 3.750 4.167 Lucro líquido dos exercícios
47.396 31.356
55.289
31.023
Contas a receber - Serviços Prestados
Capital social
126.369 72.378
225.245
225.245
Custódia (a)
- 11.979 8.874 Quantidade de ações
936.068 936.068 83.809.737 83.809.737
Contas a receber - Exportação de serviços (b)
- 1.341 1.416 Investimento - Participação na
976
596
- controlada
Dividendos a receber
200.761 150.400
244.742
186.154
976
596 42.270 36.445 Quantidade de ações
Total de contas a receber
936.065 936.065 83.809.729 83.809.729
(-) Provisão para outros créditos de
Resultado de equivalência
liquidação duvidosa (c)
- (179) (581) patrimonial
47.396 31.356
55.289
31.023
Ativo circulante
976
596 42.091 35.864 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Distribuidora possuia investimento na con(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação de trolada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., conforme apresentado abaixo:
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.
Exercício findo em 31 de dezembro
2020
2019
Capital social
6.131
6.131
Quantidade de cotas
9.999
9.999
Percentual de participação
100%
100%
Patrimônio líquido
2.991
5.500
Prejuízo dos exercícios
(2.509)
(4.656)
Investimento - Participação na controlada
2.991
5.500
Resultado de equivalência patrimonial
(2.509)
(4.656)
10 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está assim apresentada:
Consolidado
2020
Taxa
Custo
Transferência Custo Depreciação Depreciação
Saldo
a.a
inicial Adições Baixa
(+) / (-)
Final
acumulada
Exercício Baixa
Final
Instalações (10.a)
10%
11.532
(71)
717 12.178
(9.345)
(1.278)
67 1.622
Moveis e Equipamentos
10%
7.864
- (1.296)
1.028 7.596
(7.090)
(418) 1.252 1.340
Equipamentos de comunicação
20%
6.674
(169)
4.943 11.448
(3.656)
(1.506)
168 6.454
Equipamentos de processamento de dados 20%
29.804
5.484
(749)
5.336 39.875
(24.314)
(3.219)
749 13.091
Veículos
20%
1.005
194
- 1.199
(711)
(221)
(145)
122
Ativo Fixo em Curso
1.509
10.537
(12.024)
22
22
Ativos de Direito de Uso (10.b)
9.051
127
- 9.178
(2.616)
(2.687)
- 3.875
Total
67.439
16.148 (2.091)
- 81.496
(47.732)
(9.329) 2.091 26.526
Consolidado
2019
Taxa
Custo
Transferência
Custo Depreciação Depreciação Saldo
a.a
inicial
Adições Baixa
(+) / (-)
final
Acumulada
Exercício
Final
Instalações (10.a)
10%
10.952
580 11.532
(8.222)
(1.123) 2.187
Moveis e Equipamentos
10%
7.868
(4)
7.864
(6.450)
(640)
774
Equipamentos
20%
5.599
(24)
1.099
6.674
(2.444)
(1.212) 3.018
Sistema de processamento de dados
20%
24.966
(80)
4.918 29.804
(22.521)
(1.792) 5.491
Veículos
20%
1.199
(194)
1.005
(638)
(72)
295
Ativo Fixo em Curso
1.093
7.015
(2)
(6.597)
1.509
- 1.509
9.051
9.051
(2.616)
- 6.435
Ativos de Direito de Uso (10.b)
51.677
16.066
(304)
- 67.439
(42.891)
(4.839) 19.709
Total
(10.a) No grupo de Instalações estão registrados custos relacionados a benfeitorias em imóveis de terceiros, que são depreciados de acordo com o prazo de
contrato de aluguel. Os demais itens dentro do grupo de instalações são depreciados à taxa de 10% a.a. (10.b) O grupo BNY Melllon adotou o IFRS 16, a partir
de 01 de janeiro de 2019, o que ocasionou o registro do Ativo de direito de uso refrente ao contrato de locação das salas comerciais. Os valores contábeis dos
ativos imobilizados das empresas do Consolidado foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2020 e 2019, e não houve indicativo de redução do valor recuperável (impairment). 11 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido
das amortizações acumuladas e provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
estão assim apresentadas:
Consolidado
2020
Taxa Custo
Transferencia Custo Amortização Amortização Transferencia Saldo
a.a
inicial Adições Baixa
(+) / (-) final acumulada
Exercício
(+) / (-) Final
Software
20% 11.520
1.127 12.647
(10.387)
(850)
- 1.410
Ativo Intangível em Curso
2.346
7.878
(1.127) 9.097
- 9.097
Total
13.866
7.878
- 21.744
(10.387)
(850)
- 10.507
Consolidado
2019
Taxa
Custo
Transferência
Custo Amortização Amortização Saldo
a.a
inicial Adições
Baixa
(+) / (-)
final
acumulada
Exercício Final
Software
20%
11.520
11.520
(9.419)
(968) 1.133
142
2.346
(142)
2.346
- 2.346
Ativo Intangível em Curso
11.662
2.346
(142)
13.866
(9.419)
(968) 3.479
Total
Os valores contábeis dos ativos intangíveis das empresas do Consolidado foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2020 e 2019, e não houve indicativo de redução do valor recuperável (impairment).
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BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77
12 Depósitos e captações no mercado aberto:

Consolidado
2020
2019
Depósitos à vista
502.020
461.467
13 Fornecedores e outras contas a pagar: O saldo de fornecedores e outras
contas a pagar, apresentado no balanço em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é
composto pelas seguintes rubricas de contas:
Participações Consolidado
Nota
2020 2019 2020 2019
Passivo de arrendamento
(13.a)
- 4.482 7.076
Fornecedores de serviços
(13.b)
- 8.343 4.344
Participação nos lucros e gratificações
a pagar à funcionários
- 20.284 12.888
Gratificação diretoria
- 2.876 2.980
Salários e encargos a pagar
- 14.127 11.120
Valores a pagar - (Empresas do Grupo) (13.c)
90
30
Fundos encerrados e transferidos
(13.d)
- 2.580 2.449
Fundos ativos
(13.e)
45
45
Provisão auditoria e publicação
137
116
665
581
Provisão multa CVM
- 2.051 2.690
Outros
9
38
Total
137
116 55.552 44.241
Passivo circulante
137
116 54.051 39.842
Passivo não circulante
- 1.501 4.399
(13.a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com
o CPC 06 R2 (IFRS 16), o Grupo BNY Mellon reconheceu o montante de R$
4.482 referente a suas obrigações de pagamentos pela utilização das salas
comercias onde a empresa está localizada atualmente. (13.b) Referem-se
basicamente às despesas operacionais da Participações e suas controladas
com diversos fornecedores de serviços. (13.c) Referem-se a valores a pagar
para Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e no exterior, referente ao rateio
de despesas do grupo que são reconhecidas no resultado. (13.d) Referem-se a
valores recebidos dos fundos transferidos e encerrados, para que a Distribuidora
possa realizar pagamentos remanescentes referentes às despesas dos fundos
(auditoria externa, jurídico, CETIP, entre outras despesas). (13.e) Referemse a valores recebidos, de forma antecipada, dos fundos administrados pela
Distribuidora, para liquidação futura de algumas despesas dos fundos, como
auditoria externa, jurídico, cartório, entre outras despesas, cujas as faturas ainda
não foram emitidas pelos respectivos prestadores de serviços. 14 Imposto de
renda e contribuição social: A conciliação entre os valores apurados conforme
alíquotas fiscais e os valores registrados no resultado dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 pode ser resumida da seguinte forma:
Imposto de Renda Contribuição Social
2020
2019
2020
2019
Lucro antes da tributação sobre o
lucro e participações
169.129 105.049 169.129 105.049
Participações de administradores e
empregados no lucro
(1.057) (1.656)
(1.057) (1.656)
Lucro contábil antes da tributação
168.072 103.393 168.072 103.393
Adições/exclusões permanentes
11.158 12.276
11.158
12.276
Adições/exclusões temporárias
14.349 20.930
14.349
20.930
Adições/Exclusões temporárias
- participação nos lucros e
gratificações
10.188 (4.680)
10.084 (5.870)
Adições/Exclusões permanentes
- participação nos lucros e
gratificações
2.772
1.791
Exclusões temporárias – Outras
(20.594)
- (20.594)
Exclusões permanentes – Outras
Base de cálculo do IR e CS
185.945 133.710 183.069 130.729
CSLL Base de cálculo Fev/2020
- (12.358)
Compensação de prejuízos fiscais
de exercício anterior
(6.379) (19.471) (14.824) (19.096)
Base de cálculo do IR e CS após
compensação do prejuizo fiscal
179.566 114.239 155.887 111.633
Alíquota fiscal (conforme Nota
Explicativa 3.m)
25%
25%
15%
15%
Imposto de renda e contribuição
social apurados
46.735 28.476
30.506
16.723
Deduções por incentivo fiscal
(2.304) (1.337)
Ajuste do IRPJ e CSLL do
Exercício Anterior
Imposto de renda e contribuição
social no resultado dos exercícios
44.431 27.139
30.506
16.723
a. Créditos tributários: A movimentação dos créditos tributários oriundos de
prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, pode ser assim demonstrada:
Consolidado
2020
Saldo Consti- RealizaSaldo
em 2019
tuição
ção em 2020
Prejuízos fiscais
Base negativa da contribuição social
Diferenças temporárias
4.883
9.442
- 14.325
Total crédito tributário
4.883
9.442
- 14.325
Provisão para impostos diferidos (a)
1.992
1.553
439
2019
Saldo Consti- RealizaSaldo
em 2018
tuição
ção em 2019
Prejuízos fiscais
Base negativa da contribuição social
Diferenças temporárias
2.082
2.801
4.883
Total crédito tributário
2.082
2.801
4.883
Provisão para impostos diferidos (a)
974
1.018
1.992
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre ganhos não realizados em títulos e valores mobiliários e avaliação atuarial.
Conforme estudo técnico realizado, devidamente aprovado em Ata de Reunião
de Diretoria, as empresas do Consolidado têm a expectativa de realizar os
créditos tributário em até dez anos, conforme estabelecido na Resolução do
Banco Central nº 3.059 de 20 de dezembro de 2002. 15 Ativo e passivo fiscal
corrente: a. Ativo fiscal corrente
Participações
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL a compensar
132
132
25.823
18.020
Impostos a compensar
339
333
339
333
Total
471
465
26.162
18.353
b. Passivo fiscal corrente
Participações
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL a recolher
74.938
43.863
INSS e FGTS a recolher
9.302
6.638
ISS a recolher
1.364
1.040
PIS e COFINS a recolher
2.197
1.777
Outros
50
2
Total
87.851
53.320
16 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social, no montante de
R$ 300.501.661 está dividido em 300.501.661 cotas. As cotas estão assim
distribuídas entre os cotistas:
Mellon Overseas Investment Corporation
300.501.657
4
BNY Foreign Holdings
Total
300.501.661
b. Reserva de capital - A Reserva de Capital foi constituída com os valores
referentes ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 pelas empresas do Grupo BNY Mellon, que fazem
parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais do
BNY Mellon Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo de longo
prazo que preveem a emissão de ações restritas, opções de ações e outras
premiações com base em ações, que incluem executivos das empresas do
Grupo BNY Mellon. Veja Nota Explicativa nº 17. c. Reserva de lucros - É
constituída com o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, após destinações estabelecidas no estatuto social das empresas do Grupo BNY Mellon,
baseada na proposta da Diretoria, aprovada em Assembleia Geral. d. Ajuste
de avaliação patrimonial - A reserva para ajuste de avaliação patrimonial
representa as variações líquidas acumuladas do valor justo de títulos e valores
mobiliários disponíveis para venda até que os investimentos sejam baixados
ou sofram perda por redução no valor recuperável (impairment) e ajustes de
avaliação atuarial para o plano de previdência privada oferecido aos diretores
e funcionários da Distribuidora. Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício, quando da
alienação dos ativos a que elas se referem. e. Dividendos - O contrato social
da Empresa não estabelece a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de
lucros ou resultados. De acordo com o estatuto social do Banco e da DTVM,
seus acionistas fazem jus a dividendo mínimo obrigatorio de 1% do lucro líquido
do exercício, quando aplicavel, apurado nos termos da lei. As distribuições são
aprovadas em reuniões dos acionistas e/ou cotistas, quando convocadas para
esse fim. 17 Transação de pagamentos em ações: Como parte do programa
de remuneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation
possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações
restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, que incluem
executivos e funcionários elegíveis do Banco e Distribuidora no Brasil. Conforme
determina o CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações, O Banco e a Distribuidora reconheceram no resultado no exercício findo em 31 de dezembro de
2020 o montante de R$ 3.490 e R$ 1.440 (R$ 6.475 e R$ 867 respectivamente
em 31 de dezembro de 2019), no grupo de “Despesas de pessoal”, conforme
apresentado na Nota Explicativa n° 20. As ações restritas são emitidas a valor
justo na data de atribuição a executivos e funcionários da Distribuidora e do
Banco, geralmente, são exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de
sua emissão. Parte dessas ações é atualizada pelo valor justo de mercado na
data de fechamento de cada trimestre até o momento de seu exercício. As ações
não possuem direito a voto, e só podem ser vendidas por opção do empregado
à BNY Mellon Corporation a um preço baseado geralmente no valor justo no
momento da recompra. Durante o exercício findo em 31 de dezmebro de 2020,
foram concedidas para a Distribuidora e o Banco 20.543 ações restritas do BNY
Mellon Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 46,49 e US$ 33,68.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram concedidas 22.410 ao
preço unitário de exercício de US$ 50,43 e US$ 52,01. Em 31 de dezembro de
2020, o preço unitário de fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na
NYSE - New York Stock Exchange é de US$ 42,44. 18 Receitas e despesas

da intermediação financeira:
Participações
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Compromissadas - Intermediação (a)
4.046
3.815
Compromissadas - Selic
- 12.244 14.067
Títulos e valores Mobiliários
44
89
9.650 13.760
(401)
(157)
FGC
44
89 25.539 31.485
Total
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de remuneração das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações
compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto da
intermediação financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de sua conta
de intermediação (Broker) no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, realizam a intermediação de operações compromissadas entre os fundos
e bancos múltiplos de 1ª linha, recebendo como remuneração a diferença entre
as taxas praticadas entre as partes (spread). 19 Receitas de prestação de
serviços: O Banco presta serviços de custódia de títulos e valores mobiliários,
apurando receitas com base em um valor fixo ou percentual variável, definido
contratualmente, sobre o valor do patrimônio liquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e também receita referente
a cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas estão apresentadas nas
rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa Bancária”. Adicionalmente, o Banco
apura receita de prestação de serviços referentes ao reembolso de despesas
operacionais pago periodicamente pelo The Bank of New York Mellon, e aos
serviços prestados aos clientes do The Bank of New York Mellon. Esta receita
está apresentada abaixo na rubrica “Rendas de assessoria técnica”. A Distribuidora é administradora de fundos e cludes de investimentos constituídos no
Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das
taxas de administração e de performance devidas pelos respectivos fundos
e clubes de investimentos. A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de
controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a
prestação desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato,
da taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo
de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total
de recursos administrados em 31 de dezembro 2020 monta a R$ 684.430.823
(R$ 556.331.599 em 31 de dezembro de 2019). Este montante refere-se ao
somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a
eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administradas.
A composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 pode ser resumida da seguinte forma:
Participações Consolidado
2020
2019
2020
2019
Taxa de administração de fundos de
investimento
- 243.091 188.309
Controladoria de fundos internacionais
- 19.627 13.299
Taxa de administração de carteiras
- 6.263 4.566
Serviços de representação legal
- 3.871 3.638
Agenciamento e intermediação de Títulos
983 1.502
Rendas de assessoria técnica
- 6.650 7.882
Serviços de custódia
- 115.880 84.119
Tarifa Bancária
- 7.037 5.477
Receita com exportação de serviços
- 1.792 1.604
Outros serviços
- 12.764 11.860
Impostos sobre serviços - ISS
- (13.311) (10.236)
Cofins sobre faturamento
- (16.801) (13.382)
Pis sobre faturamento
- (2.728) (2.175)
Total
- 385.118 296.463
20 Despesas de pessoal:
Participações
Consolidado
2020 2019
2020
2019
Proventos
- (75.221) (64.396)
Gratificação a funcionários
- (21z.365) (13.054)
Gratificação a Diretoria
- (2.772)
(65)
Benefícios a empregados
- (17.227) (17.741)
Encargos sociais
- (33.994) (28.138)
Despesa relacionada a plano de benefício
definido (Nota 24)
(424)
(306)
Despesa relacionada a plano de
contribuição definida (Nota 24)
- (3.335) (3.277)
Transações de pagamento baseado em
ações (Nota 17)
- (4.930) (7.342)
Contrato de rateio de custos e despesas
de pessoal (a)
6.380
5.553
Outras despesas
(628)
(588)
Total
- (153.516) (129.354)
(a) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e a receber
do Grupo BNY Mellon no exterior , referentes ao rateio de custos e despesas
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do
Consolidado e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº
26. 21 Outras despesas administrativas:
Participações Consolidado
2020 2019
2020
2019
Processamento de dados
- (27.194) (20.468)
Despesa de repasse a distribuidores rebate
(2)
(41)
Serviços Financeiros
(3)
(3) (5.361) (4.980)
Depreciação e amortização
- (10.177) (8.875)
Serviços de terceiros
(3) (17) (7.338) (5.955)
Serviços técnicos especializados
(3)
- (13.710) (9.493)
Comunicações
(378)
(343)
Provisão/despesa de contingências
- (5.181) (23.962)
Viagens no país/exterior
(399) (1.556)
Transporte
(356)
(951)
Provisão multa CVM
458
(374)
Manutenção e conservação de bens
- (1.245) (1.275)
Água, energia e gás
- (1.246) (1.691)
Contribuições filantrópicas
- (1.661)
(970)
Promoções e relações públicas
(37)
(343)
Propaganda e publicidade
(16) (11)
(326)
(165)
Aluguéis
_- (1.666) (2.074)
Material
(126)
(274)
Contrato de rateio de custos e despesas
administrativas (a)
(3)
(2)
435
(62)
Outras
(135) (114) (10.055) (5.116)
Total
(163) (147) (85.565) (88.968)
(a) Valores a receber de empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, não pertencentes ao Consolidado, referentes ao rateio de despesas administrativas
do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e
pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 26. 22 Outras
receitas/(despesas) operacionais :
Participações Consolidado
2020 2019
2020
2019
Despesas corporativas internacionais (a)
(1)
- (1.263) (1.393)
Despesas/receitas gerais com fundos (b)
(415) (1.492)
Resultado líquido de variação cambial
- 1.173
327
Reversão/(provisão) para credores de
liquidação duvidosa
402
(61)
Perda no recebimento de crédito (c)
- (2.484) (2.794)
Outras receitas operacionais
7
16 2.349 2.558
Outras despesas operacionais
- (1.554) (1.103)
Total
6
16 (1.792) (3.958)
(a) Referem-se a despesas a pagar para empresas do Grupo BNY Mellon no
exterior, referente ao rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas periodicamente.
Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a
custos gerados pelos fundos de investimentos administrados pela Distribuidora.
(c) Referem-se a perda no recebimento de taxa de administração e despesas
administrativas de fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa
expectativa de realização em função da iliquidez dos ativos integrantes das
carteiras desses fundos. 23 Contingências: a. Contingências trabalhistas,
fiscais e cíveis - Prováveis - Em conformidade com o CPC 25 - Provisões,
passivos contingentes e ativos contingentes, aprovado pela resolução do CMN
nº 3.823/2009, a Distribuidora e o Banco constitui provisão para contingencias
trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de perda provável. Movimentação das
provisões para contingências trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas
como prováveis:
2020
2019
Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial
17.020
14.319
Constituição
896
2.880
Reversão da provisão
(188)
(398)
Atualização monetária
1.890
1.368
Baixa por pagamento
(927)
(1.149)
Saldo final
18.691
17.020
Demandas Fiscais
Saldo inicial
2.104
2.104
Constituição
Reversão da provisão
Atualização monetária
Saldo final (1)
2.104
2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial
38.246
28.336
Constituição
4.761
Reversão da Provisão
(75)
(305)
Atualização monetária
2.331
14.518
Baixa por pagamento
(4.873)
(1.262)
Saldo final (2) (3) (4)
35.629
46.048
56.424
65.172
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Complementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo
pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão judicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os
valores controvertidos, conforme Nota Explicativa nº 7. Baseado na opinião dos
assessores jurídicos, foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico

de R$ 2.141, o qual se encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 7.
Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato
gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial
referente à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser
feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da COFINS.
O caso está suspenso até o julgamento de tema paradigma pelo Supremo
Tribunal Federal. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, nas quais os
autores pretendem obter indenização pelas perdas sofridas em fundos de investimento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças em
ambas as ações acolhendo em parte os pedidos, para determinar a condenação
solidária da gestora dos fundos e da Distribuidora ao pagamento de quantias
que, atualizadas até 31.12.2020, equivalem a aproximadamente R$ 18.729 e
R$ 660, respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de
julgamento. (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos
de investimento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos administrativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria
deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos fundos sob administração. Algumas das decisões condenatórias proferidas estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (CRSFN). Em julho de 2020, em razão do cumprimento do
termo de compromisso celebrado com órgão regulador, houve a liquidação do
valor provisionado no âmbito de um dos processos administrativos sancionadores no montante de R$ 4.873, cuja premissa foi o reconhecimento, pelo órgão
regulador, de que a Distribuidora implementou melhorias nas políticas e gerenciamento e portanto possui procedimentos adequados e consistentes relativos
à gestão de risco de liquidez de fundos sob administração. (4) A Distribuidora,
em seu papel de administradora fiduciária de fundos de investimento, foi incluída, junto a outras partes, em procedimento de Tomada de Contas Especial
iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), tendo sido
proferida decisão condenatória, posteriormente anulada por vicios processuais.
Em paralelo, um Regime Próprio de Previdência do estado de Rondônia ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a Distribuidora
e outros Réus, tendo sido proferida sentença condenando os réus, solidariamente, ao ressarcimento de alegadas perdas em fundo de investimento sob
administração, dentre outras providências. A Distribuidora apresentou recurso
de apelação contra a sentença, o qual encontra-se pendente de julgamento. O
valor atualizado até 31.12.2020, corresponde a R$ 4.835. b. Contingências
trabalhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classificadas com
risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a
seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior
relevância e b.2. Outros processos: b.1 Processos de maior relevância POSTALIS - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e
Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a Distribuidora e Fabrizio
Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”), sócio controlador da Atlântica Administradora
de Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis
solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em
21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio
em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança
bancária, contratada junto ao Banco Bradesco, e garantida pela controladora
final da Distribuidora, para a qual são pagos trimestralmente valores relativos
à comissão de fiança, conforme nota explicativa n° 23. Atualmente, aguarda-se
decisão sobre a regularidade da citação do Sr. Fabrizio por carta rogatória. Em
12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação cível contra a Distribuidora e contra
outros Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em
14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação
foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se
o julgamento do recurso interposto pela ADCAP. Em 17.12.2015, o Postalis
ajuizou outras três ações cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a investimentos em outros fundos sob sua administração, as quais
estão atualmente em fase instrutória. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação
cível em Brasília, alegando ter sofrido perdas em outros fundos de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de
Brasília, para reapresentação das contestações pelos Réus, o que já foi providenciado. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora no valor histórico de R$
556.188, no contexto de investigação relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017,
a Distribuidora impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal,
tendo obtido liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou sua defesa. Contudo, em razão da inclusão da
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”) no pólo passivo do processo, o TCU determinou a citação da Ativos e da Distribuidora para apresentação
das suas defesas. Em 12.06.2019, a Distribuidora foi citada em novo processo
administrativo instaurado pelo TCU, relacionado ao Postalis, tendo sua defesa
sido apresentada em 11.07.2019. Em 09.09.2020, o TCU proferiu decisão,
condenando a Distribuidora e os demais Acusados, de forma solidária, ao
ressarcimento de alegadas perdas sofridas em fundo de investimento sob administração, cujo valor histórico corresponde a R$ 94.000, e cujo valor atualizado para 31.12.2020 corresponde a R$ 240.348. Além disso, aplicou multa à
Distribuidora no valor de R$ 10.000, cujo valor atualizado para 31.12.2020
corresponde a R$ 10.241. A Distribuidora apresentou recurso administrativo
contra essa decisão, ora pendente de julgamento. Ressalte-se que a decisão
que vier a ser proferida, estará sujeita a questionamento por meio de ação judicial. Em 16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação perante a Justiça Federal em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por
prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito,
estando pendentes de julgamento os recursos de apelação. Em 04.10.2019,
Postalis e outro fundo de pensão apresentaram pedido de instauração de arbitragem perante a Câmara de Comércio Brasil Canadá contra a Distribuidora e
a Ativos, requerendo indenização em razão de supostos prejuízos sofridos por
fundo sob administração e gestão. Em 24.10.2019, a Distribuidora e a Ativos
apresentaram a sua oposição ao pedido de instrauração da arbitragem, bem
como contraargumentos. Em 29.01.2020, foi proferida decisão por meio da qual
o Tribunal Arbitral confirmou a sua competência para dirimir a controvérsia,
decisão essa ainda sujeita à pedido de esclarecimentos e questionamento judicial. Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou ação contra a Distribuidora e a BNY
Mellon Ativos Financeiros Ltda., antiga denominação social da BNY Mellon
Alocação de Patrimônio Ltda. (“Alocação”), em curso perante à Justiça Estadual
do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos relacionados à administração
e à gestão de fundo de investimento, de, no mínimo, R$ 56.229. Em 19.06.2020,
Walmir de Almeida Barreto Júnior ajuizou ação popular em curso na Justiça
Federal do Rio de Janeiro requerendo, em relação à Distribuidora, a sua responsabilização por supostos prejuízos no valor histórico de R$ 454.514, referentes a investimentos que teriam sido feitos pelo Postalis em fundo de investimento. Considerando que, de uma forma geral, há pedidos ilíquidos envolvidos
nessas ações, e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível
determinar os montantes possíveis de perda em sua maioria. Ressalte-se que,
além das ações judiciais, há inquéritos e processos administrativos em curso
perante a CVM e o Banco Central tratando de tais assuntos, além de investigações/ações penais. SILVERADO - A Distribuidora é a administradora do Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum
(“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a
Distribuidora, o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a
alegação de que todos teriam falhado no cumprimento de seus respectivos
deveres e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis pela indenização
de supostas perdas sofridas pelo Fundo Silverado. A ação se encontra, atualmente, na fase instrutória. Em 09.06.2020, foi ajuizada ação criminal pelo Ministério Público Federal, com relação aos fatos objeto da controvérsia. CEEE
- Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo
quotista exclusivo é a Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee
(“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra a Distribuidora, sob a alegação
de que a mesma não teria cumprido os deveres inerentes à sua condição de
administradora, no que diz respeito a dois investimentos realizados pelo Fundo
Sul Energia. O valor histórico do pedido principal formulado é de R$ 48.526. Em
decorrência de decisão proferida em 18.03.2019, que acolheu as alegações da
Distribuidora, o processo – originalmente em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, onde encontra-se em curso ação conexa, ajuizada pela
entidade contra os seus ex-Diretores. IGEPREV - Em 18.06.2015, o Ministério
Público do Estado de Tocantins ajuizou quatro ações contra a Distribuidora, na
condição de administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”)
e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a
alegação de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por supostas
perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado prejuízos ao
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). O Tribunal
de Justiça do Tocantins expediu ordens de bloqueio, posteriormente reformadas
pelo Tribunal. Aguarda-se a citação dos Réus para apresentação de contestação. Considerando que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018,
foi ajuizada ação civil pública pelo Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a
Distribuidora e outros 34 réus, por meio da qual foi requerido afastamento da
diretoria executiva e do conselho deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das contribuições extraordinárias exigidas
dos participantes do plano e indenização por alegados prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados. Foi proferida decisão extinguindo
o processo sem julgamento do mérito, devido à ilegitimidade ativa do INBRA,
havendo recurso pendente de julgamento. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE - Em
22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra a Distribuidora, relativo à exigência de recolhimento de Imposto de Renda, que supostamente deveria ser
retido na fonte pela Distribuidora, na qualidade de administradora de determinados fundos, em relação ao rendimento de cotistas qualificados como “Investidores Não-Residentes”. O valor histórico do auto de infração, incluindo juros
e multa, corresponde a R$ 118.918, na data da lavratura do auto de infração.
Em 27.05.2020, foi proferida decisão pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento à impugnação
apresentada pela Distribuidora, para determinar a exoneração integral do lançamento tributário em questão, com o cancelamento do referido auto de infração.
No momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. b.2 Outros processos - No que se refere às demais contingências, os montantes relacionados
no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que puderam ser calculados com confiabilidade e que foram classificados como chance de perda
CONTINUA
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BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77
possível, pelos assessores jurídicos da Distribuidora e do Banco.
principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram: (a) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
31/12/2020 31/12/2019
Outras contingências passivas:
Taxa de desconto
7,51% a.a (nominal) levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo.
Trabalhista (1)
1.287
1.832
Crescimento salarial (a)
5,26% a.a (nominal) 25 Programa de participação nos lucros: O Banco possui um programa de
Fiscais
Reajuste dos benefícios previdenciários
3,20% a.a (nominal) participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. No exercício
Cíveis (2)
25.588
64.145
Inflação de longo prazo
3,20% a.a (nominal) findo em 31 de dezembro de 2020, o Banco apurou para fins de distribuição o
Total
26.875
65.977
montante de R$ 1.057 (R$ 1.656 em 31 de dezembro de 2019). Em 2020, a DTVM
Tábua de mortalidade geral
AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos
AT-2000
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
não estabeleceu programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus
Tábua de entrada em invalidez
Mercer Disability
funcionários, portanto apesar de apresentar lucro, não houve provisionamento.
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se 26 Transação com partes relacionadas:
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de
2020
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De maneira
Ativo circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Transação/Resultado
geral, os processos de natureza cível classificados com risco possível de perda Descrição
Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação solidária da Diretoria
2.876
(9.166)
Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores de serviços Dividendos devidos à controladora
de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas perdas sofridas Dividendos a receber
976
por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas na gestão e admi- Empresas do grupo no pais
178
2.978
nistração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, requer-se que as Empresas do grupo no exterior
1.341
90
12.523
supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de sentença. Seja em Total
976
1.519
2.966
6.335
razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de pedido de indenização
2019
por supostos danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível
Ativo circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Transação/Resultado
quantificar com precisão o valor da exposição da Distribuidora, de modo que Descrição
Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
2.980
(7.957)
tais processos não estão refletidos nos valores indicados acima. Além disso, em Diretoria
razão da natureza dos pedidos formulados, o valor das supostas perdas pode Dividendos devidos à
sofrer alterações no decorrer dos processos. 24 Benefícios a empregados: O controladora
596
Banco não possui para seus funcionários a modalidade do plano de benefícios Dividendos a receber
148
2.360
definido. Para o Consolidado, a Distribuidora é patrocinadora de um plano na Empresas do grupo no pais
1.416
30
12.383
modalidade de benefício definido, e participa com parte da contribuição men- Empresas do grupo no exterior
596
1.564
3.010
6.786
sal. Adicionalmente, a Distribuidora também patrocina planos de modalidade Total
de contribuição definida, cujo benefício é determinado unicamente com base Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, bem como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas
no saldo acumulado das contas individuais na data da elegibilidade, conforme às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas do Consolidado e outras partes relacionadas, conforme a seguir: Os salregulamento de cada plano, o qual não requer cálculo atuarial. A Holding não dos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas do grupo, que
possui nenhum tipo de plano de benefício e contribuição definido. Descrição precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis, e
dos planos - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Consolidado detinha os ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na América
seguintes planos de benefícios a empregados, Icatu Seguros S.A. e Bradesco Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016. iii) contrato de rateio de despesa firmado entre
Previdencia e Seguros S.A. Em novembro de 2020, a gestão do plano de pre- o Banco e o The Bank of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de despesas relacionadas à Gestão do negócio das empresas da
vidência na modalidade de contribuição definida passou a ser prestado pela América Latina. Considerado que os serviços prestados pelo presidente da América Latina e diretor nacional no Brasil e da chefe operacional administrativa no
Icatu Seguros S.A., o qual era anteriormente gerido pela Mapfre Previdência Brasil são exclusivamente ligados à representação da marca BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, e que as receitas geradas com os clientes
S.A.. Plano de contribuição definida - O Banco e a Distribuidora concedem a desses países são reconhecidos e recebidos nos Estados Unidos, foi acordado que o The Bank of New York Mellon deve reembolsar todos os custos integralseus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de mente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua participação no serviço em questão; iv) Prestação de serviço de assessoria técnica realizado pelo
previdência privada da Icatu Seguros S.A. e Bradesco Previdencia e Seguros BNY Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York Mellon no Brasil, conforme nota explicativa 20. De acordo com as regras do Grupo, os valores são
S.A., na modalidade de contribuição definida, participando como patrocinadora recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do The Bank of New York
com parcela da contribuição mensal. No exercício findo em 31 de dezembro Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A ARX e sua subsidiária integral
de 2020, a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o montante de BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 de julho de 2015, a Distribuidora
R$ 2.462 e o Banco R$ 873 (R$ 2.519 da Distribuidora e R$ 758 do Banco em e as empresas ARX, BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assinaram o contrato de
rateio de custos e despesas administrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que correspondem a,
31 de dezembro de 2019). Plano de benefício definido - A Distribuidora, inte- dentre outros, funcionários, técnicos contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros. De acordo com os termos do
grante do Consolidado, concedia a seus diretores e empregados o benefício, contrato, os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais realizadas por
opcional, de participação no plano de previdência privada multipatrocinado da meio de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o rateio de custos e despesas administrativas impactou
BRASPREV - Fundação Brascan de Previdência, na modalidade de benefício o resultado do consolidado no montante de R$ 2.978 (R$ 2.360 em 31 de dezembro de 2019). Em 31 de dezembro de 2020, a Distribuidora possuía saldos a
definido, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. receber de R$ 161 e R$ 17 referente ao contrato de rateio de custos e despesas administrativas com a ARX, e sua subsidiária BNY Mellon Alocação de Patrimônio
Este benefício foi mantido para os diretores e funcionários que então haviam Ltda., respectivamente (R$ 132 e R$ 16 em 31 de dezembro de 2019). Durante o exercício de 2020, a Distribuidora manteve movimentação em conta corrente no
optado em participar do referido plano até fevereiro de 2004. Em março de 2012, BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do Grupo BNY Mellon. Em 31 de dezembro de 2020 a Distribuidora apresentou um saldo no montante de R$ 157
a Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido da BRASPREV para (R$ 83 em 31 de dezembro de 2019) no Banco. O rateio de custos e despesas administrativas com o BNY Mellon Banco S.A. gerou no exercício findo em 31 de
a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano totalizaram R$ 424 e R$ dezembro de 2020 saldos a pagar e a receber nos montantes de R$ 5 e R$ 443, respectivamente (R$ 5 e R$ 424 em 31 de dezembro de 2019). Remuneração
306 nos exercícios findos em 31 dezembro de 2020 e 2019, respectivamente, de diretores e pessoal chave da Administração - A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui diretores, totalizou R$ 9.166 de dezembro
conforme nota explicativa n° 20. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou de 2020 (R$ 7.957 em 31 de dezembro de 2019). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria;
a proporcionar aos seus diretores e empregados o benefício, opcional, de parti- (ii) bônus pago e (iii) outros benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de
cipação no plano de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade remuneração baseada em ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 17 e plano de previdencia privada, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 24.
de contribuição definida, participando como patrocinadora com parcela da con- Controladora final - A controladora direta do Consolidado é a Mellon Overseas Investment Corporation e a controladora final do Grupo é o The Bank of New
tribuição mensal. Em janeiro de 2021, foi emitido pela Mercer Human Consulting York Mellon Corporation. No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com sua controladora final como garantia de
Ltda., o laudo de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações pagamento, em caso de execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Coratuariais em 31/12/2020 e a estimativa atuarial de despesa para 2021 do plano reios, conforme Nota Explicativa nº 23-b. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Distribuidora pagou R$ 1.915 referente a comissão de fiança para
de benefício definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2021, sua Controladora final (R$ 1.708 em 31 de dezembro de 2019), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”.
apurada de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o Eduardo Adriano Koelle I Carlos Alberto Saraiva I Marcus Vinícius Mathias Pereira I Patricia Avolio Furtado Alvim I Lizandro Sommer Arnoni
Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - Contadora - CRC RJ-108555/O-7
CPC 33 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$ 132. As
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
À Diretoria e aos cotistas da BNY Mellon Participações Ltda..Rio de Janeiro - RJ.
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da BNY Mellon Participações Ltda. sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
(“Empresa”), denominadas como “Participações” e “Consolidado”, que compreendem o balanço patrimonial individual e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
e consolidado em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais
dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis significativas exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BNY se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
Mellon Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendiconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à BNY Mellon Participações Ltda., de acordo com os circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
Ênfase – Demandas judiciais: Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 23.b às a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
demonstrações financeiras que descreve que a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
Mobiliários S.A., subsidiária integrante da BNY Mellon Participações Ltda.,possui demandas juriciais, incluindo causa para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
passiva de montante superior ao seu patrimônio líquido, a qual conta com carta fiança garantida pela sua controladora nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
final. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários trações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, inde- e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras.
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo- significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
ração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
KPMG Auditores Independentes
Carlos José Aragão Lopes
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-109341/O-5
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,

FMI e Banco Mundial
Mudanças no menu de Cúpula Digital da
debatem transformações na navegação do site da B3 China atrai US$ 49 bi
economia e política mundial O site institucional da B3 Acessibilidade”, disse a B3. em investimentos
Organizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) para planejar o futuro da economia
com bases sustentáveis, o
Fórum do Desenvolvimento prossegue nesta quintafeira. A pauta principal do
quarto dia de evento será as
transformações na economia e política mundial, relacionadas às questões do desenvolvimento sustentável,
inclusão social e promoção
da diversidade.
Para discutir o tema, o
economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Martin
Rama, e o chefe da Divisão
de Política Fiscal e Supervisão do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Paulo
Medas, participam de mesa-

redonda especial. A moderação do painel será do
economista-chefe do Banco
do Nordeste, Luiz Esteves.
A programação prevê,
ainda, outras três mesas de
discussão com representantes de instituições financeiras de desenvolvimento
e entidades internacionais,
como BID e ONU Mulheres: “Implementação Agenda 2030: papel dos Bancos
Subnacionais de Desenvolvimento”, “Desenvolvimento e diversidade” e “Infraestrutura sustentável”. O
encerramento do dia será
do diretor de Cooperação
para o Desenvolvimento da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), Jorge
Moreira da Silva.

está mais acessível com o novo menu. A partir de agora o
menu de navegação dos principais itens, quando acessado
via desktop, será acessível
apenas por click e não mais
ao passar o mouse na tela, como acontecia anteriormente.
Divulgada nesta quartafeira, essa nova funcionalidade no site deve facilitar o
entendimento do menu para
os leitores com deficiência visual que utilizam a navegação
com TAB + Enter e está em
linha com as melhorias constantes de acessibilidade que
temos feito.
“Estamos fazendo melhorias em todo nosso site
para que nossos conteúdos
sejam cada vez mais acessíveis. Em breve, você também poderá acompanhar
todas as iniciativas da B3
dessa frente na página de

A página vai contar um
pouco das iniciativas que
estão sendo desenvolvidas
dentro e fora da B3 em
outros conteúdos externos
digitais, como o uso de imagens com texto alternativo,
inclusão da #PraCegoVer,
vídeos legendados e transmissões ao vivo com tradução simultânea em libras.
“A B3 tem acompanhado
de perto os avanços relacionados à agenda de diversidade
e inclusão e aprimorado suas
práticas quando o assunto é
ampliar, facilitar e melhorar a
experiência e a acessibilidade
de pessoas com deficiências
aos conteúdos produzidos
pela bolsa para clientes, funcionários e toda a sociedade”. Site da B3 http://www.
b3.com.br/pt_br/noticias/
b3-aprimora-acessibilidadeem-site-institucional.htm

A 4ª Cúpula Digital da
China realizada em Fuzhou, capital da Província
de Fujian, no leste do país,
com investimentos no valor
de 318,8 bilhões de iuanes
(US$ 49 bilhões), envolvendo 523 projetos assinados
durante o evento que terminou na segunda-feira (26).
Segundo a agência Xinhua, os projetos abrangem
áreas como inteligência artificial, 5G, internet industrial e blockchain, e materializam o papel da cúpula
como uma plataforma para
intercâmbios em tecnologia
digital e cooperação industrial.
A primeira exibição pública do yuan digital também foi realizada durante a

cúpula. Empresas estatais,
incluindo a China National
Nuclear Industry e a State
Grid, demonstraram suas
inovações na transformação digital.
O evento de dois dias,
realizado online e offline,
foi categorizado em sete
seções, incluindo o fórum
principal, uma exposição,
20 subfóruns e um concurso de inovação. A exposição, que vai durar até
esta quinta-feira , atraiu 54
empresas líderes, incluindo gigantes da tecnologia
Huawei, Alibaba e Tencent, com 36 empresas
estatais exibindo seus produtos e serviços. A exposição teve 120 mil visitantes
até segunda-feira.
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CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CONCREJATO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIAS.A.
S.A.
ENGENHARIA
CNPJ 29.994.423/0001-56
CNPJwww.concrejato.com.br
29.994.423/0001-56
www.concrejato.com.br

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ 29.994.423/0001-56
www.concrejato.com.br

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas, a Administração da CONCREJATO Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (“Empresa”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes demonstrações financeiras da empresa, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. A Concrejato completou, em 2020, 42 anos de atividades, período ao longo do qual se tornou a principal referência em sua área de atuação. A empresa, que
começou fazendo reforço e recuperação de estruturas, ampliou seu portfólio e, atualmente, é a maior no país na área de recuperação estrutural, restauro, remodelação, revitalização e obras especiais, tendo sido pioneira na modernização de edificações
históricos, e é hoje importante destaque no mercado de manutenção de redes de distribuição de gás nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Piracicaba e Sorocaba. Ao longo de 2020, entre outros projetos, a Concrejato teve como destaque a execução
da extensão de linha férrea e tração elétrica da Estação Mendes – Linha 9 Esmeralda da CPTM e a ampliação, modernização e restauro do edifício das obras de revitalização do Museu Paulista – Museu do Ipiranga.
das atividades da Empresa. b) Base de elaboração: As demonstrações financeiras
Ativo
Passivo
Balanço Patrimonial dos em 31/12/2020 e de 2019 (Em R$ mil)
foram elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente é baseado no
2020
2019
2020
2019
Nota
2020
2019 valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) Continuidade dos Não Circulante
12.476
12.476
1.184
1.431
(Reapre- negócios: A Administração avalia, com base em seus atuais planos operacionais
12.476
12.476
1.184
1.431
sentado) e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional suportam uma Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros perATIVO
149.873
144.196 eventual necessidade de recursos. A Administração revisa sua habilidade de liquidar mitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31/12/2020 de R$12.476
CIRCULANTE
57.493
97.108 os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos diferidos passivo: Foram
Caixa e equivalentes de caixa
(5)
3.591
2.939 receber e fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social, aos quais
Clientes
(6) 39.185
87.419 considerados adequados à gestão financeira. d) Aprovação das demonstrações estão registradas no passivo não circulante em função de: a) diferimento da triImpostos a compensar
(7)
2.757
2.889 financeiras: Em 20/04/2021, a Administração da Empresa autorizou a elaboração butação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo.
Adiantamentos
(8)
6.757
2.993 e divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020. 2.1 10. PARTES RELACIONADAS: A Empresa é controlada pela MRV ParticipaEstoque
4.047
- REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Em atendimento ções S.A. A Controladora também possui participações em outras empresas,
Outros créditos
1.156
868 ao pronunciamento técnico CPC – 23, que tratam de políticas contábeis, mudança de formando um grupo econômico. Com isso, a Administração pratica o repasse de
NÃO CIRCULANTE
92.380
47.088 estimativa e retificação de erro, efetuamos ajustes retrospectivos nas demonstrações recurso para as demais empresas através de operações de mútuos, pactuados
Depósitos e cauções
4.650
4.259 financeiras da Companhia, referente ao exercício findo em 31/12/2019. A empresa em condições normais de mercado para operações semelhantes e remunerados
Clientes
(6) 52.988
9.878 efetuou ajustes em contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Com base neste a uma taxa em consonância com a gestão financeira. Adicionalmente, informaPartes relacionadas
(10) 12.832
12.159 levantamento foi reconhecido como ajuste de exercícios anteriores a 01/01/2020, mos que as operações não possuem vencimento.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(9) 12.476
12.476 as reduções dos montantes de R$ 1.627 mil em Impostos a Compensar no Ativo
Ativo Não
Passivo Não
Investimentos
4.703
3.597 Circulante e de R$ 79 mil em Imobilizado no Ativo Não Circulante e as reduções dos
Circulante
Circulante
Imobilizado
(11)
4.403
4.286 montantes de R$ 4 mil em Impostos a recolher e R$ 100 mil em Adiantamentos de
Intangível
(11)
328
433 Clientes no Passivo Circulante e consequentemente a redução do Patrimônio Líqui2020 2019 2020
2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
149.873
144.196 do em R$ 1.602 mil. Os ajustes realizados deveriam ser reconhecidos no exercício Participantes
984
984
CIRCULANTE
46.465
56.133 de 2018, por estes motivos os saldos iniciais de 2019 estão sendo apresentados Sócios pessoas físicas
11.547 10.914
Fornecedores
15.150
15.415 ajustados. A seguir apresentamos os efeitos nas demonstrações financeiras em Contemat Engenharia e Geotecnia S.A.
MRV Emprenedimentos e Participações S.A.
- 15
14
Empréstimos e financiamentos
(12)
8.001
11.564 31/12/2019:
CMAT Participações S.A.
301
261
Contas a pagar
34
590 2.1.1 Reconciliação do Ativo
Circu- Não Cir12.832 12.159 15
14
Obrigações tributárias
5.696
10.760 Ativo
lante culante Total 11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Imobilizado e o Intangível estão apresentados
Salários e encargos socias a pagar
12.191
11.818 Saldo apresentado
98.735 47.192 145.927 como segue:
Imobilizado
Parcelamentos de tributos
(13)
10
9 Baixa de valores irrecuperáveis de Impostos a compensar (1.627)
(1.627)
EquipaAdiantamentos recebidos de clientes
(14)
5.383
5.977 Baixa de Imobilizado
(104) (104)
mentos
OuNÃO CIRCULANTE
20.381
1.527 Saldo reapresentado
97.108 47.088 144.196
Máqui- Mó- de protras
Provisão de contingências
(15)
573
44 2.1.2 Reconciliação do Passivo e Patrimônio Líquido
nas e veis e cessaimoParcelamentos de tributos
(14)
27
38
Não
PatriEquipa- Uten- mento de Veícu- bilizaIntanImposto de renda e contribuição social diferidos
(9)
1.184
1.431
Circu- Circu- mônio
CUSTO
mentos sílios dados
los ções total gível
Partes relacionadas
(10)
15
14
lante lante Líquido Total
Tx depreciação % a.a.
10
10
20
20
Obrigações tributárias
2.867
- Passivo e Patrimônio Líquido
56.262 1.527
88.138 145.927 Em 01/01/2019
8.676 1.929
1.769 1.855 500 14.729 1.780
Empréstimos e financiamentos
15.715
– Saldo apresentado
Adições
255
20
136
7
418
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(17) 83.027
86.536 Baixa de valores irrecuperáveis de Impostos
(1.627) (1.627) Baixas
Capital Social
100.260
100.260 a compensar
(104) (104) Em 31/12/2019
Outros resultados abrangentes
(36.839)
(36.839) Baixa de Imobilizado
(29)
29
- (Reapresentado)
8.931 1.949
1.905 1.862 500 15.147 1.780
Reservas de lucros
34.722
34.722 Baixa de Obrigações tributárias
Baixa de Adiantamentos recebidos de clientes (100)
100
- Adições
2.581
129
80
2.790
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e de 2019 (Em R$ mil)
Saldo reapresentado
56.133 1.527
86.536 144.196 Baixas
(4.340) (737) (1.186) (1.140) (13) (7.416) (825)
7.172 1.341
799
722 487 10.521
955
Nota
2020
2019 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: a. Estimativas con- Em 31/12/2020
Receita Líquida
(18)
234.513 203.268 tábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a Depreciação/Amortização acumuladas
(4.921) (1.234) (1.492) (1.821) (269) (9.737) (1.106)
Custo dos Serviços Prestados
(20) (215.438) (168.924) mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de Em 01/01/2019
LUCRO BRUTO
19.075
34.344 determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas Depreciação/Amortida vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem zação
(796) (143)
(135)
(8) (42) (1.124) (241)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS
Honorários da diretoria
(1.704)
(1.488) ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: Baixas
(5.717) (1.377) (1.627) (1.829) (311) (10.861) (1.347)
Despesas com pessoal
(6.740)
(5.310) Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista, Em 31/12/2019
Despesas gerais e serviços
(9.552) (12.235) e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas Depreciação/Amorti(765) (146)
(84)
(9) (42) (1.046) (105)
Despesas de depreciação e amortização
(1.151)
(1.364) ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte zação
2.779
724
1.137 1.140
9 5.789
825
Outras receitas operacionais
(2.642)
(5.945) – IRRF auferidos até 31/12/2020, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contra- Baixas
(3.703) (799)
(574) (698) (344) (6.118) (627)
(21.789) (26.342) tadas. c. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 31/12/2020
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(2.714)
8.002 Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal Imobilizado Líquido
dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e Em 31/12/2019
3.214
572
278
33 189 4.286
433
RESULTADO FINANCEIRO
3.469
542
225
24 143 4.403
328
Resultado Financeiro Líquido
(19)
(1.041)
(503) cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na Em 31/12/2020
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
(3.755)
7.499 sua realização. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é constituída em 12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Circulante
Não Circulante
Imposto de renda sobre o lucro diferido
181
(1.046) montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas.
2020
2019
2020
Contribuição social sobre o lucro diferido
65
(385) d. Imobilizado: Os itens de ativo imobilizado da Empresa estão demonstrados ao Daycoval (a)
2.859
1.547
2.724
Imposto de renda sobre o lucro
(453) valor de custo, deduzidos da depreciação, amortização e perdas por redução ao Bradesco (b)
4.212 10.426
Contribuição social sobre o lucro
–
(172) valor irrecuperável. As depreciações foram calculadas pelo método linear a taxa ABC Brasil (c)
1.667
3.333
Imposto de renda e contribuição social
(16)
246
(2.056) que levam em conta a vida útil dos bens, as quais as taxas estão demonstradas em BTG (d)
10.000
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
(3.509)
5.443 nota explicativa. e. Imposto de Renda e Contribuição Social: A tributação sobre (-) Juros a Apropriar
(737)
(409)
(342)
o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social que são calculados
8.001 11.564
15.715
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e de 2019
com base nos resultados tributáveis (lucro real), às alíquotas aplicáveis segundo (a) Capital de giro - Daycoval: A empresa possui compromissos decorrentes de
(Em R$ mil)
a legislação vigente sendo: 15%, acrescido de 10% sobre o valor que exceder a contrato de capital de giro com prazo de 24 meses e taxa pré-fixada de 11,35%
2020 2019 R$240 no ano, para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. Os créditos a.a.. (b) Capital de giro - Bradesco: A empresa possui compromissos decorrentes
Prejuízo do exercício
(3.509) 5.443 tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base de contratos de capital de giro com carência de 6 meses e prazo de pagamento de
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o
negativa da contribuição social são reconhecidos somente na extensão em que 12 a 14 meses com taxa pré-fixada de 10,03% a.a.. (c) Capital de giro – ABC do
resultado do exercício em períodos subsequentes:
- seja provável que existirão bases tributáveis positivas que possam ser utilizadas. f. Brasil: A empresa possui compromissos decorrentes de contrato de capital de giro
Total do resultado abrangente
(3.509) 5.443 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido com prazo de 36 meses e taxa de 5,5% a.a. + 100% da taxa CDI CETIP. (d) Capital
no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros de giro – Banco BTG: A empresa possui compromissos decorrentes de contrato de
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido em
serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado capital de giro com carência de 24 meses e prazo de pagamento em mais 36 meses
31/12/2020 e de 2019 (Em R$ mil)
com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Empresa possui uma obriga- e taxa de 4% a.a. + 100% da taxa SELIC. Os montantes classificados no passivo
Re- Reserva
Outros
ção legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável não circulante têm a seguinte composição por ano de vencimento:
ser- de Lucros
Resul- Preque um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando Ano de Vencimento
2020
va
AtualiEx- tados juízos
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais 2022
5.438
Capital Le- zação Tec- pan- Abran- Acumuincorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
5.000
Social gal nológica são gentes lados Total do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 2023
3.333
Em 01/01/2019
100.260 4.081
4.965 25.676 (36.839) (17.050) 81.093 sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 2024
1.944
Lucro do exercício
5.443 5.443 contrário, são demonstrados como não circulantes. g. Passivos contingentes: São A partir de 2025
15.715
Em 31/12/2019
provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes en(Reapresentado) 100.260 4.081
4.965 25.676 (36.839) (11.607) 86.536 volvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos 13.PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS
Passivo Circulante Passivo Não Circulante
Prejuízo do exercício
- (3.509) (3.509) originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas
2020
2019
2020
2019
Em 31/12/2020
100.260 4.081
4.965 25.676 (36.839) (15.116) 83.027 possíveis são apenas divulgadas na nota explicativa (13) e os passivos contingentes
PARCELAMENTO IRPJ
32
31
89
124
Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e de 2019 (Em R$ mil)
avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. Depósitos (-) JUROS A APROPRIAR
(22)
(22)
(62)
(86)
Das atividades operacionais:
2020
2019 judiciais: São deduzidos das respectivas provisões para contingências para fins de
10
9
27
38
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
(3.509)
5.443 divulgação nas demonstrações financeiras. h. Apuração de resultado e reconhe- Durante o exercício de 2019 a empresa optou pelo parcelamento ordinário de saldo
cimento de receita: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e devedor de IRPJ oriundo de notificação fiscal. Tal parcelamento foi realizado em 60
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou (sessenta) parcelas fixas de R$ 2.808,41, acrescido de atualização pela variação
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
• Depreciação e amortização
1.151
1.364 taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos da taxa SELIC.
• Baixa líquida do imobilizado
1.627
- circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas 14. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES 2020
2019
• Imposto de renda e contribuição social diferidos
(247)
1.431 atribuíveis de imposto de renda e contribuição social. i. Demonstração dos fluxos
(Reapresentado)
• Provisão (Reversão) de contingências
529
(584) de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de Adiantamentos recebidos de cliente
5.383
5.977
• Provisão (Reversão) devedores duvidosos
(1.758)
(479) acordo com a Deliberação CVM 641, de 07/10/2010, que aprovou o CPC 03 (R2)–
5.383
5.977
• Juros sobre empréstimos
814 (1.519) Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo CPC. A demonstração de fluxos de A Empresa possui saldos referentes a contratos firmados com clientes a serem
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado
(1.393)
5.656 caixa reflete as modificações que ocorreram no caixa nos exercícios apresentados compensados em faturamento futuro. 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:
utilizando o método indireto. j. Informações por Segmento: As informações por A Administração da Empresa constitui provisão para valores de contingências tra(Aumento) Redução nos ativos operacionais
• Clientes e contas a receber
6.882 (43.377) segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório balhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação
• Impostos a compensar
132 12.058 interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência foram
• Adiantamentos a fornecedores e empregados
(3.764) (1.443) tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.
avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva
• Estoque
(4.047)
Provável
Possível
• Outros Créditos
(288)
211 responsável inclusive pela tomada das decisões estratégicas da Sociedade. Devido
2020
2019
2020
2019
• Depósitos e cauções
(391)
4.020 ao seu modelo de negócios verticalmente integrado e as características das ativida- Trabalhistas
956
619
3.765
3.979
des da Sociedade, os resultados da Sociedade são acompanhados, monitorados e Cíveis
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
8.746
4.563
• Fornecedores
(265) 10.774 avaliados de forma integrada. Dessa forma, em 31/12/2020 e de 2019, a Sociedade Depósitos Judiciais vinculados
(383)
(575)
• Contas a pagar
(556)
431 possui apenas um segmento operacional divulgável. 4. . PRICIPAIS FONTES DE
573
44
12.511
8.542
• Obrigações tributárias
(2.197)
3.366 JULGAMENTO E ESTIMATIVAS: Na preparação das demonstrações financeiras Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações
• Adiantamentos recebidos
(594)
5.401 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que a Adminis- movidas por empregados desligados contra a Empresa, envolvendo cobranças de
• Salários e encargos socias a pagar
373 (2.218) tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional de
• Outras contas a pagar
–
(154) contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os re- periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(6.108) (5.275) sultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. As informações provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e morais
Das atividades de investimentos:
(3.896) (4.014) sobre incertezas das premissas e estimativas que possuam um risco significativo relacionadas a contratos de clientes. 16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
• Investimentos–Consorcios
(1.106) (3.597) de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, SOCIAL–ALÍQUOTA EFETIVA: A alíquota efetiva sobre o lucro antes do IRPJ e
• Aquisição de imobilizado
(2.790)
(417) principalmente, aos seguintes aspectos: constituição de provisões necessárias para CSLL, são demonstradas a seguir:
Das atividades de financiamentos:
10.656 11.885 riscos tributários, cíveis, trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado e recuperação dos
2020 2019
• Outros resultados abrangentes
- ativos, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível Prejuízo (Lucro) antes do IRPJ e CSLL
(3.755) 7.499
• Variação líquida de empréstimos e financiamentos
11.338 13.034 por parte da Administração da Empresa, relacionadas à probabilidade de eventos IRPJ/CSLL no resultado do Exercício
(625)
• Parcelamentos de tributos
(10)
47 futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores IRPJ/CSLL diferidos
246 (1.431)
• Partes Relacionadas
(672) (1.196) reais. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com Alíquota Efetiva
7%
27%
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
652
2.596 relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 17.1. CAPITAL: A Companhia possui um capital social
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. a) Redução dos valores de de R$ 100.260 (cem milhões e duzentos e sessenta mil reais), divido em 57.687.841
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial
2.939
343 recuperação dos ativos: Os itens do ativo imobilizado que apresentam indicadores milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 1,74 fixos, cada, totalmente subscritas e
Saldo final
3.591
2.939 de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros e econômicos, integralizadas pelos acionistas de forma proporcional às suas respectivas participaAUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
652
2.596 têm seus valores contábeis anualmente revisados, através de estudo detalhado ções no capital social da mesma. 17.2. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:
para cada UGC, pelo cálculo dos fluxos de caixa futuros descontados e pela utilizaNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES ção de taxa para desconto a valor presente, para assegurar que eventual provisão A Empresa adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens
AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019 (Em reais mil): 1. CONTEX- para perdas do valor contábil seja registrada no resultado do exercício analisado. b) do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, foi registrado em conta
TO OPERACIONAL: A CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA Perdas com recebíveis de clientes: As contas a receber de clientes são monitora- de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC10.
S.A. ("Empresa") é uma sociedade anônima de capital fechado, foi constituída em das individualmente, sendo a perda registrada diretamente no resultado com base 17.3. RESERVA LEGAL: É constituída de acordo com a Lei das Sociedades por
10/11/1978 com sede na cidade do RJ. A Empresa possui em seu plano de negócios na análise de risco da totalidade da carteira de clientes e respectiva probabilidade Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até que a soma com a Reserva
a prestação de serviços técnicos de engenharia civil em geral, reformas, manutenção de recebimento, considerando os saldos vencidos há mais de 180 dias, excluindo de Capital atinja 20% do Capital Social. 17.4. ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA: A
predial e industrial e reforços de estruturas, no Brasil e no exterior. Pandemia do valores já negociados. c) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: Administração constituiu a reserva de atualização tecnológica na proporção de até
Corona Vírus - COVID 19: O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID 19. A provisão constituída para processos judiciais que representa perdas prováveis é 10% do lucro líquido, após as destinações legais. Esta reserva tem por finalidade
A atividade de construção civil foi classificada como atividade essencial, conforme estimada com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é manter os equipamentos da Empresa compatíveis com o progresso científico. 17.5.
EXPANSÃO: De igual forma a nota anterior, a Administração constituiu a reserva
Decreto 10.282/2020. Apesar disso, no mês de Março/20 a empresa enfrentou para- amparada pela opinião dos assessores jurídicos da Empresa.
para expansão das atividades, assegurando recursos econômicos para fomentar as
lisações na execução de parte de seus contratos. Algumas paralisações ocorreram
2020
2019
5.
CAIXA
E
EQUIVALENTE
DE
CAIXA
atividades operacionais seja por meio de aumento de capital para fornecer a estrupor iniciativa do cliente, outras por problemas de mobilidade (acesso a casa das
Caixa
e
Bancos
2.680
929
tura própria ou até mesmo na criação de novos empreendimentos e projetos. 17.6.
pessoas na ligação dos contratos de gás) e, por fim, por decretos governamentais
Aplicações
Financeiras
911
2.010
RESULTADOS ABRANGENTES: Os valores registrados referem-se aos ajustes
de lockdown. Essa paralisação trouxe uma necessidade de diminuição do efetivo da
3.591
2.939
provenientes da desoneração sobre a folha de pagamento, já somados ao resultado
empresa em curto espaço de tempo, com um consequente impacto não recorrente
Em
31/12/2020
e
2019,
as
aplicações
financeiras
foram
remuneradas
por
taxa
média
de baixa de contas a receber relativo à venda da marca e demais variações decorde R$ 3.650 Mil, referente a desmobilização de mais de 300 colaboradores entre
de
100%
da
variação
do
certificado
de
depósito
interbancário–CDI,
tendo
em
sua
rentes do patrimônio líquido resultante de transações e eventos não derivados de
Março e Julho, além de outros custos não recorrentes inerentes à proteção contra
carteira
principalmente
aplicações
em
CDB
renda
fixa
compromissada
e
CDB
resgate
transações com os sócios na qualidade de proprietários. 18. RECEITA LÍQUIDA:
a pandemia. Todos os clientes se mostraram muito sensíveis ao problema em curautomático.
Os
saldos
consistem
em
aplicações
de
liquidez
imediata,
rapidamente
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração
so, alongando prazos contratuais e evitando multa por descumprimento. Contudo,
conversíveis
em
Reais,
tendo
como
objetivo
principal
honrar
os
compromissos
de
de resultado do exercício é como segue:
parte deles ainda não reconheceu os sobrecustos de desmobilização e combate
curto
prazo,
sujeitos
a
baixo
risco.
à pandemia. Desta forma, os meses de Março, Abril, Maio e Junho impactaram o
2020
2019
Circulante
Não
Circulante
6.
CLIENTES
resultado do ano. Em Julho praticamente todos os contratos já haviam retomado sua
Receita Bruta
255.118 221.841
2020
2019
2020
2019
produção. A empresa atualmente negocia pleitos de reequilíbrio econômico-finanDeduções da receita
42.362 92.354 52.988 9.878 ISS
ceiro para recuperar estes sobrecustos. Por outro lado, neste período de paralisia Contas a Receber
(7.437) (7.014)
(-)Provisão
para
Crédito
de
Liquidação
Duvidosa
foi possível avançar muito no reconhecimento de medições de obras já executadas,
PIS
(1.553) (1.370)
(PCLD)
(3.177)
(4.935)
–
–
fato este que manteve o faturamento alto mesmo com obras paralisadas, aliviando
COFINS
(7.169) (6.029)
39.185
87.419
52.988
9.878
em parte o impacto no caixa. Destaca-se o desempenho do faturamento no ano com
INSS s/faturamento (CPRB)
(4.446) (4.160)
Nenhum
cliente
individual
foi
responsável
por
mais
de
10%
da
receita
total.
crescimento de 37% sobre o ano de 2019. 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
Receita Líquida
234.513 203.268
2020
2019 Assim como as demais organizações do seguimento da construção civil, também a
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: a) Declaração de conformidade: As de- 7. IMPOSTOS A COMPENSAR
(Reapresentado) Concrejato possui em uma pequena parcela de seus contratos a cláusula de faturamonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as
15
- mento direto, onde ela é a responsável pela administração da construção, porém os
práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com os pronunciamentos, interpreta- PIS
ções e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e de COFINS
74
- materiais são adquiridos em nome da empresa contratante e quitados diretamente
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários INSS
102
102 por esta. Dessa forma, embora não incluído da Demonstração de Resultado do Exer– CVM. As informações financeiras estão sendo apresentadas em Reais e foram IRPJ/CSLL
2.531
2.771 cício, o faturamento direto também poderia ser mais um elemento de composição de
preparadas baseadas no custo histórico de cada transação, exceto por determinados Outros
35
16 faturamento. Para o exercício findo em 31/12/2020 esse montante representou R$
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Na preparação das
2.902.759,57 (dois milhões, novecentos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove
2.757
2.889
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Reais e cinquenta e sete centavos).
2020
2019 19. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
é requerido que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 8. ADIANTAMENTOS
2019
2019
afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, Adiantamentos a empregados
489
307 Custo com mão-de-obra
(92.354) (75.758)
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas Adiantamentos a fornecedores
(41.193) (28.216)
6.268
2.686 Custo com serviços
estimativas. As principais fontes de julgamento e estimativas estão detalhadas na
(52.204) (42.788)
6.757
2.993 Custo com materiais
nota explicativa nº 4. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aque- 9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Empresa Custo com ativos
(27.226) (21.149)
las incluídas na legislação societária brasileira, os pronunciamentos técnicos, as possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição so- Custos gerais
(2.461)
(1.013)
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos cial diferidos, registrados nos ativos circulante e não circulante, decorrentes de Total dos custos
(215.438) (168.924)
Contábeis–CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Todas provisões, saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, Conforme explicado na nota 17, o impacto no custo da cláusula de faturamento direto
as informações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, estão constituídos à alíquota de 25% para o imposto de renda e à alíquota de 9% para dos contratos, representou um acréscimo de R$ 2.902.759,57 (dois milhões, novesendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão a contribuição social.
centos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove Reais e cinquenta e sete centavos).
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20. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
2020
2019
Rendimentos de aplicações financeiras
17
5
Descontos Obtidos
157
249
Juros recebidos deClientes
2.219
80
Variações monetárias ativas
98
976
Juros de contratos de mútuos
313
675
Outras receitas
5
169
Total das receitas financeiras
2.809
2.154
Descontos concedidos
(684)
(986)
Juros passivos
(815)
(719)
Taxas e emolumentos
(56)
Juros sobre obrigações
(954)
(309)
Outras despesas
(1.397)
(587)
Total das despesas financeiras
(3.850)
(2.657)
Resultado financeiro líquido
(1.041)
(503)
21. LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) POR AÇÃO: a. Básico: Em atendimento à
legislação das sociedades anônimas, a Empresa apresenta o lucro (prejuízo) por
ação, na qual é apurado mediante a divisão do lucro líquido (prejuízo) do exercício
pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as
ações adquiridas pela Empresa e mantidas como ações em tesouraria. b. Diluído: O Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Empresa não possuí
ações ordinárias diluídas.
2020 2019
(Prejuízo) Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
(3.509) 5.443
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas–milhares
57.688 57.688
(Prejuízo) Lucro básico e diluído por ação
(0,06)
0,09
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Empresa participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de
mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa em 31/12/2020
e de 2019, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes
dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado
dos instrumentos financeiros: O valor de mercado das disponibilidades (caixa,
bancos e aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber
de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço.
O saldo dos empréstimos e financiamentos são atualizados monetariamente com
base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado
e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao
valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo devido às partes relacionadas
é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ 29.994.423/0001-56
www.concrejato.com.br

sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do
investimento e não necessariamente o valor de mercado das transações financeiras.
23. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE
INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de ativos financeiros,
a Empresa procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a risco
e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação
dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Empresa administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam capazes de
continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da
Empresa é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento,
reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração
da Empresa acredita que os recursos disponíveis para a Empresa são suficientes
para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa
para o ano fiscal de 2020. A Empresa não contrata instrumentos financeiros para fins
especulativos. 23.1. RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o
risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os
instrumentos financeiros que expõem a Empresa ao risco de concentração de crédito
consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as
disponibilidades da Empresa são mantidas nas melhores instituições financeiras do
país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem
condições normais de mercado e risco. I. Instrumentos financeiros e depósitos
em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras
é administrado pela tesouraria da Empresa de acordo suas políticas internas. Os
recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro
do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado
periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que
necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração
de riscos e, consequentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial
falência de uma contraparte. II. Contas a receber: O risco de crédito em relação às
contas a receber é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro
das empresas para as quais a Empresa presta serviços. Adicionalmente, a Empresa
monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que
necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre
que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para os
clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos
vencidos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas
prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas
considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em
31/12/2020, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 23.2.
RISCO DE MERCADO: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos

preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado
incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos
financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado
e instrumentos financeiros derivativos. 23.3. RISCO DE TAXA DE JUROS: Risco
de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A
exposição da Empresa ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis.
A Empresa gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada
entre empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas
variáveis. 23.4. GESTÃO DE CAPITAL: A Empresa tem por objetivo administrar seu
capital sob a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e
benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital
ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de
capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em
que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com
o intuito de reduzir o nível de endividamento. 24. SEGUROS: A Empresa mantém
seguros de responsabilidade civil, seguro contra incêndio, roubo, queda de raio,
danos elétricos, equipamentos em canteiro de obra, seguro de risco de engenharia,
seguro de veículos e seguro de vida, sendo a cobertura contratada considerada
suficiente pela administração da Empresa para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. 25. EVENTOS SUBSEQUENTES: 25.1 – Elevação
dos preços dos insumos devido ao Corona Vírus (COVID-19): A pandemia de
COVID 19 gerou impactos significativos na indústria da construção civil. O desarranjo
produtivo ocasionado pelos frequentes isolamentos sociais (lockdown) produziram
um descompasso entre oferta e demanda na cadeia de produção dos insumos
utilizados no setor. Matérias primas como aço, cobre, cimento, tubos, vidros, tintas
e azulejos tiveram reajustes de dois dígitos, em alguns casos superiores a 50%.
Além do incremento de preços, o descompasso entre oferta e demanda na cadeia
de produção fez com que a indústria da construção civil sofresse desde outubro de
2020 com a escassez de materiais. Em alguns casos, o prazo de entrega é superior a
60 dias. A empresa atualmente negocia pleitos de reequilíbrio-econômico financeiro
para recuperar estes sobrecustos bem como a respectiva perda de produtividade
ocasionada por tais fatos.
Rommel Curzio Valente - Diretor Presidente; Ioannis Saliveros Neto - Diretor
Vice-Presidente; Ronaldo Ritti Dias - Diretor Comercial; Maria Aparecida
Soukef Nasser - Diretora Operacional; Guilherme de Figueiredo Dias Diretor Operacional; Alexandre Augusto Costa Cabral - Diretor Jurídico;
Felipe Paz Cabral de Almeida - Diretor Financeiro;
Contador: Ailton Fernando de Souza - CRC: 1SP203379/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS: Aos acionistas da Companhia Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações 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 acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. em 31/12/2020, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais”. Somos independentes 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 obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório do auditor: A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais, 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, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, 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 profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais, 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 entendimento 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 evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 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 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 condições 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 individuais 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. 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, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 20/04/2021. Alberto A. de F. S. Maia - Contador–CRC-RJ nº 082.246/O-0; Opinião Auditores Independentes
CRC/SP no 021.490/O – T – RJ.

AHIRA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.026.236/0001-71
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021. A Administração.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(46)
(48)
Prejuízo antes do resultado financeiro e da
equivalência patrimonial
(46)
(48)
Despesa financeira
(322)
–
Receita financeira
1
1
Resultado de equivalência patrimonial
(75.787)
(73.582)
Prejuízo líquido do exercício
(76.154)
(73.629)

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Ativo
2020
2019
Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
Ativo circulante
Patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa
2
9
Capital social (Nota 4)
960.056
952.023
Títulos e valores mobiliários
3
11
Reserva de capital
127
127
Créditos fiscais
2
2
Efeitos de transações de capital
(47.814)
(50.430)
Total do ativo circulante
7
22
(651.038)
(574.884)
Prejuízos acumulados
Ativo não circulante
261.331
326.836
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Adiantamento para futuro aumento de capital
9.625
33.212 Total do patrimônio líquido
9.626
33.215
Adiantamento para futuro aumento de capital
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Depósito judicial
4
4
Investimento
261.321
326.813 Total do patrimônio líquido e do adiantamento
2020
2019
270.957
360.051 Prejuízo líquido do exercício
Total do ativo não circulante
270.950
360.029 para futuro aumento de capital
(76.154)
(73.629)
270.957
360.051
Total do ativo
270.957
360.051 Total do passivo e patrimônio líquido
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente total do exercício
(76.154)
(73.629)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Adiantamento
Total do patrimônio
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
para futuro
líquido
Efeitos de Prejuízos
Total do
aumento de
e do adiantamento para
Capital Reserva transações acumula- patrimônio
2020
2019
capital
futuro aumento de capital
dos
líquido
social de capital de capital
(76.154) (73.629)
Saldos em 31 de dezembro 2018
927.917
127
(54.119)
(501.255)
372.670
18.471
391.141 Prejuízo líquido do exercício
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
38.850
38.850 Ajustes para conciliar o resultado ao caixa consumido
Aumento de capital
24.106
–
–
–
24.106
(24.106)
–
nas atividades operacionais
Efeitos de transações de capital
–
–
3.689
–
3.689
–
3.689
Resultado de equivalência patrimonial
75.787 73.582
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
(73.629)
(73.629)
–
(73.629)
(367)
(47)
Saldos em 31 de dezembro 2019
952.023
127
(50.430)
(574.884)
326.836
33.215
360.051
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
(15.556)
(15.556) Aumento de passivos
Depósito judicial
–
(4)
Aumento de capital
8.033
–
–
–
8.033
(8.033)
–
Contas a pagar
–
(3)
Efeitos de transações de capital
–
–
2.616
–
2.616
–
2.616
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
(76.154)
(76.154)
–
(76.154) Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais
(367)
(54)
Saldos em 31 de dezembro 2020
960.056
127
(47.814)
(651.038)
261.331
9.626
270.957 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários
8
(11)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Adiantamento para futuro aumento de capital em investida 23.586 (33.212)
1. Contexto Operacional: A Ahira Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto social exclusivo a participação na sociedade denominada Aero Rio Táxi
Aumento de capital em investida
(7.678) (5.578)
Aéreo Ltda. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia são de responsabilidade da Administração e Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e os pronun- investimentos
15.916 (38.801)
ciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
- O resultado é determinado em conformidade com o regime de competência. b) Ativos circulantes e não circulantes - São reconhecidos no balanço somente
Adiantamento para futuro aumento de capital de
quando for provável que seus benefícios ecoômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
acionistas
(23.589) 33.215
c) Investimento - O investimento em controlada está registrado pelo método de equivalência patrimonial. 4. Capital Social: O capital social, totalmente subscrito
Aumento de capital de acionistas
8.033
5.635
e integralizado em moeda corrente do país, está dividido em 265.971 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2020 (259.325 Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades de
ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019).
financiamentos
(15.556) 38.850
DIRETORIA
CONTADOR
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(7)
(5)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
9
14
Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Augusto Cesar Roxo de Urzedo Rocha Filho
Patricia Nunes da Silva
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2
9
Diretor
Diretor
Contadora CRC - RJ 057.247/O-0

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
(Anteriormente denominada SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A.)
CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
Balanço patrimonial em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
2020
2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019 Aumento/redução de passivos
2020
2019
Ativo
619.269 573.390 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
23.932 3.582 Fornecedores e contas a pagar
(7.034) 6.892
Circulante
139.450 125.202 Despesas/ (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa
Contas a pagar - partes relacionadas
(10.666) (10.412)
Caixa e equivalentes de caixa
7.125 14.320
Depreciações
38.420 26.232 Adiantamentos de clientes
7.868 (11.009)
Contas a receber de clientes
120.389 91.603
Amortização
1.884 1.885 Obrigações trabalhistas e tributárias
542 1.073
Crédito de carbono
2.915
8.571
Reversão de provisão crédito de carbono 2018
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.752) (4.625)
Créditos diversos
4.768
5.958
e demais provisões
(8.861)
- Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais 57.252 61.983
Tributos a recuperar
4.253
4.750
Variações cambiais de créditos de carbono
- (1.080) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo não circulante
479.819 448.188
Variações cambiais de empréstimos, financiamentos
Acréscimo do imobilizado
(58.978) (62.604)
Contas a receber de clientes
18.436
e créditos de carbono
16.180 2.378 Títulos e valores mobiliários
(586) (5.451)
Títulos e valores mobiliários
21.816 21.230
Baixa líquida de imobilizado
12 Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (59.562) (68.055)
Depósitos judiciais
461
465
Juros e IOF sobre empréstimos e financiamentos
27.230 25.431 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Imposto de renda e contribuição social diferidos
53.610 56.584
Juros sobre mútuo
9.386 6.486 Ingressos de empréstimos e financiamentos
19.998 19.665
Imobilizado
372.623 355.152
Provisão para riscos e demandas judiciais
199 Mútuos - Captações líquidas
70.656 64.273
Intangível
12.873 14.757 Aumento/redução de ativos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (incluindo juros) (95.539) (63.959)
126.490 107.714
Passivo circulante
Contas a receber de clientes e outros recebíveis
(47.222) (5.819) Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (4.885) 19.979
Empréstimos e financiamentos
80.883 52.817
Crédito de carbono
5.656 26.352 Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
(7.195) 13.907
Fornecedores e outras contas a pagar
11.270 18.304
Créditos diversos
1.190 (2.734) Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
14.320
413
Partes relacionadas – contas a pagar
9.631 20.297
Tributos a recuperar
497 (2.769)
No final do exercício
7.125 14.320
Obrigações trabalhistas
2.582
2.135
Depósitos judiciais
4
(91) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
7.195 13.907
Obrigações tributárias
14.115 14.020
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstração do Resultado em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Adiantamento de clientes
8.009
141
2020
2019
2020
2019
Passivo não circulante
452.981 433.134
292.686 261.842
15.826
2.011 Receita operacional líquida
Empréstimos e financiamentos
250.047 310.243 Lucro líquido do exercício
(206.096) (216.866)
Outros resultados abrangentes
- Custo dos serviços prestados
Partes relacionadas – mútuo
198.276 118.234
86.590
44.976
15.826
2.011 Lucro bruto
Provisão para riscos e demandas judiciais
1.397
1.397 Resultado abrangente do exercício
Provisão custo para desmontagem
3.260
3.260 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 e 2019 Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
(12.804) (11.571)
Patrimônio líquido
39.798 32.542 (Em MR$)
Capital social Prejuízos acumulados Total Outras receitas operacionais
451
2.933
Capital social
110.000 110.000 Saldos em 31/12/2018
110.000
(79.468) 30.532 Lucro operacional antes do resultado financeiro
74.237
36.338
Prejuízos acumulados
(70.202) (77.458) Lucro líquido do exercício
2.011 2.011 Resultado financeiro
Total do passivo e patrimônio líquido
619.269 573.390 Saldos em 31/12/2019
110.000
(77.457) 32.543 Despesas financeiras
(71.379) (54.202)
Ajuste de exercícios anteriores
(8.571) (8.571) Receitas financeiras
21.074
21.446
• As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresen- Lucro líquido do exercício
15.826 15.826 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
23.932
3.582
tadas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- Saldos em 31/12/2020
110.000
(70.202) 39.798 Imposto de renda e contribuição social – corrente
(5.132)
(4.625)
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As
Imposto de renda e contribuição social – diferido
(2.974)
3.054
Diretora: Adriana Vilela Montenegro Felipetto - CPF 004.706.887-69
notas explicativas e Parecer da ERNST & YOUNG Auditores Independentes
15.826
2.011
Gerente contábil: Fabiana da Silva Anacleto - Contadora - CRC-RJ 111.572/O-0 Lucro líquido do exercício
S. S. encontram-se a disposição da Sede da empresa.”

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 29 de abril de 2021
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos de ajuste relacionado à apuração pelo IFRS 15 ocorrida em 2019. • No exercício de 2020, Receita de Construção somou
a seguir o Relatório da Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2020, em conjunto com as R$ 8 mil, uma queda de 66,2% quando comparada aos R$ 24 mil de 2019. • A Receita de Remuneração dos Ativos da
Demonstrações Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, Concessão consolidada somou R$ 98,4 milhões em 2020, aumento de 1,9% comparado ao ano de 2019, refletindo, princias orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo palmente, a atualização do ativo financeiro. As Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 15,6 milhões em 2020, um
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Guaraciaba aumento de 6,6% em relação ao ano de 2019, afetada, principalmente pelo aumento da Receita Anual Permitida e das taxas
Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e clientes. EXERCÍCIO 2020: 1. Perfil da regulatórias proporcionais. A Receita Operacional Líquida em 2020 atingiu R$ 114,6 milhões, impactada principalmente pela
Companhia: A Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, Receita de Operação e Manutenção de R$ 31,7 milhões no período, um acréscimo de 8,47 % em relação ao valor de 2019,
foi constituída em 14 de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12º andar, Centro do Rio de Ja- que foi de R$ 105,6 milhões. As despesas administrativas e os custos de O&M em 2020, alcançaram R$ 8,4 milhões, uma
neiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto social a exploração de concessões queda de 70,9% em relação aos R$ 28,9 milhões de 2019 devido ao período de assunção das atividades de O&M e redução
de Serviços Públicos de Transmissão de Energia. A Companhia sagrou-se vencedora do Lote A do Leilão de Transmissão de custos devido a pandemia da Covid-19. O resultado financeiro negativo atingiu R$ 38,9 milhões em 2020 frente a R$
nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09/03/2012, cujo Contrato de Concessão nº 013/2012 foi assinado em 10/05/2012. 42,5 milhões registrados em 2019. A variação reflete, principalmente, os juros dos contratos de empréstimos e debêntures.
O Lote B formado pela subestação Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de transmissão 500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde O imposto de renda e contribuição social foram de R$ 23,7 milhões positivos em 2020. A alíquota efetiva do imposto corrente
Norte e Rio Verde Norte - Marimbondo II, e pelo seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo - Arara- de 2019 foi de 3,0%. O Lucro Líquido em 2020 totalizou R$ 43,6 milhões, uma queda de 2,5% em relação ao lucro líquido
quara C1 e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A RAP ajustada para o de 2019 de R$ 44,7 milhões. O EBITDA de 2020, foi de R$ 106,1 milhões e margem de 92,6%. Excluindo os efeitos do
ciclo de 2020/2021 é de aproximadamente R$ 99 milhões. 2. Gestão: A atuação da Administração tem enfoque na busca IFRS 15, o EBITDA atingiu R$ 81,8 milhões em 2020 com margem EBITDA de 71,4%, um acréscimo de 5,6% em relação
por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na responsabilidade social, na maximização da ren- ao EBITDA de 2019, que atingiu R$ 52,8 milhões, principalmente, pelo aumento na despesa com operação e manutenção.
tabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança Corporativa: A Companhia tem como órgãos A dívida bruta consolidada em 31/12/2020 somou R$ 475,5 milhões, uma queda de 3,8% em relação ao final de 2019,
de administração a Diretoria e o Conselho de Administração, sendo este o órgão máximo de Governança o Conselho de quando registrou R$ 494,4 milhões, considerando o empréstimo com BNDES e a Segunda Emissão de Debêntures, ambos
Administração, apoiado, no que lhe refere, pelo Conselho Fiscal. Em 2019 foi contratada consultoria especializada para em fase de amortização. 6. Investimentos: Os investimentos da Companhia têm como objetivo principal o aumento de sua
levantamento de riscos no nível corporativo, cujo objetivo é a estruturação de um ERM (Enterprise Risk Management) com eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D realizados em conformidade com a política regulatória do setor,
vistas a continuamente identificar e monitorar os riscos à consecução dos objetivos do negócio. Os resultados foram entre- seja para investimentos em melhorias. Os investimentos em programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL são feitos
gues em 2020 e estão sendo avaliados em linha com realidade da companhia. 4. Desempenho Operacional: Desde 2019 de acordo com a legislação vigente. Foi concluída a primeira fase de um projeto em parceria com a COPEE - UFRJ sobre
a Companhia assumiu integralmente as atividades de Operação e Manutenção (O&M), com o objetivo de maximizar a sua chaves seccionadoras seguras e está em andamento o desenvolvimento de um robô de monitoramento de Subestações
eficiência operacional mantendo apenas terceirizado o Centro de Operações - COS cujo serviço é prestado pela Itumbiara com o LACTEC, do Paraná. O investimento já realizado chega a R$ 720 mil. 7. Auditores Independentes: Com respeito à
Transmissora de Energia, subsidiária integral da acionista State Grid Brasil Holding. 5. Desempenho Econômico-Financei- prestação de serviços relacionados à auditoria externa, a Companhia informa que a KPMG Auditores Independentes presro: Em 2020, a Receita Operacional Bruta totalizou R$ 130,1 milhões, aumento de 8,2% em relação a 2019 decorrente, tou apenas serviços relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2020. A Diretoria declara que
principalmente, do acréscimo na Receita de Operação e Manutenção. • A Receita de Operação e Manutenção totalizou discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações
R$ 31,7 milhões em 2020, aumento de 34,4% quando comparada aos R$ 23,6 milhões de 2019, decorrente, principalmente, financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Rio de Janeiro, 10/03/2021. - A Administração.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (Em milhares de Reais) _____________________________________________________________
Demonstrações dos resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
_____________________________________________________________
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Nota ________
2020 ________
2019
Nota ________
2020 ________
2019 _________________________________________________________________
____
____
2020 _______
2019
_______
Ativo
1.447.465 1.401.142
19 ________
114.571 ________
105.642 Fluxo de caixa das atividades operacionais
________
________ Receita operacional líquida
67.256 _______
34.134
Circulante
165.063
150.874 Custo de construção
(8)
- Lucro antes dos imposto de renda e da contribuição social _______
Caixa e equivalentes de caixa
7
25.565
44.805 Custo de operação e manutenção - O&M
20 ________
(7.274) ________
(20.536) Ajuste para:
(98.441) (96.625)
Contas a receber
8
10.984
8.595 Lucro bruto
107.289 ________
85.106 Remuneração do ativo de contrato
________
Depreciação
4
22
Impostos a recuperar
785
291 Despesas e Receitas operacionais
40.117 45.385
IR e contribuição social a recuperar
379
4.632 Pessoal
(3.546)
(3.240) Despesas de juros de empréstimos e debêntures e custos
(3.382) _______
3.563
Ativo de contrato
9
79.656
76.004 Serviços de terceiros
_______
(1.468)
(4.844) Provisão (reversão) Contingência
Caixa restrito
10
32.726
818 Outros
558
(340) (Aumento)/redução nos ativos e Aumento (redução) nos
Almoxarifado Operacional
11
8.189
6.528 Reversão de Contingências
16 ________
3.306 ________- passivos operacionais
Outros ativos
6.779
9.201 Lucro antes das receitas e despesas financeiras
(2.389)
1.618
106.139 ________
76.682 Contas a receber
________
Não circulante
1.282.402 1.250.268
(494)
1.227
________
________ Receitas financeiras
21
1.637
4.363 Imposto a recuperar
4.253 (5.726)
Caixa Restrito
10
22.975
17.394 Despesas financeiras
21 ________
(40.520) ________
(46.911) Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(1.661) (1.387)
Ativo de contrato
9
1.251.357 1.230.480 Resultado financeiro (líquido)
(38.883) ________
(42.548) Almoxarifado Operacional
________
2.422 (5.656)
Imobilizado
7.822
2.184 Lucro antes do IR e da contribuição social
67.256
34.134 Outros ativos
73.912 72.770
Intangível
248
210 IR e contribuição social - corrente e diferidos
_____________________________________________________________
17 ________
(23.646) ________
10.574 Ativo de contrato
1.808
6.708
Total do passivo e do patrimonio liquido
1.447.465 ________
1.401.142 Lucro líquido do exercício
________
43.610 ________
44.708 Fornecedores
________
________
________
Impostos e contribuições sociais
267 (1.437)
Circulante
82.861 ________
87.571 Resultado
________
por
ações
(R$)
0,06
0,06
_____________________________________________________________ Imposto de renda e contribuição social a recolher
(34)
2.866
Fornecedores
12
18.144
16.336
Demonstrações do resultado abrangente
Salários e encargos
214
139
Impostos e contribuições sociais
13
1.428
1.160
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Encargos setoriais
(125)
616
IR e contribuição social a recolher
17
350
- _____________________________________________________________
332 _______
110
2020 ______
2019 Outros passivos
_______
______
Empréstimos e financiamentos
14
25.321
23.136
84.059 _______
58.327
43.610 44.708 Disponibilidade proveniente das atividades operacionais _______
Debêntures
15
3.421
9.966 Lucro líquido do período
(34.690) (39.603)
______- ______- Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
Salários e encargos
665
451 Outros resultados abrangentes
(1.100) _______
(3.887)
de resultado abrangente do período
43.610 ______
44.708 Pagamento de imposto de renda e contribuição social
_______
______
Dividendos a pagar
24.b
29.808
33.005 Total
______
______
_________________________________________________________________
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais _______
48.269 _______
14.837
Encargos setoriais
1.600
1.725
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Fluxo de caixa da atividade de investimento
Outros passivos
2.124
1.792
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
(37.490) (2.528)
Não circulante
506.683 ________
502.457 _____________________________________________________________ Caixa Restrito
________
Reservas
Aquisição de Imobilizado
(5.642) (2.178)
Empréstimos e financiamentos
14
326.276
351.757
de lucros
______________
Intangível
(38) _______
(115)
_______
Debêntures
15
120.525
109.596
Capital
Retenção
Lucros
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos _______
(43.170) _______
(4.821)
Provisão para Contingências
16
5.576
3.760
social _____
Legal ________
de lucros ___________
acumulados _______
Total Fluxo de caixa da atividade de financiamento
_______
Outros passivos
5.198
803.832 _____
5.131 ________
38.061 ___________
847.024 Pagamento de principal - Empréstimos e debêntures
_______
(24.339) (21.402)
_______
_____
________
___________- _______
_______
IR e contribuição social diferidos
17
54.306
32.146 Saldos em 31/12/2018
- (10.000)
(70.000)
- (70.000) Dividendos pagos
Patrimônio líquido
857.921 ________
811.114 Redução de capital
________
(70.000)
_______- _______
44.708 44.708 Redução de capital
Capital social
18.a
733.832
733.832 Lucro Líquido do período
- 2.235
(2.235)
- Fluxo de caixa líquido (aplicado) nas atividades de
Reserva legal
18.b
9.547
7.366 Constituição de reserva legal
(24.339) (101.402)
(10.618) (10.618) financiamento
_______
_______
Reserva de retenção de lucros
18.d
114.542
69.916 Dividendos mínimos obrigatórios
_________________________________________________________________
Reserva de retenção de lucros _______- _____- ________
31.855 ___________
(31.855) _______- Redução do caixa e equivalente de caixa
(19.240) _______
(91.386)
_______
_______
_______
Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais)
_____________________________________________________________
Saldos em 31/12/2019
733.832 _____
7.366 ________
69.916 ___________
811.114 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
_______
44.805 136.191
_______
_____
________
___________- _______
_______
1. Contexto operacional: Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A.
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
25.565 _______
44.805
_______
(“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em Reversão de Dividendos não
13.554 13.554 Redução do caixa e equivalente de caixa
(19.240) _______
(91.386)
_______
_______
14/12/2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12º andar, reclamados
_______
_________________________________________________________________
43.610 43.610
Centro, no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Espe- Lucro Líquido do período
- 2.181
(2.181)
- monstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 09/03/2021. Após a
cífico - (SPE) e tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços Constituição de reserva legal
(10.357) (10.357) sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as Demonstrações
Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, opera- Dividendos mínimos obrigatórios
44.626 ___________
(44.626) _______- financeiras Todas as informações relevantes próprias das Demonstrações fição e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comple- Reserva de retenção de lucros _______- _____- ________
em 31/12/2020
733.832 _____
9.547 ________
114.542 ___________
857.921 nanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque_______
_____
________
___________- _______
_______
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é re- Saldos
_______
_________________________________________________________________
las utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda
gulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), vinculada
desse
saldo
remanescente
equivale
à
antecipação
da
Parcela
de
Ajuste
(PA), de apresentação: Essas Demonstrações financeiras estão apresentadas em
ao Ministério de Minas e Energia (“MME”). A Companhia foi criada pelas emque
seria
considerada
a
partir
do
Ciclo
Tarifário
2020/2021,
que
iniciou-se
em
Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todos os
presas State Grid Brazil Holding S.A. (“State Grid”), e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel”), com vistas a desenvolver a concessão objeto do Leilão 01/07/2020. A redução dos encargos dos meses de abril, maio e junho de saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indica2020,
aliviou
os
custos
de
transmissão
para
o
segmento
de
consumo
e
contrido de outra forma.4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação desde Transmissão ANEEL nº 02/2012 (“Leilão”), realizado pela ANEEL. a. Da
concessão: A Companhia sagrou-se vencedora no Leilão, arrematando o buiu para evitar inadimplências no segmento de transmissão. Porém, embora tas Demonstrações financeiras , a Administração utilizou julgamentos, estimaessa
medida
tenha
impactado
de
imediato
o
fluxo
de
caixa
da
Companhia,
não
tivas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores
Lote B, formado pela subestação Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de
transmissão 500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde Norte e Rio Verde Norte - Marim- gera efeitos econômicos, uma vez que apenas antecipa a devolução das so- reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais pobras
financeiras
que
se
daria
ao
longo
do
Ciclo
Tarifário
2020/2021.
Além
disdem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
bondo II, e pelo seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo - Araraquara C1 e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados de Mato so, a posição de caixa da Companhia até a presente data não sofreu impacto forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivarelevante
derivado
da
antecipação
da
Parcela
de
Ajuste,
estando
em
patamamente. a. Ativo de contrato e remuneração do Ativo de contrato: A ComGrosso, Goiás e Minas Gerais. As linhas de transmissão têm como objetivo
escoar a energia gerada pelas usinas Teles Pires e Colider. A subestação res próximos àqueles considerados no cenário-base, conforme apresentado- panhia mensura o Ativo de contrato no início da concessão ao valor justo e
no
exercício
de
2020.
(iii)
Medidas
adotadas
pela
Companhia:
A
Companhia
posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a
Marimbondo II cumpre as funções de atender às regiões metropolitanas de
Goiânia e Brasília e de proporcionar intercâmbio regional entre o Centro-Oes- tem sua atividade enquadrada no rol de atividades essenciais e, por isso, im- Taxa de Remuneração do Ativo de contrato (“TRAF”) é estimada pela Complementou
uma
série
de
medidas
para
manter
a
normalidade
de
suas
operapanhia por meio de avaliações financeiras, utilizando-se de componentes
te e o Sudeste. A Companhia assinou o Contrato de Concessão nº 013/2012
em 10/05/2012, com vigência até 10/05/2042. O Contrato de Concessão de ções, em linha com as recomendações dos órgãos governamentais e buscan- internos e externos de mercado. O saldo do Ativo de contrato reflete o valor do
do
preservar
seus
colaboradores,
além
de
evitar
a
propagação
da
doença.
a.
fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF. São consideradas no fluxo de
Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrado entre a
União (Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora), regula- Ações com foco em suas atividades e pessoas: A Companhia definiram as caixa futuro as estimativas da Companhia na determinação da parcela mensal
principais
ações
adotadas
para
proteção
e
prevenção
dos
efeitos
do
COda TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a indenização que se espera
menta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica
pela Companhia, estabelecendo (i) quais os serviços que o operador deve VID-19 nas subestações e linhas de transmissão em um Plano que foi distri- receber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é
buído
entre
seus
funcionários
e
fornecedores.
Dentre
essas
ações
cabe
desconsiderado pela Companhia como o valor residual contábil no término da
prestar e (ii) os padrões de desempenho para prestação de serviço público,
com relação à manutenção e disponibilidade da rede. Ao final da concessão tacar as seguintes: • Fornecimento de máscaras a todos os colaboradores, concessão. A Companhia utiliza os seus resultados históricos e, se necessácom
instruções
específicas
para
uso;
•
Fornecimento
de
álcool
em
gel
para
rio, busca dados de referência de suas acionistas, para determinação de suas
os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de uma indenização. A remuneração é regulada todas as localidades; • Fornecimento de luva para todas as localidades; • For- estimativas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de openecimento
de
água
e
sabão
para
equipe
de
Linha
de
Transmissão
em
atividaração e as especificidades de cada leilão. b. Receita de operação e manuatravés de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela receita anual
permitida (RAP), parcela garantida pelo Poder Concedente para remunerar o de; • Orientação de isolação as equipes de Linha de Transmissão após as tenção: As receitas oriundas dos serviços de Operação e Manutenção
atividades;
Realização
DDS
sobre
COVID-19
com
a
equipe
de
Linha
de
Trans(“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados pela Administraoperador, com fator de reajuste anual pelo IPCA em 1º de julho de cada ano.
Além disso, há previsão contratual para revisão tarifária no 5º, 10º e 15º anos missão em atividade; • Medição de temperatura para acompanhamento do ção para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada
estado
de
saúde;
•
Revezamento
das
equipes
para
evitar
aglomerações
no
ciclo anual durante o prazo da concessão. c. Determinação da taxa efetiva
de vigência a partir da data de assinatura do contrato. A RAP vencedora do
Leilão de Transmissão, no valor de R$ 73.080 mil, é reajustada de tempos em local de trabalho; • Utilização de banco de horas e férias individuais; • Reade- de juros do Ativo de contrato: A taxa efetiva de juros corresponde à taxa
quação
das
escalas
de
trabalho:
As
escalas
de
permanência
em
alojamento
implícita, ou seja, a taxa de desconto que zera o fluxo de pagamentos ou retempos, tendo sido o último reajuste em julho de 2020, quando a RAP passou
a R$ 98.867 mil. Em setembro de 2016 a Companhia recebeu do ONS o Ter- foram estendidas para 12 dias em alojamento seguidos por 12 dias de descan- ceitas de caixa futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a Compaso
como
forma
de
reduzir
a
circulação
de
empregados,
aumentar
os
períodos
nhia revisa as suas estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escritumo de Liberação Provisória (TLP) para início do escoamento parcial entre os
trechos desde a subestação de Ribeirãozinho até a subestação de Marimbon- de isolamento e reduzir riscos de contaminação; • Viagens exclusivamente rada como Ativo de contrato é ajustada para refletir os fluxos de caixa reais
para
serviços
inadiáveis
e
prementes
e
que
expõem
a
operação
a
riscos
bem
estimados e revisados, sendo o efeito presente do ajuste reconhecido como
do II, da energia produzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires. Em
16/02/2018, a Companhia recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico como preventivas próximas as bases ou mais importantes; • Disponibilização receita ou despesa no resultado no momento da mudança. d. Margem, receide
declaração
para
livre
circulação
de
colaboradores
para
os
estritos
fins
de
ta e custo de construção: A Companhia reconhece em suas Demonstrações
(ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação
Comercial Definitivo em 30/01/2018, desta forma, encontrando-se apta a rece- prestação do serviço essencial de transmissão de energia àqueles que impre- financeiras margem de lucro sobre os valores registrados a título de receita de
terivelmente
precisam
se
deslocar;
•
Contato
com
os
prestadores
de
serviço
construção da infraestrutura de transmissão com base em avaliação do conber a RAP em sua integralidade. b. Regime especial de incentivos para o
desenvolvimento da infraestrutura (REIDI): A Companhia, por ter projetos alocados em nossas subestações para acompanhar os procedimentos reali- trato no inicio da concessão. A construção é efetuada por terceiros, tendo em
zados
em
período
de
COVID-19;
•
Comunicados
semanais
de
orientações
vista a natureza principal da companhia ser de uma concessionária de transaprovados de construção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra- contra o COVID-19; • Redução de colaboradores autorizados a circular simul- missão de energia elétrica. e. Avaliação de instrumentos financeiros: A
taneamente
dentro
do
mesmo
veículo
da
empresa
e
higienização
interna
dos
Companhia faz uso de técnicas de avaliação que incluem informações que
estrutura (REIDI), que concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Finan- automóveis; • Redução do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo
e
equipamentos
utilizados;
•
Redução
do
trânsito
de
pessoas
nas
instalações
de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 22
ciamento da Seguridade Social (COFINS). c. Licenciamento Ambiental: A
Companhia teve sua Licença de Operação (LO) expedida pelo Instituto Brasi- das empresas. Para o escritório central no Rio de Janeiro foram adotadas as oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela
seguintes
ações:
•
Fornecimento
de
máscaras
com
instruções
específicas
Companhia na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros,
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 30
de agosto de 2016, sob Registro no IBAMA nº 02001.005398/2012-38, emitida para uso; • Fornecimento de álcool em gel para todos os colaboradores e em bem como análise de sensibilidade dessas premissas. f. Impostos, contrilocais
estratégicos
do
escritório;
•
Redução
do
intervalo
entre
higienizações
buições e tributos: Existem incertezas relacionadas à interpretação de regusem ressalvas, válida pelo prazo de 10 (dez) anos a partir de sua data de
emissão. Todas as condicionantes listadas nesta Licença de Operação estão dos locais de trabalho e equipamentos utilizados; • Medição de temperatura lamentos tributários complexos, bem como ao valor e à época de resultados
para
acompanhamento
do
estado
de
saúde;
•
Adoção
do
trabalho
em
home
tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo e da complexidade
sendo cumpridas conforme o previsto. d. Efeitos da pandemia de Covid-19
causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2): (i) Contexto Geral: A rápida dis- office a partir de 16/03/2020; • Adotada a prática de reuniões diárias por tele- dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais
conferência
entre
os
grupos
de
O&M
e
Administrativo/Financeiro
com
os
diree as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam
seminação do vírus SARS-COV-2, comumente chamado de Coronavírus e da
doença a ele correlacionada, a COVID-19, cujos primeiros diagnósticos ocor- tores, para direcionamento das ações; • Viagens exclusivamente para servi- exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registradas. A Comços
inadiáveis;
•
Comunicados
semanais
de
orientações
contra
o
COVID-19;
panhia constitui provisões, na medida em que julga necessário e com base em
reram em dezembro de 2019, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar, em 11/03/2020, a doença como uma pandemia global, conduzindo • Redução do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipa- estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte de
mentos
utilizados;
•
Redução
do
trânsito
de
pessoas
nas
instalações
das
emautoridades fiscais das jurisdições em que atua. O valor dessas provisões
os governos de praticamente todos os países a implementarem medidas de
afastamento social de suas populações para conter a velocidade de contágio. presas. b. Ações com foco econômico-financeiro: Considerando o cenário baseia-se em diversos fatores, tais como a experiência em auditorias fiscais
atípico
atualmente
vivenciado,
com
efeitos
potencialmente
imprevisíveis,
não
anteriores. Interpretações divergentes dos regulamentos tributários, pela entiTais medidas levaram a uma recessão econômica em escala mundial, devido
principalmente à disrupção das cadeias de suprimento e à interrupção de ati- é possível precisar totalmente os impactos nas operações da Companhia no dade tributável e pela autoridade fiscal responsável podem surgir em uma
médio
prazo.
Ainda
é
preciso
reconhecer
que
há
certo
grau
de
incerteza
quanampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respecvidades em diversos setores da economia, consequentemente causando volatilidade nos preços de ativos, nas taxas de câmbio e nos juros. Em resposta to aos efeitos da pandemia na economia e por quanto tempo esses efeitos irão tivo domicílio da Companhia. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diperdurar.
Porém,
decorridos
6
meses
do
início
das
medidas
de
afastamento
feridos, bem como os tributos diferidos, são registrados com base nas diferenaos efeitos da desaceleração econômica, os governos anunciaram pacotes de
estímulos econômicos e alívio humanitário para minimizar o impacto inicial da social, não há impacto relevante na geração de receita ou nos custos que im- ças temporárias entre as bases contábeis e as bases fiscais considerando a
portem
em
alteração
significativa
no
acompanhamento
orçamentário
até
a
legislação tributária vigente e os aspectos mencionados na nota explicativa nº
COVID-19, permitindo a superação da recessão econômica. (ii) Ações implementadas pelo Governo Brasileiro e pela ANEEL: No Brasil, o Governo presente data. A Companhia não enxergam qualquer sinal de anormalidade 17. 5. Base de mensuração: As Demonstrações financeiras foram preparanas
operações
e
não
chegou
ao
seu
conhecimento
qualquer
outro
evento
que
das com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros
Federal tem centralizado as medidas de auxílio econômico e financeiro, por
meio dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das Agências Regulado- possa ser interpretado como indicativo de que possam ter suas operações e/ mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6. Principais políticas conou
situação
econômico-financeira
impactada.
Para
pautar
suas
ações,
a
admitábeis: A Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo
ras, visando apoiar as empresas e demais setores da economia na mitigação
dos efeitos e na superação de uma potencial crise econômica. Dentre os atos nistração da Companhia monitora os fluxos de caixa buscando identificar des- de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas Demonstravios
considerados
relevantes,
por
meio
de
revisões
mensais
das
projeções
e
ções financeiras. 6.1. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de
legislativos, cabe destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em
20/03/2020, que declara o estado de calamidade pública permitindo ao gover- da inclusão do realizado no período. Como já informado, o efeito da pandemia caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa de
ainda
é
pequeno
se
considerado
o
impacto
em
receita
e
custos,
não
trazendo
curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que um invesno a adoção de uma série de ações, bem como garantindo agilidade nos atos
da administração pública. A ANEEL tem evitado ações com alto impacto eco- variações significativas quando se leva em consideração o caixa acumulado. timento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibiVisando
o
aumento
da
liquidez
durante
o
período
de
incerteza,
a
Companhia
lidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insigninômico ou que pressionem em demasia as tarifas pagas pelos consumidores
finais de energia elétrica, pautando suas medidas pela necessidade de quan- adotaram as seguintes ações: • Postergação do recolhimento, da Contribuição ficante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente
Previdenciária
e
do
seguro
contra
acidentes
relativos
às
competências
março
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de
tificação dos desequilíbrios financeiros e econômicos, na preservação dos
contratos e na modicidade e estabilidade das tarifas no médio e longo prazo. e abril para os meses de agosto e outubro de 2020; • Postergação do recolhi- curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisimento
do
FGTS,
referente
às
competências
de
abril
e
maio,
que
deverão
ser
ção. 6.2. Ativo de contrato: As transmissoras se enquadram nos termos do
Este viés da agência visa evitar a criação de um círculo vicioso de inadimplência e consequentemente um desequilíbrio dos contratos. A Nota Técnica nº pagos a partir de julho e poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho CPC 47, já que a natureza de seu negócio pressupõe o direito à contraprestaaté
dezembro
de
2020;
•
Redução
das
alíquotas
das
contribuições
aos
servição pela disponibilização de bens e serviços, condicionado ao cumprimento
01/2020-GMSE/ANEEL traz a avaliação inicial dos efeitos da pandemia de
COVID-19 no setor elétrico brasileiro, com apresentação de propostas a se- ços sociais autônomos (sistema S) no período compreendido entre abril e ju- de obrigações de desempenho e não somente à passagem do tempo. Com
nho
de
2020.
Impacto
nas
Demonstrações
Financeiras:
A
Companhia
enisso, as contraprestações financeiras passam a ser classificadas como um
rem avaliadas, no curto e médio prazo, para seu enfrentamento. Por meio da
análise dos índices de inadimplência da Companhia, é possível afirmar que a tende que não existe risco relevante de inadimplência de seus clientes, consi- “Ativo de Contrato”. As adições decorrentes da infraestrutura de transmissão
estratégia adotada pela ANEEL logrou êxito. As medidas de liquidez imple- derando o quanto verificado nos últimos 90 dias, além de seu faturamento ser também são registradas como Ativo de contrato. 6.3. Provisão para redução
mentadas para a preservação do setor foram eficientes em atingir seu objetivo pulverizado e haver garantia que cobre as obrigações e pode ser acionada ao provável valor de recuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros
por terem sido direcionadas para o segmento de distribuição. Este segmento pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na data de assinatura são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual indicação
pode expor o setor elétrico aos impactos da crise econômica por (i) se tratar deste memorando não havia variação significativa no índice de inadimplência de redução no seu valor de recuperação dos ativos (impairment). Os ativos
do principal responsável pela geração de receita do setor elétrico, arcando e esta se relacionava principalmente a clientes que discutem a exigibilidade de são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou
com parcela relevante dos pagamentos dos segmentos de geração e trans- pagamento perante o ONS. Desta forma, não foi considerado nenhum valor mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que temissão e (ii) ter sido atingido pela redução de demanda no segmento de con- para PCE ou a possibilidade de redução no valor recuperável de ativos não nham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 6.4. Outros ativos: Um
sumo, após fechamento de estabelecimentos industriais e comerciais e por financeiros (impairment), tendo ainda em vista o êxito das medidas implemen- ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios ecoum possível aumento da inadimplência, tendo em vista a proibiçã o temporária tadas pela ANEEL para contenção dos impactos da crise econômica sobre o nômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor
da suspensão de fornecimento para consumidores inadimplentes. Uma das setor elétrico. Ressalta-se ainda que, até o momento, não houve necessidade possa ser mensurado com segurança. 6.5. Provisões e passivos circulanmedidas de liquidez anunciadas pela ANEEL com impacto direto sobre o seg- de a Companhia realizar a revisão do seu planejamento estratégico, pois as tes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida, quando aplicável, no
mento de transmissão, é a utilização dos saldos remanescentes das apura- projeções de caixa têm se confirmado conforme cenários otimistas. As ruptu- balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação presente
ções mensais de encargos de transmissão para aliviar os custos de transmis- ras das cadeiras de fornecimento não afetaram os negócios da Companhia (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado e, é provável que
são do segmento de consumo. Neste sentido, em 20/04/2020, por meio do uma vez que os contratos e ordens de compra estratégicos estavam fechados um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões
Despacho nº 1.106, fundamentado pela Nota Técnica nº 42/2020-SRT/SGT/ antes do início da pandemia e as atividades transcorrem normalmente. são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
ANEEL a ANEEL autorizou o ONS a deduzir os Encargos de Uso do Sistema 2. Base de preparação: As Demonstrações financeiras foram preparadas de Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
de Transmissão de Rede Básica (EUST-RB), do segmento consumo, aos acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
quais foram estabelecidos na Apuração Mensal dos Serviços e Encargos de pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimoTransmissão (AMSE) dos meses de abril, maio e junho de 2020. A utilização com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das de- nial. 6.6. Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo,
continua...
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25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as
devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao
passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório
como “dividendo adicional proposto” no Patrimônio Líquido. 6.7. Receita de
remuneração do ativo de contrato: Refere-se à remuneração do investimento no desenvolvimento de infraestrutura para transmissão de energia elétrica e é calculada com base na aplicação da taxa de juros efetiva, que desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante o
prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre o valor do
investimento. 6.8. Receita de operação e manutenção: As receitas oriundas
dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas com base
nos valores estimados pela Administração para fazer face aos custos de O&M
e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. 6.9. Receita de juros sobre aplicações financeiras: A receita de juros
é reconhecida no resultado com base na aplicação da taxa de juros efetiva,
pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido. 6.10. Despesas de
juros de empréstimos e debêntures: As despesas de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 6.11. Imposto de renda e
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de
renda e contribuição social correntes e diferidos e são reconhecidos no resultado. 6.11.1. Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial,
como ativo ou passivo fiscal, pela melhor estimativa do valor esperado dos
impostos a serem pagos ou recebidos, como reflexo das incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são
compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.11.2. Despesa
de imposto de renda e contribuição social diferidos: Os passivos fiscais
diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
valores contábeis de passivos para fins de Demonstrações financeiras e os
usados para fins de tributação. As mudanças dos passivos fiscais diferidos no
exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição
social diferidos. Passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem
revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do
balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera liquidar seus passivos. 6.12. Encargos regulatórios: A receita de prestação de
serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) àa
alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) quotas anuais definidas com base em 2,5% do investimento “pro rata tempore”, observado o limite
de 3,0% das receitas da concessionária. É usada para financiar a reversão,
encampação, expansão e melhoria do serviço público de energia elétrica, para
financiamento de fontes alternativas de energia elétrica, para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamentos de potenciais hidráulicos e para desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao combate
ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica. Conforme art. 20 da Lei nº
12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para
o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035; • Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL; • As concessionárias e permissionárias de Serviços Públicos
de Transmissão de Energia Elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o
percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com
o dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apresentados como
deduções da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do
resultado. 6.13. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos e
passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, outros passivos financeiros. a. Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os ativos financeiros,
referentes aos contratos de concessão, e instrumentos de dívida inicialmente
na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando a Companhia se tornar
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece
um Ativo de contrato quando e se os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando e se a Companhia vier a transferir os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um Ativo de contrato em
uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiroAtivo de contrato são transferidos. A Companhia
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b. Ativos financeiros não derivativos - mensuração: Um ativo financeiro é classificado
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado
conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, quando aplicável,
são reconhecidos no resultado do exercício. c. Passivos financeiros não
derivativos - mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e
mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. Outros
passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor
justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados
pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 7. Caixa e equivalentes de Caixa:
2020
2019
______
_____
Caixa e Bancos conta movimento
308
6.778
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco
13.294 17.353
Aplicação financeira - CDB Banco ABC
11.963 20.674
______
_____
25.565 44.805
______
_____
______
_____
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, as aplicações financeiras
referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à
taxa média de 99% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 8. Contas
a receber de clientes:
2020
2019
______
_____
Vencidos acima de 90 dias
200
407
Vencidos de 61 a 90 dias
11
20
Vencidos até 60 dias
32
46
A vencer
10.741
8.122
______
_____
10.984
8.595
______
_____
______
_____
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. A administração entende que não é necessária a contabilização da
provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes,
pois, no caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão,
poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da fiança bancária fornecida pelos usuários do Sistema de Transmissão, no âmbito do Contrato de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST), relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta fiança bancária. Além disso, os débitos vencidos acima de 120 dias têm sua exigibilidade suspensa por decisão judicial enquanto
os usuários discutem sua aplicabilidade com o ONS. 9. Ativo de contrato:
A seguir é apresentada a composição do Ativo de Contrato da Companhia:
Receita Receita Receita
31/12/ de consde de remuRecebi
31/12/
2019 _______
trução ______
O&M ________
neração ________
mentos ________
2020
________
Ativo financeiro
1.306.484
8 31.700
98.441 (105.620) 1.331.013
Circulante
76.004
79.656
Não circulante
1.230.480
- 1.251.357
10. Caixa Restrito: O saldo representa o valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das Debêntures, constituídas em garantia ao Contrato de
Financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Escritura de Segunda Emissão de Debentures
da Companhia (vide notas 14 e 15). O mecanismo de preenchimento destas
contas reservas segue estritamente as condições previstas nos instrumentos
contratuais, sendo ajustado periodicamente conforme apuração realizada pelo
banco administrador e pelo agente fiduciário, representante dos debenturistas. A totalidade do saldo está aplicada em fundo de investimento lastreado
em títulos públicos federais conforme previsão contratual. Devido ao não atingimento do ICSD em 2019, a Companhia realizou o depósito do Montante de
Complementação do ICSD em conta específica, atendendo à determinação
da escritura da segunda emissão de debêntures e do Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e outras avenças. O depósito
foi realizado em duas datas, a saber 31/08/2020 e 14/09/2020, conforme deliberado na Assembléia Geral de Debenturistas realizada em 24/08/2020. Igualmente, após notificação do BNDES a Companhia procedeu à dobra do montante mantido na Conta Reserva do BNDES, passando de 3 para 6 parcelas
Em 31/112/2020, o saldo do Caixa Restrito está composto conforme segue:
2019
Movimentação
2020
______
_____________
______
Complementação ICSD
25.073
25.073
Pagamento de Debêntures
818
149
967
Reserva de Debêntures
5.290
(51)
5.239
Reserva BNDES
12.104
12.318
24.422
______
_____________
______
18.212
37.489
55.701
______
_____________
______
______
_____________
______
2020 ______
2019
______
Circulante
32.726
818
Não circulante
22.975 ______
17.394
______
55.701 ______
18.212
______
______
______
11. Almoxarifado Operacional:
2019 _____________
Movimentação _____
2020
_____
Almoxarifado de Manutenção e Operação
717
206
923
Transformação, Fabriação e Reparos de Materiais_____
5.811 _____________
1.455 _____
7.266
6.528 _____________
1.661 _____
8.189
_____
_____________
_____
_____
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12. Fornecedores:
Itumbiara Transmissora de Energia S.A.
China Epri Sciense & Tecnology C.
Nari Brasil Holding (a)
Tabocas Participações
Siemens Ltda
Outros

2020 ______
2019
______
6.214
6.211
7.419
7.577
4.129
140
927
997
382 ______
484
______
18.144 ______
16.336
______
______
_____
Os valores referem-se a fornecimento de equipamentos sobressalentes. Durante o período de maior incerteza em relação aos possíveis impactos advindos da crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19. A Companhia adotou medidas de manutenção da liquidez e com este intuito negociou
a postergação de faturas para pagamento em 31/12/2021.
13. Impostos e contribuições sociais:
2020 ______
2019
______
Imposto de renda retido na fonte
21
25
Contribuição social
18
18
Pis/Cofins/CSLL
12
Pis/Pasep
157
122
Cofins
726
562
INSS retido a recolher
67
1
ISS
427 ______
432
______
1.428 ______
1.160
______
______
______
14. Empréstimos e financiamentos: Abaixo está o saldo da dívida com o
BNDES em 31/12/2020:
Juros Amortização Amortização
2019 apropriados
de Juros de
principal _______
2020
_______
__________ ___________
__________
BNDES - Subcrédito A 359.759
24.568
(24.773)
(22.132) 337.422
BNDES - Subcrédito B _______
15.134 __________
979 ___________
(987) __________
(951) _______
14.175
374.893 __________
25.547 ___________
(25.760) __________
(23.083) _______
351.597
_______
__________
___________
__________
_______
_______
2020 _______
2019
_______
Circulante
25.321 23.136
Não circulante
326.276 _______
351.757
_______
351.597 _______
374.893
_______
_______
_______
Em 28/12/2016, foi assinado um Contrato de Financiamento com o BNDES,
no valor total de R$ 440.000. Os recursos destinados a este investimento
foram postos à disposição da Companhia, sob a forma de três subcréditos:
Subcrédito “A”: No valor de R$ 420.000 providos com recursos ordinários
do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 2,42% ao ano, acima
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos
recursos. Este subcrédito foi liberado em sua totalidade. O montante apurado
foi capitalizado trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e
outubro de cada ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente
à formalização deste contrato e 15/01/2017. O principal da dívida deve se
pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira prestação em 15/02/2017 e a última em 15/01/2031. Subcrédito “B”:
No valor de R$ 17.854 providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o
principal da dívida incidirão juros de 2,02% ao ano, acima da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. Este subcrédito foi desembolsado em sua totalidade. O montante apurado foi capitalizado
trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada
ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à formalização
deste contrato e 15/01/2017. O principal da dívida deve se pago ao BNDES
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação
em 15/02/2017 e a última em 15 /01/2031. Este subcrédito foi desembolsado
em sua totalidade. Subcrédito “C”: No valor de R$ 2.200 providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. Este
subcrédito é destinado a investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico
Ambiental. O principal da dívida deve se pago ao BNDES em 150 prestações
mensais e sucessivas. Esta linha de crédito ainda não começou a ser utilizada. Em 31/12/2020, o cronograma de vencimento dos empréstimos está
detalhado a seguir:
2021 ______
2022 ______
2023 ______
2024 _________
Após 2024 _______
Total
______
BNDES Subcrédito A 24.281 25.951 27.718 29.605
229.867 337.422
BNDES Subcrédito B ______
1.040 ______
1.107 ______
1.178 ______
1.254 _________
9.596 _______
14.175
25.321 ______
27.058 ______
28.896 ______
30.859 _________
239.463 _______
351.597
______
______
______
______
_________
_______
______
Cláusulas restritivas (Covenants): Conforme contrato de financiamento junto ao BNDES, a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 20%. Em 31/12/2020, a Companhia estava e conformidade com as suas claúsulas restritivas. A mensuração do cálculo é realizada
anualmente, na data base do exercício. Principais cláusulas restritivas do
BNDES: Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do
meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos socioambientais,
durante o período de vigência deste Contrato; Informar ao BNDES sobre a
existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo, procedimento ou
decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar da data em
que a beneficiaria teve conhecimento da existência de tal ação ou decisão
judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas a
evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho
que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 15. Debêntures: Além do contrato
de financiamento com BNDES, em 2018 a Companhia emitiu debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única para distribuição pública
com esforços restritos, conforme ICVM 476, tendo a liquidação ocorrido em
03/10/2018. A emissão ocorreu nos termos da Lei 12.431/11, conforme alterada, tendo em vista o enquadramento do Projeto pelo Ministério de Minas e
Energia (MME). As debêntures possuem as seguintes características: • Oferta: 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09
(Lei 12.431); • Código do ativo registrado na CETIP: TPSU12; • Rating da
emissão: AA+ (Fitch Ratings); • Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais)
na data da emissão; • Data de emissão:15/07/2018;Pagamento: Semestral,
sendo a 1ª amortização em 15/06/2019; • Data de vencimento: 15/12/2030;
• Quantidades de debêntures emitidas: 118.000; • Tipo de Remuneração:
IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 7,3870% a.a.; • Garantias compartilhadas com
o BNDES. A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:
Amortização
Juros Principal
custo de
2019 ______
Juros ______
pagos ________
pago ___________
transação _______
2020
_______
Debentures
122.127 14.336 (8.930)
(1.256)
- 126.277
Custo de Transação _______
(2.565) ______- ______- ________- ___________
234 _______
(2.331)
119.562 ______
14.336 ______
(8.930) ________
(1.256) ___________
234 _______
123.946
_______
______
______
________
___________
_______
_______
As debêntures estão segregadas conforme abaixo:
2020 _______
2019
_______
Passivo circulante
3.421
9.966
Passivo não circulante
120.525 _______
109.596
_______
123.946 _______
119.562
_______
_______
_______
Em 31/12/2020, o cronograma de vencimento das Debêntures está detalhado
a seguir:
2021 _____
2022 ______
2023 ______
2024 _________
Após 2024 _______
Total
_____
Debêntures _____
3.421 _____
6.303 ______
11.696 ______
13.206 _________
89.320 _______
123.946
3.421 _____
6.303 ______
11.696 ______
13.206 _________
89.320 _______
123.946
_____
_____
______
______
_________
_______
_____
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2, a partir de 31/12/2019, e
Índice de Capital Próprio igual ou superior a 20% durante toda a sua vigência.
Em 31/12/2020 todas as cláusulas restritivas estabelecidas no contrato de
financiamento foram cumpridas pela Companhia. 16. Provisão para contingências: A Companhia, com base na avaliação de seus assessores legais,
constitui provisões para as ações cujas perdas são consideradas prováveis.
As provisões realizadas são relacionadas a: (i) Causas Trabalhistas, que são
referentes a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e empresas
terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da companhia), envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras; (ii) Servidões Administrativas e (iii) Ação Indenizatória, que ocorre quando há divergência entre o
valor avaliado pela Companhia para pagamento e o pleiteado pelo proprietário
e/ou quando a documentação do proprietário não apresenta condições de registro (espólios com inventários em andamento, propriedades sem matrículas,
entre outras). Decorrem também da intervenção no uso do capital de terceiros,
seja na qualidade de confrontante, seja no caso de imóvel onde há áreas de
servidão de passagem, a fim de preservar os limites e confrontações das faixas de servidão. As contingências provisionadas estão classificadas conforme
abaixo:
2020
2019
_____
_____
Trabalhistas
308
454
Cívil (a)
5.268
Fiscais (b)
3.306
__________
5.576
3.760
_____
_____
_____
_____
A totalidade dos processos judiciais cíveis classificadas como prováveis se
refere a ações movidas pela Companhia contra proprietários de terras para a
constituição de servidão necessária para a passagem da linha de transmissão.
No ano anterior essa provisão estava classificada no grupo de outros passivos
circulantes. b. Referente a redução do montante provisionado, inicialmente
a companhia considerou a probabilidade de perda como provável em uma
causa fiscal, levando em conta apenas a fase administrativa e a jurisprudência
pertinente. Posteriormente, levando-se em conta que, em caso de insucesso
na via administrativa, a questão deverá ser levada ao judiciário, e tendo-se em
vista que a matéria não possui posição consolidada na jurisprudência judicial
(favorável ou desfavorável), nossos advogados entendem que, atualmente, o
prognóstico de perda efetiva (considerando a via administrativa e a via judicial)
é possível. As contingências com prognóstico de perda possível estão classificadas conforme abaixo:
2020 ______
2019
______
Trabalhistas
1.358
Cívil (c)
6.545 28.673
Ambiental
506
Fiscais
3.388 ____________
11.797 ______
28.673
______
______
______
c. Parte substancial dos valores apresentados em causas cíveis é relacionado a servidão administrativa, para a passagem da Linha de Transmissão,
estando as ações garantidas mediante depósito dos valores, em dinheiro, ao
juízo. 17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O
imposto de renda e a contribuição social apurados respectivamente com base
no prejuízo fiscal e na base negativa foram apurados considerando a avaliação feita pela administração com base nos fluxos de caixas futuros e testes
de recuperabilidade dos investimentos que indicaram que a Companhia terá
rentabilidade para compensar os prejuízos acumulados. O valor do passivo
diferido refere-se a diferenças temporárias apuradas com base na remuneração do ativo de contrato.

17. Imposto de Renda e Contribuição social diferidos passivos:
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2020
556.692
Imposto de renda
25% 139.173
Ajuste de adicional
(169)
Contribuição social
9%
50.102
(47.862)
Amortização
Saldo em 31/12/2020
141.244
Saldo em 31/12/2019
119.721
Imposto de Renda e Contribuição social diferidos ativos
Base cálculo
Prejuizo fiscal acumulado em 31/12/2019
64.393
Imposto de renda
25%
Compensação
(467)
Saldo em 31/12/2020
63.926
Base negativa em 31/12/2019
23.182
Contribuição social
9%
Compensação
(170)
Saldo em 31/12/2020
23.012
Total em 31/12/2020
86.938
Total de 31/12/2019
87.575
Imposto diferido líquido
Saldo em 31/12/2020
54.306
Saldo de 31/12/2019
32.146
Efeito no resultado
2020 ________
2019
_________
Imposto de renda e csll diferidos
Rendimentos sobre ativos de concessão
98.441
30.086
Efeitos ICPC 01
77.991
Efeitos CPC47
(76.004)
100.428
30.086
Base de Cálculo
25%
Imposto de renda diferido
25.107
14.327
Ajuste de adicional
(24)
Contribuição social diferida
9%
9.039
2.708
Amortização
(12.598)
(28.042)
Total Diferido
21.524
(11.007)
Alíquota efetiva
Imposto de renda
25%
48%
Contribuição social
9%
9%
Imposto de renda e csll correntes
Lucro líquido antes dos impostos
67.256
34.134
Adições ao resultado
188.280
212.298
Exclusões ao resultado
(249.218) (234.691)
Lucro real
6.318
11.741
Imposto de renda corrente
25%
1.580
2.935
Ajuste de adicional
(24)
(24)
Contribuição social corrente
9%
569
1.047
Ajuste Base
(2)
Ajustes de exercicio anterior
3.525
Compensação do benefício fiscal
(7.050)
Total IR e contribuição social correntes
2.122
433
Alíquota efetiva
Imposto de renda
2%
9%
Contribuição social
1%
3%
Total de IR e contribuição social corrente e diferido
23.646
(10.574)
Abaixo está apresentada a movimentação financeira das contas de impostos,
considerando os valores pagos via compensação. Os valores de Imposto de
Renda e Contribuição Social pagos também consideram as amortizaçãos do
prejuízo fiscal e da base negativa, conforme demonstrado:
IR - 25%
CSLL - 9%
Total
_______
_________
______
Adições 2019
319
271
590
Compensações 2019
(1.491)
(680)
(2.171)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(1.756)
(699)
(2.455)
_______
_________
______
Saldo em 31/12/2019
(2.928)
(1.108)
(4.036)
_______
_________
______
_______
_________
______
IR - 25%
CSLL - 9%
Total
_______
_________
______
Adições 2020
1.555
567
2.122
Compensações 2020
(489)
(183)
(672)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(813)
(287)
(1.100)
_______
_________
______
Saldo em 31/12/2020
253
97
350
_______
_________
______
_______
_________
______
18. Patrimônio líquido: Capital social: Em 08/02/2019, a Companhia efetuou a devolução do montante relativo a redução de capital proporcional às
composições acionárias, no montante de R$ 70.000 (setenta milhões de
reais), conforme aprovação na Ata de AGE de 22/10/2018, devidamente registrada na JUCERJA em 05/02/2019 sob nº 00003506370. Em 31/12/2020
e 31/12/2019, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de
R$ 733.832.303,20 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e
dois mil, trezentos e três reais e vinte centavos) dividido em 733.832.303
ações ordinárias nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de
R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do
capital social subscrito da Companhia é como se segue: _______
2020 _______
2019
State Grid Brazil Holding S.A.
374.254 374.254
Copel Geração e Transmissão S.A.
359.578 _______
359.578
_______
733.832 _______
733.832
_______
_______
_______
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. c. Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação
para reserva legal, calculado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, nº 6.404/76. d Reserva de retenção de lucros: A Companhia
destinou para a conta de Reserva de retenção de lucros, os lucros excedentes
após o cálculo da reserva legal e dividendos mínimos obrigatórios, conforme
Ata de AGO de 22/04/2021.
19. Receita operacional líquida:
01/01/2020 a 01/01/2019 a
31/12/2020 __________
31/12/2019
__________
Receita de Construção (a)
8
24
Remuneração dos ativos de contrato
98.441
96.625
Receita de Operação e Manutenção
31.700 __________
23.589
__________
Receita operacional bruta
130.149 __________
120.238
__________
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
(901)
(821)
Reserva global de reversão - RGR
(4.233)
(4.224)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE (368)
(359)
Pis
(1.797)
(1.640)
Cofins
(8.279) __________
(7.552)
__________
Total receita operacional líquida
114.571 __________
105.642
__________
__________
__________
20. Custo de operação e manutenção:
01/01/2020 01/01/2019 a
Custo de operação e manutenção
31/12/2020 __________
31/12/2019
__________
Pessoal
(2.369)
(1.683)
Materiais
(35)
(12)
Serviços de terceiros (a)
(4.183)
(13.188)
Arrendamentos e aluguéis
(249)
(130)
Seguros
(478)
(931)
Doações, contribuições e subvenções
(29)
(79)
Provisão para litígios
(412)
(4.988)
Recuperação de despesas
481 __________
475
__________
Total
(7.274) __________
(20.536)
__________
__________
__________
(a)A redução dos gastos com serviços de terceiros deve-se ao encerramento
de contrato de O&M e do contrato de Compartilhamento de Custos de Instalação (CCI). Devido a pandemia da COVID-19 também foram reduzidos os
gastos com compensação ambiental e viagens.
21. Receitas (despesas) financeiras:
01/01/2020 a 01/01/2019 a
Receitas financeiras
31/12/2020 __________
31/12/2019
__________
Receitas de aplicações financeiras
1.580
4.413
Variações monetárias ativas
50
120
Juros sobre recebimentos
77
42
Outras receitas financeiras
9
Pis sobre receitas financeiras
(11)
(30)
Cofins sobre receitas financeiras
(68) __________
(182)
__________
1.637 __________
4.363
__________
Despesas financeiras
Juros e multas
(7)
(1.028)
Juros sobre empréstimos e debêntures
(39.883)
(45.150)
Outras despesas financeiras
(630) __________
(733)
__________
(40.520) __________
(46.911)
__________
Total
(38.883) __________
(42.548)
__________
__________
__________
22. Gestão de Riscos: O gerenciamento de riscos visa identificar e analisar
os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir as estratégias
de controle e as ações para mitigação dos riscos e subsequentemente para
monitorar esses riscos. A Administração define o apetite para riscos em contextos e situações específicas e acompanha o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos, revisando sua estrutura de gerenciamento de risco em
relação aos riscos enfrentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos
é feito também com base nas políticas dos acionistas da Companhia. Esta
nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos
riscos a seguir mencionados e as estratégias de gerenciamento adotadas.
a. Riscos de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro,
oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. As
operações que sujeitam a companhia ao risco de crédito decorrem principalmente de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito
a clientes, conforme apresentado a seguir:
2020 ______
2019
______
Caixa e equivalentes de caixa
25.565 44.805
Conta a receber
10.984
8.595
Caixa restrito
55.701 ______
18.212
______
92.250 ______
71.612
______
______
______
Caixa e equivalentes de caixa: Representado pelo valor mantido em contas
bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. A política de abertura
de contas bancárias e aplicações financeiras restringe o relacionamento com
instituições bancárias com rating mínimo de AA+. As aplicações devem ser feitas predominantemente em CDB. Contas a receber: A Administração entende
que não é necessária a contabilização de provisão para devedores duvidosos
em relação aos seus clientes, considerando o baixo risco de inadimplência de
seus clientes. O Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”), celebrado entre o ONS, as concessionárias de transmissão e o usuário, tem como
um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as condições que irão regular
a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de uso
da transmissão e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e
ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos financeiros
que garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados
no CUST: i) Carta de Fiança Bancária - CFB e ii) Contrato de Constituição de
Garantia - CCG. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos
os transmissores. • As garantias financeiras são fornecidas individualmente
pelos usuários. • Negociações de pagamento são feitas diretamente entre
continua...
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transmissores e usuários. • No caso de não pagamento, a Companhia, como
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado
da garantia bancária do usuário - CFB. Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das debêntures, apresentada
em garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de Debentures da Companhia. b. Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros, pela Companhia, tem como
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de
mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros
e índices de preços. A Companhia não enxerga necessidade em fazer hedge
para se proteger desses riscos, tendo em vista que na fase atual de Operação
e Manutenção não há exposição a variações de preços de commodities e
seus contratos têm índice de reajuste em linha com reajuste da receita. Porém
esses riscos são monitorados periodicamente pela Administração. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou em quaisquer
outros ativos de riscos. • Risco de taxa de juros: Refere-se aos impactos nas
taxas de juros variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações
financeiras. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, o perfil dos instrumentos financeiros
relevantes remunerados por juros variáveis da Companhia era:
Instrumentos financeiros por indexador
2020 ______
2019
______
Aplicações financeiras
CDB-DI
25.257 38.026
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Companhia. Análise de sensibilidade de taxa
de juros variável - aplicações financeiras: A Companhia está exposta ao
risco de variação das taxas de juros dos instrumentos financeiros em aberto
ao fim do período deste relatório. Para elaboração da análise de sensibilidade,
considera-se a curva histórica dos índices econômicos, bem como projeções
divulgadas por entes com reconhecimento de mercado. Para aplicações financeiras, a política de investimentos da companhia restringe-se a instrumentos
de renda fixa, estando sua exposição atrelada principalmente ao risco de variação do CDI, porém somente em relação aos ganhos financeiros, não havendo impacto nas contas de ativo. Análise de sensibilidade de taxa de juros
variável - financiamentos: Com relação aos empréstimos e financiamentos,
a exposição da companhia está relacionada à variação da TJLP, indexador do
Contrato de Financiamento com o BNDES, e ao IPCA, indexador da Segunda
Emissão de Debêntures. As projeções indicativas para a variação da TJLP nos
próximos meses são de queda de 80 pontos-base, não trazendo alterações
materialmente relevantes para o total de despesas financeiras da companhia
no próximo período. Espera-se que o IPCA seja impactado pela desaceleração econômica, refletindo-se na projeção de redução acentuada no segundo
e terceiro trimestre de 2020. Essa redução irá impactar o acumulado no ano
que projeta-se será até 50% inferior ao acumulado de 2019, diferença de 270
pontos-base. Desta forma, eventual impacto teria efeito redutor na despesa
financeira, uma vez que as debêntures tem sua remuneração atrelada a esse
índice. Dessa forma, a companhia não considera possível o aumento da TJLP
ou do IPCA no exercício de 2020 que venha a causar impacto materialmente
relevante nas contas de passivo. • Risco de inflação - A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação,
as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as suas receitas ajustadas
tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. c. Riscos
operacionais: Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais
e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de
Xi Zongyue - Diretor Presidente / Financeiro
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
_____________________________________________________________
Aos Administradores e Diretores da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP
Sul) S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (Companhia)
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações 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, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras Informações elucidativas. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. em 31/12/2020, o desempenho
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para Opinião: 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 “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Etica 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 obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião Principal assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi
o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi
tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto.
Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com clientes:
Veja as Notas 6.2 e 9 das demonstrações financeiras. Principal assunto de
auditoria: O reconhecimento do ativo da concessão e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente (FRS 15- Revenue from contract with customer) requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também
o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação
de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significati-

comportamento empresarial. • Risco técnico - A infraestrutura da Companhia
é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas
locais e internacionais. Ainda assim, eventos decorrentes de caso fortuito ou
força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores do que
os previstos pelo projeto original. Nestes casos, a Companhia pode ter seu
caixa impactado pelos custos necessários para o reestabelecimento das instalações às condições de operação, ainda que não haja desconto da Parcela
Variável de Indisponibilidade (PVI), decorrente de eventuais indisponibilidades
de suas linhas de transmissão. A Companhia mitiga o risco de perda de ativos
mediante a contratação de cobertura securitária para a totalidade dos ativos
de transmisssão. • Riscos regulatórios - A Companhia está sujeita a extensa e complexa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes
órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do
Meio Ambiente. • Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a Companhia, por determinação regulatória, necessite expandir os
seus negócios com a construção de novas instalações de transmissão poderá
incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução
da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não
previstos e/ou penalidades. Ainda assim, qualquer novo investimento aprovado pelo Poder Concedente será remunerado por incremento da RAP. O risco
de atrasos na construção de novas instalações pode estar ligado ao fato de a
Companhia depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados
em suas instalações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas
por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos
ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso relevante nos resultados da Companhia. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados
em suas instalações, a Companhia tem à disposição poucos fornecedores.
• Risco de seguros - A Companhia contrata seguros de risco operacional e
de responsabilidade civil contra terceiros para suas linhas de transmissão e
subestações. A Companhia adota critérios na contratação dos seguros com o
intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas representativas do setor, contratando cobertura para a totalidade de seu ativo e
limitando os valores de indenização com base em estudos de perda máxima
provável, resultando em elevados níveis de cobertura securitária.
22.1. Categorias de instrumentos financeiros:
Ativos
financeiros
Categoria
________________________
___________________________
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a Receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
________________________
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31/12/2020 e 31/12/2019, o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e
valores justos: No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos,
consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes e aplicações financeiras conforme posição dos extratos bancários. • Caixa restrito
- representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das
Debêntures. • Empréstimos e financiamentos - a Companhia considera que
os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com
vencimentos e taxa de juros comparáveis. • Debêntures - a Companhia considera que os valores justos para as debêntures e são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com
Carlos Eduardo Moscalewsky - Diretor Técnico / Meio Ambiente
vo envolvido, consideramos a mensuração do ativo contratual e da receita de
contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a leitura do contrato de concessão para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, além de
aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas,
das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos, na margem do
contrato e na definição na taxa de desconto utilizada no modelo; e (iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima
resumidos, consideramos que a mensuração do ativo contratual e da receita
de contrato com o cliente e as respectivas divulgações são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-

vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo: • Nível
1 - Preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos
e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente preços ou indiretamente
derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não
são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Companhia a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não
houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram
transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital: A
política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a
confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento
futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a
Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo
patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 23. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na data de fechamento deste relatório,
a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
___________________
Limite máximo
Tipo de seguro
Inicio _________
Fim _____________
de indenização _____________
Apólice
____________________
_________
Responsabilidade
Civil de Administradores
e Diretores (D&O)
11/04/2020 11/04/2021
R$ 20.000 1001000001150
Riscos Operacionais
12/04/2020 12/04/2022
R$ 150.000 1009600000285
Responsabilidade Civil
27/12/2020 12/04/2021
R 10.000
5100001025
A Garantia de Fiel Cumprimento fornecida no âmbito do contrato de concessão foi baixada mediante anuência da ANEEL em 30/04/2020.
24. Transações com partes relacionadas: a. Remuneração de Administradores: Até 31/12/2020 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e
Administradores foi de R$ 814 (R$ 666 em 31/12/2019).
b. Saldo em aberto com Partes Relacionadas:
Natureza
Natureza
Partes relacionadas
contábil ____________
da operação ______
2020 ______
2019
____________________________
___________
Passivo
Itumbiara Transmissora de Energia Fornecedores Custo de O&M ______
6.214 ______
6.211
Total ______
6.214 ______
6.211
______
______
Dividendos a pagar
Copel Geração e Transmissão S.A.
Dividendos
Dividendos ______
14.606 ______
16.172
State Grid Brazil Holding
Dividendos
Dividendos ______
15.202 ______
16.833
Total ______
29.808 ______
33.005
______
______
Resultado (Despesas)
State Grid Brasil Holding - Aluguel
Custos
administrativos
Aluguel
324
313
Itumbiara Transmissora
Custo
Custo
de Energia S.A.
operacional
de O&M ______
1.066 ______
9.034
1.390 ______
9.347
______
______
______
25. Evento Subsequente: Em 09/02/2021 foi publicada a Resolução Autorizativa (REA) 9693 que autoriza a Companhia a implantar reforços em suas
instalações de transmissão. O objeto da REA é a implantação de um banco
de reatores na subestação de Marimbondo com prazo de construção de até
30 meses. A companhia espera iniciar o investimento no segundo semestre
de 2021.
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cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
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 entendimento 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. - 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 evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 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 adversas de tal comunicação podem, dentro
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
Interesse público. Rio de Janeiro, 10/03/2021
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ-086312/O-6

Tesouro: Condições do mercado melhoram em abril

O

Tesouro Nacional, em nota explicativa sobre a
evolução da dívida pública no mês divulgada nesta
quarta-feira, disse que após
instabilidades em março,
as condições do mercado
financeiro melhoraram em
abril.
Para o Tesouro, o pacote de injeção de dólares nos
Estados Unidos e o fechamento do acordo sobre o
Orçamento deste ano melhorou a percepção de riscos sobre os países emergentes e reduziu as taxas de
juros de prazos mais longos.
Apesar do recuo, o risco
país do Brasil continua mais
alto que o de outros países
latino-americanos.
“O mês de abril tem se
mostrado mais positivo

com melhora na percepção de risco de emergentes
e queda nas taxas de juros
com prazos mais longos.
No cenário externo, estímulos fiscais e monetários, dados econômicos positivos e
maior estabilidade nas Treasuries (títulos públicos norte-americanos) trouxeram
apetite por risco. A curva
de juros doméstica perdeu
inclinação com a melhora
do cenário externo e com a
aprovação do orçamento”,
destacou o relatório.
Segundo a agência Brasil,
a maior prova do alívio no
mercado, avaliou o Tesouro, está no risco país, que
acumulava queda de 15,6%
em abril até a segunda-feira
(26). Indicador que mede
a diferença entre os rendimentos dos títulos públicos

brasileiros no exterior e os
títulos do Tesouro norte-americano num intervalo
de cinco anos, o risco país do Brasil passou de 225
pontos-base (diferença de
2,25% pontos percentuais
ao ano de rendimento) em
março para 190 pontos em
abril (diferença de 1,9%
ponto).
O indicador está em 117
pontos-base para a Colômbia, 92 pontos para o México e 51 pontos para o Chile. Mesmo no Peru, onde
o indicador acumula alta
de 15% em abril, em meio
a tensões sobre as eleições
presidenciais, o risco país
estava em 95 pontos na última segunda-feira.
Outro fator para a melhoria do mercado foi a redução dos juros de longo

prazo. Segundo o Tesouro,
a curva de juros futuros
caiu em abril na comparação com março. Os juros
futuros servem como medida de receio em relação à
economia de um país, quanto maiores as taxas, maior a
desconfiança.
Em março, destacou o
Tesouro, o repique nos
rendimentos dos títulos
norte-americanos, o agravamento da pandemia da covid-19 e as negociações em
torno da recriação do auxílio emergencial em troca
de medidas de ajuste fiscal
comprometeram o mercado. A curva de juros subiu
para todos os prazos.
PEC emergencial
A aprovação da Propos-

ta de Emenda à Constituição Emergencial (PEC
Emergencial) ajudou a reforçar o colchão do Tesouro em abril. Esse colchão
representa uma reserva financeira usada para cobrir
os vencimentos da dívida pública em momentos
de instabilidade no mercado. Nos últimos anos,
essa reserva foi usada na
greve dos caminhoneiros,
em 2018, e nos primeiros
meses da pandemia da covid-19, em 2020.
Segundo o coordenador-geral de Operações
da Dívida Pública, Luis
Felipe Vital, a desvinculação de R$ 140 bilhões
do superávit de fundos
financeiros,
instituída
pela PEC Emergencial,
engordou o colchão da

dívida, num mês em que
o governo emitiu apenas
R$ 1,23 bilhão a mais em
títulos públicos do que
resgatou. A devolução de
R$ 32 bilhões do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) ao Tesouro Nacional também
ajudou.
Essa reserva financeira
subiu de R$ 933,2 bilhões
em fevereiro para R$ 1,119
trilhão em março e atualmente cobre sete meses
de vencimento. Em abril
e maio, vencerão R$ 435
bilhões em títulos federais.
Até a PEC Emergencial,
o superávit dos fundos financeiros do governo estavam parados e não poderiam ser transferidos para
o Tesouro.
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USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A.
CNPJ 03.258.983/0001-59

Norte Fluminense

Em cumprimento às atribuições e em atendimento aos dispositivos legais e estatutários vigentes, os administradores da USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. apresentam as Demonstrações Contábeis da Companhia,
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos auditores independentes, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
2020
2019
Ativo
Nota
2020
2019 Passivo
Circulante
Circulante
8
185.836
150.210
Caixa e equivalentes de caixa
4
227.008
76.261 Contas a pagar e fornecedores
117.414
85.831
Contas a receber
5
321.225
222.486 Folha de pagamento, impostos
114.596
72.953
Almoxarifado
26.953
3.500 Dividendos
0
82.333
Prêmios de Seguros a apropriar
94
96 Empréstimos e financiamentos
115.704
59.884
ICMS a Compensar
3.242
5.277 Imposto de renda e contribuição social
26.690
5.509
Adiantamentos a receber
866
1.729 Hedge
560.240
456.720
3.903
3.100 Total do circulante
Outros Créditos
583.291
312.449 Não circulante
Total do circulante
Provisões
23.396
23.396
Não circulante
Contas a pagar e fornecedores
32.636
40.477
Direito de uso de combustível
20.545
Imposto de renda e contribuição social diferido
198.471
214.677
Almoxarifado
21.059 Total do não circulante
254.504
278.550
ICMS a Compensar
9.727
15.832 Patrimônio líquido
Outros Créditos
16.133
20.839
Capital social
9
483.409
483.409
Investimento - SINOP ENERGIA
6
670.312
616.432
Reservas de lucros
694.601
694.601
Ativo imobilizado
7
1.008.865
1.057.117
Dividendos adicionais propostos
343.787
137.368
977
1.409
Ativo Intangível
Outros resultados abrangentes
(26.690)
(5.509)
1.726.559
1.732.688
Total do não circulante
1.495.107 1.309.869
2.309.850
2.045.137 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
2.309.850 2.045.137
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Reserva de Lucros
Outros
Lucros
Retenção
Dividendos Resultados
(Prejuízos)
Capital Social Reserva Legal de Lucros Adicionais Propostos Abrangentes Acumulados
Total
Saldos em 31 dezembro de 2018
483.409
94.862
597.919
59.202
13.274
- 1.248.666
Pagamento de dividendos
(59.202)
(59.202)
Outros Resultados abrangentes
(18.783)
(18.783)
Lucro líquido do exercício
212.141 232.346
Destinações
Reserva Legal
1.820
(1.820)
Dividendos mínimos
(72.953) (72.953)
Retenção de Lucros
137.368
(137.368)
483.409
96.682
597.919
137.368
(5.509)
- 1.309.869
Saldos em 31 dezembro de 2019
Pagamento de dividendos
(137.368)
(214.732)
Outros Resultados abrangentes
(21.181)
(21.181)
Lucro líquido do exercício
458.382 458.382
Destinações
Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios
(114.596) (114.596)
Dividendos adicionais propostos
343787
(343.787)
Saldos em 31 dezembro de 2020
483.409
96.682
597.919
343.787
(26.690)
1.495.107

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
2020
2019
Receita Líquida
10
1.839.136 1.649.748
Custos de Geração e Produção de energia
11 (1.127.099) (1.098.128)
712.037
551.620
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas
(129.519) (119.716)
Lucro operacional
582.518
431.904
Despesas Financeiras
(4.134)
(9.282)
Receitas Financeiras
4.314
4.979
180
(4.303)
Resultado Financeiro
Lucro antes da participação societária e impostos
582.698
427.601
Equivalência Patrimonial - SINOP ENERGIA
53.880
(22.430)
Provisão para perda em investimento
0
(72.774)
636.578
332.397
Lucro antes dos impostos
Impostos de renda e contribuição social Corrente
(194.402) (134.800)
Impostos de renda e contribuição Social Diferidos
16.206
14.545
Lucro Líquido do exercício
458.382
212.141
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
458.382
212.141
Outros resultados abrangentes (líquido de efeitos
(21.181)
(5.509)
tributários)
Resultado abrangente do exercício
437.201
206.632
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
636.578
332.396
Lucro líquido do exercício (antes dos impostos)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo
das atividades operacionais
Depreciação e amortização
101.605
124.127
Resultado de equivalência patrimonial
(53.880)
95.204
Empréstimos e financiamentos – juros e câmbio
1.670
2.333
Total
49.395
221.664
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber
(98.739)
(12.276)
Almoxarifado e direito de uso de combustível
(22.939)
(812)
Outros ativos curto e longo prazo
12.909
24.028
Total
(108.770)
10.940
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores
27.784
46.732
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos
(138.582)
(74.472)
31.583
3.280
Outros passivos de curto e longo prazo
Total
(79.214)
(24.460)
497.989
540.540
Caixa oriundo das atividades operacionais
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos - principal
(82.333)
Empréstimos e financiamentos – juros
(1.670)
(3.604)
Dividendos pagos a acionistas
(210.321) (149.633)
(294.324) (153.237)
Caixa líquido das atividades de financiamento
Atividades de investimento
Aporte de Capital em Investida - SINOP
0 (275.367)
Aquisição de imobilizado e intangível
(52.917)
(65.733)
Caixa líquido das atividades de investimento
(52.918) (341.101)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
150.747
46.203
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
76.261
30.058
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
227.008
76.261
Disponibilidade gerada (utilizada) no exercício
150.747
46.203

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de Reais)
1. Atividades: A EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) é uma socie- efetuadas com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de
dade anônima de capital fechado, constituída em 25/05/1999, com sede na forma a refletir os valores atualizados na data do balanço. Imposto de renda e
Cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto social: (i) a realização de estudos, contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício
projetos, construção, instalação e operação de uma usina termoelétrica localizada no Estado do Rio de Janeiro para a geração de energia elétrica; (ii) corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
venda de energia gerada por essa usina; (iii) prestação de serviços técnicos, do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para impose (iv) comercialização relacionada às atividades mencionadas acima. Nos ter- to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
mos Resolução nº 256 da ANEEL, de 02/07/2001, a Companhia e a Light líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
Serviços de Eletricidade S.A. celebraram em 17/12/2001 um contrato para a contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
venda de energia elétrica, para um período de 20 anos, com data final prevista
31/12/2020 31/12/2019
para 2024. Em 11/11/2014 a Companhia adquiriu a participação societária 4. Caixa e Equivalentes de caixa:
587
903
de 51% na Companhia Energética Sinop S/A – (Sinop Energia). O capital Caixa e Bancos
integralizado em 31/12/2020 é de R$ 1.139.410 (R$ 1.139.410 em 2019) com Equivalentes de caixa
226.421
75.358
a seguinte composição acionária: EDF Norte Fluminense - 51%; Eletronorte Fundos de Investimentos
227.008
76.261
- 24,5% e Chesf - 24,5%, com acordo de acionistas que determina o contro- Total
le compartilhado entre os acionistas. 2. Apresentação das demonstrações As aplicações estão representadas por fundos de investimento de renda fixa
financeiras e principais critérios contábeis: As demonstrações financeiras de curto prazo e de baixo risco, remunerados às taxas de juros projetadas 8. Contas a Pagar e Fornecedores (circulante e não circulante)
31/12/2020
31/12/2019
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con- para seguir principalmente à variação de 97% a 103% do Certificado de DepóCurto
Longo
Curto
Longo
tábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê sito Interbancário (CDI). 5. Contas a receber: A companhia efetuou avaliação
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
Descrição
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O Conselho de administração, em reu132.834
- 113.585
nião realizada em 7 de abril de 2021 autorizou a divulgação destas demonstra- da Provisão para perda de crédito esperada (PCE), não tendo sido necessário Suprimentos de Gás e energia
Encargos Setoriais
8.785
10.781
ções financeiras. 3. Sumário das principais práticas contábeis: As políticas provisões sobre os créditos existentes em 31/12/2020 e 31/12/2019.
Transmissão
4.184
3.916
contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consisSaldos
Imobilizado
7.963
32.636
40.477
tente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
vincendos 31/12/2020 31/12/2019 EDF Internacional
15.937
16.378
Ativos e passivos financeiros não derivativos: Ativos financeiros regis- Light (a)
283.773
283.773
214.519 Outros
16.133
5.550
trados ao custo amortizado e passivos financeiros registrados subsequente- Câmara de Comercialização de Energia
185.836
32.636 150.210
40.477
mente ao custo amortizado. Incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações Elétrica - CCEE (b)
37.452
37.452
7.967 9. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital integralizado em 2020 e
financeiras, contas a receber, fornecedores e empréstimos e financiamentos.
321.225
321.225
222.486 2019 é de R$ 483.409, representado por 483.408.880 ações ordinárias, sem
Os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amortizado utivalor nominal, distribuídas da seguinte forma:
31/12/2020
31/12/2019 Posição Acionária
lizando o método de taxa de juros efetiva. Investimento em controlada em 6. Investimento – SINOP ENERGIA:
2020
2019
1.139.410
1.139.410 EDFI - Électricité de France Internacional
conjunto: Nas demonstrações financeiras da Companhia as informações fi- Aportes de Capital
483.408.879 483.408.879
nanceiras referentes à entidade controlada em conjunto são reconhecidas por Equivalência Patrimonial
(332.622)
(386.502) EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos em
meio do método de equivalência patrimonial. A Companhia, de acordo com o Baixa Ágio
1
1
(1.129)
(1.129) Geração de Energia Ltda
Pronunciamento Técnico CPC 18(R2) (IAS 28) utiliza para a determinação do Provisão para perdas
483.408.880 483.408.880
(135.347)
(135.347)
valor da equivalência patrimonial de seu investimento em controlada em con670.312
616.432 10. Receita Líquida:
junto, o valor do patrimônio líquido da investida com base nas demonstrações TOTAL
Descrição
2020
2019
31/12/2020
31/12/2019 Receita venda mercado cativo
financeiras levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da in- 7. Ativo Imobilizado:
2.707.532
2.436.230
vestidora. Benefícios a empregados: Planos de contribuição definida: Um
DepreReceita venda Mercado Curto Prazo
58.222
40.039
plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob
ciação
Taxa de
Receita venda Exportação
25.775
Valor
Valor Deduções sobre a receita
acumudepreciao qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada
(952.393)
(826.521)
Custo
lada residual residual
ção anual %
(fundo de previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de
1.839.136
1.649.748
pagar valores adicionais. Distribuição de dividendos: A política de reconhe- Terrenos
797
797
797 11. Custo de Geração e Produção de Energia
2020
2019
cimento contábil de dividendos está em consonância com as normas previs- Prédio
3.3
29.217
15.068
14.149
15.112 Descrição
(806.780)
(807.991)
tas no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e Instalações
3.3
687.556 363.091 324.465
344.047 Custo Gás
Depreciação
(101.605)
(124.127)
no ICPC 08 - Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, as Maquinário e
Custo de Energia
(166.335)
(116.079)
quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam equipamento
6,7
1.872.617 1.245.098 627.519
691.253 Custo
de transmissão
(48.183)
(45.746)
fundamentados em obrigações estatutárias devem ser registrados no passivo
20
3.434
3.036
398
608 Químicos e Gases
(3.652)
(3.652)
circulante. O estatuto social da Companhia estabelece que, no mínimo, 25% Veículos
Bens
de
informática
20
7.443
5.688
1.755
1.809
Água
(544)
(533)
do lucro líquido anual seja distribuído a títulos de dividendos. De acordo com
10
7.048
3.755
3.293
2.995
(1.127.099) (1.098.128)
o estatuto social, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o Outros
2.608.112 1.635.736 972.376 1.056.621
pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários.
Emmanuel Charles Delfosse - Diretor Presidente
36.489
496
Contas a pagar e fornecedores: As obrigações sujeitas à atualização mo- Adiantamento a fornecedores (*)
Mariano Gaio - Diretor Financeiro e Administrativo
netária e/ou cambial por força da legislação ou cláusulas contratuais foram
Sergio Carvalho Aguiar - Contador - CRC 090.733 O-4
1.088.865 1.057.117
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Diretores da EDF Norte Fluminense S.A. Rio de Janeiro/RJ aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EDF Norte Fluminense o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre
abrangente, das mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
patrimonial e financeira da EDF Norte Fluminense S.A. em 31 de dezembro em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões económicas as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de identificamos durante nossos trabalhos.
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes KPMG Auditores Independentes CRCSP-014428/O-6 F-RJ
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados Milena dos Santos Rosa - Contador CRC RJ-100983/O-7

CVM esclarece sobre aplicação de multa cominatória

A

Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) esclareceu
ao mercado sobre a Instrução CVM 608, que trata da
aplicação de multas cominatórias, entrou em vigor
em 1/1/2020, substituindo a Instrução CVM 452.
A orientação é direcionada
para administradores de
fundos de investimento da

Instrução CVM 555, explicou em nota o órgão nesta
quarta-feira.
A Superintendência de
Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) da
CVM esclareceu ao mercado que o dia de entrega
de documento exigido pela regulação não será mais
descontado da contagem
da multa cominatória. É

importante destacar que a
Instrução CVM 608, atualmente em vigor, informa
que: “A multa cominatória
incide a partir do dia útil
seguinte (...) ao vencimento
do prazo para a entrega da
informação periódica” (art.
14, I); e que “(...) a multa
cominatória incide até a data em que a obrigação for
cumprida” (art. 15).

A área técnica demonstra o entendimento a partir
de um exemplo: Se um dado documento contar com
prazo previsto na Instrução
CVM 555 para entrega em
31/3/2021 e for entregue
em 1/4/2021, caberá aplicação de multa cominatória
por 1 dia (no valor de R$
1.000,00, para as demonstrações financeiras, ou de

R$ 500, para os demais documentos, conforme previsto na Instrução CVM
608) contra o administrador
do fundo na data do vencimento do prazo de entrega
do documento.
“A SIN/CVM vem observando, com grande recorrência, a entrega de documentos com apenas 1 dia
de atraso, provavelmente

baseados na suposição, válida pela Instrução CVM 452,
de que o dia de entrega do
documento não computaria
para a contagem multa e assim ela seria evitada na prática. Nosso principal objetivo
é deixar claro ao mercado de
que a Instrução CVM 608
não prevê esse desconto”,
explicou Daniel Maeda, superintendente da SIN/CVM

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 29 de abril de 2021

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Atendendo às determinações legais, a Diretoria submete à apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do
exercício e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-20. Rio de Janeiro-RJ, 27 de abril de 2021. A Diretoria
COMUNICADO AOS ACIONISTAS: A Administração da Merck S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e fornecedores que as Notas Explicativas completas e o relatório dos auditores independentes dos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontram-se à disposição na sede da Companhia.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
2020
2019
Ativo
2020
2019
2020
2019 Passivo
Circulante
Circulante
Fornecedores - Terceiros
128.076 83.666 121.992 70.513
Caixa e equivalentes de caixa
137.033
44.054
133.916
40.796 Passivo de arrendamento
3.528
7.224
3.528
7.149
Contas a receber - Terceiros
319.266 367.707
307.325
356.731 Fornecedores - Partes relacionadas
9.272
1.796
1
2,00
Impostos e contribuições a recolher
7.485 26.122
3.893 20.928
Contas a receber - Partes
relacionadas
51.359
40.762
45.971
23.819 Salários, provisão para férias e 13º
35.765 25.253 33.972 23.220
Estoques
348.478 312.058
309.344
280.521 Salário
20.338 23.905 20.338 23.905
Impostos a recuperar
44.283
41.984
31.482
30.517 Provisões diversas
Dividendos a pagar
42.514 22.778 42.514 22.778
Imposto de Renda e
Outras contas a pagar
8.953 21.166
7.256 19.447
Contribuição Social a
255.931 211.910 233.494 187.942
recuperar
10.896
25.865
12.824 Não circulante
12.978 20.185
3.151
2.149
Outros ativos
25.427
28.127
18.190
14.595 Provisões diversas
16.536 15.226 16.536 15.223
936.742 860.557
846.228
759.803 Passivo de arrendamento
Benefícios a empregados
25.943 26.629 25.943 26.629
Não circulante
Provisão para contingências
27.048 24.068 18.726 13.737
Investimento
2.556
5.250
82.505 86.108 64.356 57.738
Mútuo - Partes relacionadas
958
62.009
62.009 Patrimônio líquido
Depósitos Judiciais
9.018
8.241
8.197
7.420 Capital social
733.689 733.689 733.689 733.689
Perda em transação com entidade
Imposto de renda e
(43.426) (43.426) (43.426) (43.426)
contribuição social diferidos
47.115
54.401
35.048
39.163 sob controle comum
31.721 31.721 31.721 31.721
Imobilizado
388.937 353.930
387.188
352.104 Reservas de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
(10.065) (9.202) (10.065) (9.202)
42.368
43.176
42.368
43.176 Reserva de Lucro
Intangível
373.825 310.463 373.825 310.463
487.438 460.706
537.366
509.122
1.085.744 1.023.245 1.085.744 1.023.245
1.424.180 1.321.263 1.383.594 1.268.925
1.424.180 1.321.263 1.383.594 1.268.925 Total do passivo
Total do ativo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucro
Transação com
Reserva de
Outros
Capital
entidade sob Reservas Reserva Incentivos Retenção Resultados
Lucros
social controle comum de capital
legal
Fiscais de lucros abrangentes acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
478.689
(43.426)
31.721 31.564
101.574 126.825
(5.525)
- 721.422
Integralização de capital
255.000
- 255.000
Lucro líquido do exercício
66.229
66.229
Benefício sobre pensões
(3.677)
(3.677)
Destinação do lucro:
Reserva legal
3.311
(3.311)
Reserva de incentivos fiscais
12.031
(12.031)
Dividendo mínimo a pagar
(15.729) (15.729)
Retenção de lucros
35.158
(35.158)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
733.689
(43.426)
31.721 34.875
113.605 161.983
(9.202)
- 1.023.245
Lucro líquido do exercício
83.099
83.099
Benefício sobre pensões
(864)
(864)
Destinação do lucro:
Reserva legal
4.155
(4.155)
Reserva de incentivos fiscais
11.106
(11.106)
Dividendo mínimo a pagar
(19.736) (19.736)
48.102
(48.102)
Retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
733.689
(43.426)
31.721 39.030
124.711 210.085
(10.066)
- 1.085.744
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
1 Contexto Operacional. A Merck S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni- ceiras da Companhia compreendem: • Receita de Juros; • Despesas de Juros;
ma de capital fechado e opera sob a gestão internacional de sua matriz, a Merck • Ganhos/perdas líquidas de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por
KGaA, situada em Darmstadt, na Alemanha. Seu objeto social no Brasil, com meio do resultado; e • Ganhos/perdas líquidas de variação cambial sobre ativos
sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099 Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, e passivos financeiros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no reconsiste na fabricação e comercialização de produtos químicos, farmacêuticos, sultado pelo método de juros efetivos. (f) Imposto de renda e contribuição
cosméticos, reagentes, meios de cultura, fertilização humana e aparelhos cien- social. O imposto de renda e a contribuição social do exercício, corrente e difetíficos. 2 Base de preparação. a. Declaração de conformidade. As demons- rido, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de
trações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emis- alíquota de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro
são dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício líquido. A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro tributável
findo em 31 de dezembro de 2020 foi autorizada pela Diretoria em 27 de abril de do exercício e não possui prazo prescricional. A despesa com imposto de renda
2021. b. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social
financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresenta- no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando dos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas
indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação de imposto de renda e contribuição social corrente. A despesa de imposto
destas demonstrações financeiras consolidadas e individuais a Administração corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti- tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis- é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor
sas são revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas con- estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que
tábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em refletem as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensuraquaisquer períodos futuros afetados. Mensuração do valor justo. Uma série de do com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabe- atendidos. (v) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferileceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso do. Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às difereninclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos registrados
todas as mensurações significativas de valor justo. A equipe de avaliação revisa contabilmente pelo regime de competência e os valores permitidos para uso
regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se pela legislação tributária. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos
informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de pre- no exercício são reconhecidas como despesas de imposto de renda e contribuiços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evi- ção social diferida. Um ativo diferido é reconhecido em relação aos prejuízos
dências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que
atendem os requisitos dos CPC / IFRS, incluindo o nível na hierarquia do valor seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra as quais
justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e
de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se esem uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de pera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseanavaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mer- do-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração
cados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços dos ativos e passivos fiscais diferidos refletem as consequências tributárias
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, dire- decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar
tamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados
o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado somente quando certos critérios forem atendidos. (g) Estoques. Os estoques
(inputs não observáveis). 3 Mudança nas principais políticas contábeis. A são mensurados pelo custo médio de aquisição ou de produção. O custo dos
Companhia não adotou as alterações ao CPC 15/IFRS 3 sobre definição de estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos
um negócio, e alterações ao CPC 38/IAS 39 e CPC 40/IFRS 7 sobre Reforma estoques. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo
da Taxa de Juros de Referência a partir de 1º de janeiro de 2020. Uma série inclui as despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de
de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro operação. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de
de 2020, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da mercado. (h) Imobilizado. (i) Reconhecimento e mensuração. Itens do imoCompanhia. 4 Principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas bilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduem detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exer- zido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução
cícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolida- ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item do
das. Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componente principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de
detalhes estão disponíveis nas páginas correspondentes.
um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advin(a) Base de consolidação
dos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líqui(b) Moeda estrangeira
dos dentro de outras receitas no resultado. (vi) Depreciação. A depreciação é
(c) Receita de contrato com cliente
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
(d) Benefícios a empregados
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil
(e) Receitas financeiras e despesas financeiras
estimada dos itens, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de
(f) Imposto de renda e contribuição social
consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo A deprecia(g) Estoques
ção é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis
(h) Imobilizado
estimadas ao ativo imobilizado são as seguintes:
(i) Ativos intangíveis e ágio
Edifícios
25 anos
(j) Instrumentos financeiros
Máquinas e Equipamentos
10 anos
(k) Redução ao valor recuperável (Impairment)
Móveis e Utensílios
5 anos
(l) Provisões
Veículos
5 anos
(m) Arrendamentos
(n) Mensuração do valor justo
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos
(a) Base de consolidação. (i) Controladas. A Companhia controla uma enti- a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado. (i) Intandade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advin- gíveis e Ágio. (i) Ágio. Referente aquisição da Millipore Indústria e Comércio
dos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses Ltda., controlada incorporada, baseado em rentabilidade futura não amortizado
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras e sujeito a teste anual de recuperação. (ii) Outros ativos intangíveis. Os ativos
de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a intangíveis adquiridos pela Companhia de terceiros e que tem vidas úteis finitas
partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o con- são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e quaisquer
trole deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controlado- perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. (iii) Amortização. Amorra, as informações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do tização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
método de equivalência patrimonial. (ii) Transações eliminadas na consoli- itens para amortizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus valores
dação. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não residuais estimados. A amortização é reconhecida no resultado. As vidas úteis
realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação estimadas são as seguintes:
10 anos
das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos Marcas e patentes
3 anos
de transações com investida, registrado por equivalência patrimonial são elimi- Software
nados contra o investimento. Prejuízos não realizados são eliminados da mes- Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos
ma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado. Obras em
o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. andamento. Obras em andamento representam o valor bruto pago aos fornece(b) Moeda estrangeira. Transações em moeda estrangeira são convertidas dores com gastos relativos à obras ainda não concluídas e/ou equipamentos
para a moeda funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas de câmbio nas entregues porém não aptos à operação que se destinam até a data do balanço.
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados No balanço patrimonial, obras em andamento são apresentas dentro do total do
em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para a mo- imobilizado e/ou Intangível de acordo com a futura destinação após estar apto a
eda funcional à taxa de câmbio vigente naquela data. O ganho ou perda cambial operação. Com a conclusão das instalações e/ou finalização das obras, estando
em itens monetários é a diferença entre o valor da moeda funcional no começo os mesmos disponíveis para o uso, é feito a transferência de obras em andamendo período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o to para a classe de ativo que se destina, só assim passam a ser depreciadas ou
valor em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de apresenta- amortizadas mensalmente. (j) Instrumentos financeiros. (i) Reconhecimenção. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reco- to e mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida
nhecidas no resultado. (c) Receita de contrato com cliente. A receita é reco- emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos
nhecida no resultado quando ou à medida que seja satisfeita a obrigação de os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a
performance ao transferir o controle do produto ou serviço prometido ao cliente. Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. ProviO produto ou serviço é considerado transferido quando ou à medida que o clien- são para perdas de crédito esperadas. Para todas as contas a receber de
te obtém o controle do mesmo. Os custos associados e a possível devolução de clientes, o modelo simplificado de perda esperada foi aplicado na Companhia. A
mercadorias podem ser estimados de maneira confiável. Caso seja provável abordagem simplificada é um modelo de perda esperada de 3 níveis. No recoque descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira nhecimento inicial, as contas a receber de clientes estão sujeitas às regras de
confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita opera- avaliação do Nível 1 e 2 e uma provisão para perdas é reconhecida diretamente.
cional conforme as vendas são reconhecidas. (d) Benefícios a empregados. Essa provisão para perdas é mensurada pela perda de crédito esperada da vida
(i) Benefício de curto prazo a empregados. Obrigações de benefícios de cur- útil (ECL). A ECL vitalícia é a perda de crédito esperada resultante de todos os
to prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme possíveis eventos durante a vida útil esperada do recebível. A taxa de ECL aplio serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montan- cada inicialmente às contas a receber de clientes depende do tipo de cliente. Os
te do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente clientes são agrupados em diferentes grupos. Dentro de um grupo, os clientes
legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado mostram um risco semelhante ou homogêneo de padrão. Se um cliente ficar
prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiá- com prejuízo no crédito, as contas a receber desse cliente serão transferidas
vel. (iii) Planos de benefício definido. O plano de pensão de benefício definido para o Nível 3 e a aplicação das taxas ECL de Nível 1 e 2 não será mais permié o valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelo tida e o percentual aplicado passa a ser de 100%. Ativos financeiros - avaliaserviço prestado em anos anteriores. O cálculo é realizado através do método ção sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de
de crédito unitário anual projetado, para isso foi contratada a Towers Watson principal e de juros. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o
para a realização da avaliação atuarial dos benefícios de natureza previdenciá- valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos
ria pagos por meio de um plano PGBL, administrado pela Metropolitan Life Se- como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de créguros e Previdência Privada S.A. (Metlife). (iv) Benefício de término de víncu- dito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de
lo empregatício. Os benefícios de término de vínculo empregatício são tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco
reconhecidos como despesa quando a Companhia não pode mais retirar a de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. Caixa
oferta desses benefícios e quando a Companhia reconhece os custos de uma e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros
reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação,
data do balanço, então eles são descontados aos seus valores presentes. (e) os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizaReceitas financeiras e despesas financeiras. As receitas e despesas finan- dos nas liquidações das obrigações de curto prazo. Os passivos financeiros fo-
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Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Receita líquida de vendas 1.636.515 1.633.308 1.396.611 1.230.325
Custos dos produtos
vendidos
(884.021) (855.862) (755.668) (676.339)
Lucro bruto
752.494
777.446
640.943
553.986
Despesas com vendas
(38.246)
(56.454)
(32.267)
(27.642)
Despesas administrativas
(549.644) (597.121) (501.989) (468.600)
Despesas com pesquisa e
desenvolvimento
(5.023)
(5.516)
(4.889)
(5.493)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a
receber
(1.012)
582
(1.012)
1.495
Outras receitas (despesas)
23.187
51.879
23.980
39.354
Total de despesas
operacionais
(570.738) (606.630) (516.177) (460.886)
Receita financeira
15.453
20.618
15.007
20.472
Despesa financeira
(55.271)
(66.468)
(17.606)
(23.753)
Resultado financeiro
(39.818)
(45.850)
(2.599)
(3.281)
Resultado de equivalência
patrimonial
(2.693)
10.724
Lucro antes dos impostos
141.938
124.966
119.474
100.543
Imposto de renda e
contribuição social corrente
(51.552)
(54.877)
(32.260)
(28.996)
Imposto de renda e
contribuição social diferido
(7.287)
(3.860)
(4.115)
(5.318)
Lucro líquido do exercício
83.099
66.229
83.099
66.229
Lucro básico por ação - R$
0,11326
0,09027
0,11326
0,09027
Quantidade de ações
733.689.398 478.689.398 733.689.398 478.689.398
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
83.099 66.229 83.099 66.229
Itens que não serão reclassificados
para o resultado
Efeito do plano pós-emprego de
(864) (3.677)
(864) (3.677)
benefício definido
Resultado abrangente do exercício
82.235 62.552 82.235 62.552
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Consolidado
Controladora
Fluxo de caixa das atividades
2020
2019
2020
2019
operacionais
Lucro líquido do exercício
83.099 66.229 83.099
66.229
Ajustes para conciliar o lucro
líquido:
Despesas com depreciação e
amortização
44.736 38.064 44.660
37.977
Provisão para obsolescência
(8.818)
413 (9.672) (2.579)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a receber
1.012
(582)
1.012 (1.495)
Resultado na venda de ativo imobilizado
62
6
Constituição de outras provisões
1.783
2.765
1.783
2.765
Resultado de participações em
investimentos
2.693 (10.724)
Constituição (reversão) provisão para
contingências
2.913
5.952
4.989
3.111
Impostos de renda e contribuição social
diferidos
7.287
3.860
4.115
5.318
Despesas (Receitas) financeiras,
líquidas
39.818 45.850
2.599
3.281
Impostos de Renda corrente
37.200 41.635 23.015
21.509
14.352 13.242
9.245
7.487
Contribuição Social corrente
223.382 217.490 167.538 132.885
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber - Terceiros
47.428 (5.274) 48.394 (6.586)
Estoques
(27.602) (38.155) (19.151) (21.709)
Impostos a recuperar
9.586 (14.463) 32.231
11.906
Outros ativos
2.736 (1.623) (3.558)
1.773
Fornecedores - Terceiros
44.409 12.046 51.479
10.271
Fornecedores - Partes relacionadas
(3.120) (93.909) (22.153) (58.589)
Outras contas a pagar e provisões
(13.955) (3.275) (5.553)
(122)
13.110
Impostos e Contribuições a recolher (14.473) 18.010 (17.035)
45.009 (126.643) 64.654 (49.946)
Demais juros pagos (recebidos)
(39.818) (54.552) (2.599) (11.985)
Juros pagos sobre empréstimos
7.077
7.077
Juros pagos sobre arrendamento
2.346
2.257
2.346
2.255
Impostos de Renda pagos sobre o lucro (38.287) (26.134) (38.287) (13.737)
Contribuição Social pagas sobre o lucro (14.345) (9.492) (14.345) (5.022)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas
178.287 10.003 179.307
61.527
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimentos
Aporte de capital em controlada
- (12.500)
Mútuo com partes relacionadas
957
(957)
- (38.458)
Aquisição de ativo imobilizado/Intangível (71.326) (87.709) (71.326) (87.709)
Caixa líquido utilizado nas
(70.369) (88.666) (71.326) (138.667)
atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos
Integralização de capital
- 255.000
- 255.000
Principal pago - Arrendamento
(14.939) (15.168) (14.861) (15.080)
Empréstimos obtidos com terceiros
- 135.000
- 135.000
- (285.000)
- (285.000)
Empréstimos pagos a terceiros
Caixa líquido gerado/(utilizado) das
(14.939) 89.832 (14.861)
89.920
atividades de financiamento
Aumento do caixa e equivalentes
92.979 11.169 93.120
12.780
de caixa
Demonstração do aumento do caixa
e equivalentes de caixa
No início do exercício
44.054 32.885 40.796
28.016
137.033 44.054 133.916
40.796
No fim do exercício
92.979 11.169 93.120
12.780
ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR, quando
aplicável. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for
um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é
reconhecido no resultado. (ii) Ativos e passivos financeiros não derivativos
- Reconhecimento e desreconhecimento. A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (como aplicações financeiras) são reconhecidos inicialmente na data da
negociação, que é a data na qual a Companhia se torna uma das partes das
disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pelo Companhia em tais
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando,
e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (ix) Ativos financeiros não derivativos Mensuração. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado. Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por
meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Uma perda por redução ao valor recuperável á
calculada como diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de
caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão.
Quando a Companhia considera que não há expectativa razoável de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é revertida através do resultado. (x) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge. A Companhia mantém
instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos
de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são
separados de seus contratos principais e registrados separadamente caso o
contrato principal não seja um ativo financeiro e certos critérios sejam atingidos.
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no
valor justo são normalmente registradas no resultado. A Companhia designa
certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade
dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros, além de determinados
passivos financeiros derivativos e não derivativos como instrumentos de hedge
de riscos cambiais de um investimento líquido em uma operação estrangeira.
(xi) Passivos financeiros não derivativos - mensuração. Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio de resultado. Os
custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Outros
passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor
justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (k) Redução ao valor recuperável (Impairment). Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no
resultado. Para isso os ativos têm os seus valores recuperáveis testados e revistos a cada encerramento de exercício para determinar se há evidência objetiva
de perda por redução ao valor recuperável. (l) Provisões. Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. (m) Arrendamentos. No
início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o
direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em
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troca de contraprestação. Como arrendatário. No início ou na modificação de rosos – Custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS37).
mento na linha de investimento e passando a reconhecer no passivo não circuum contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca (b) Reforma de taxa de juros de referência – Fase 2 (alterações ao CPC48/ lante, como provisão para provável perda com investida. Esta apresentação foi
a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16).
feita até 2018, em 2019 a controlada recebeu um aporte de capital e finalizou
em seus preços individuais. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso (c) Outras Normas
o exercício com lucro possibilitando assim que a Companhia volte apresentar
e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impac- esse valor na linha de investimento. 9 Patrimônio Líquido. (i) Capital social.
direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da to significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia:
Em 16 de julho de 2019, os acionistas aprovaram o aumento de capital social
mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer paga- - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16). da Companhia no montante de R$ 145.000, passando o capital social de R$
mentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer cus- - Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). - Classifica- 478.689 para R$ 623.689, mediante a emissão de 145.000.000 (cento de quatos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a ção do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1). renta e cinco milhões) de ações ordinárias, normativas e com valor nominal de
serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subja- - IFRS 17 Contratos de Seguros.
R$ 1,00 (um Real), pelo preço de emissão de R$ 1,00(um Real) por ação, valor
cente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subja- 6 Caixa e Equivalente de caixa. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de caixa definido conforme os critérios estabelecidos pela Lei das S.A., todas subscritas
cente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos e bancos está representado, substancialmente, por aplicações automáticas pela Millipore International Holdings S.à R.L., a serem integralizada em moeda
quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é de curto prazo (overnight) com base no saldo de nossa conta corrente junto à corrente. Em 20 de novembro de 2019, os acionistas aprovaram o aumento de
subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o uma instituição financeira, com uma remuneração equivalente a 120% (vinte capital social da Companhia no montante de R$ 110.000, passando o capital
final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a proprie- por cento) da taxa média dos depósitos interfinanceiros, calculada e divulgada social de R$ 623.689 para R$ 733.689, mediante a emissão de 110.000.000
dade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou pela câmara de custódia e liquidação - CETIP (Taxa Selic em média 0,5% (cento e dez milhões) de ações ordinárias, normativas e com valor de R$ 1,00
se o custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção ao mês), com possibilidade de resgate antecipado a qualquer momento. O (um Real), ao preço de emissão de R$ 1,00 (um Real) por ação, valor definido
de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida saldo de aplicações financeiras é representado pela aplicação no fundo de conforme os critérios estabelecidos pela Lei das S.A., todas subscritas pela
útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo imo- investimento Itaú Soberano, classificado como “referenciado DI”, que acom- Millipore International Holdings S.à R.L., a serem integralizada em moeda corbilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por panha a variação do CDI, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por rente. Ficou consignado que a acionista Merck Chemicals B.V., presente às
perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determina- cento) dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou duas assembleias renunciou expressamente ao exercício de direito de predas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é indiretamente, a este parâmetro. Este investimento é de prazo indetermina- ferência para subscrever, na proporção de sua participação no capital social
mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento do e pode ser resgatado a qualquer momento desde a data de aplicação. É da Companhia, os dois aumentos de capital aprovados no exercício de 2019.
que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implíci- garantida uma remuneração mínima de 96% sobre a taxa Selic. 7 Arrenda- O Capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está
ta no arrendamento, o cálculo da taxa de desconto tem como base a taxa básica mento. Arrendamentos como arrendatário. A companhia arrenda Imóveis representado por R$ 733.689.397 ações ordinárias, de valor nominal de R$
de juros nominal prontamente observável, ajustada pelo risco da Companhia, que são utilizados como escritórios e depósito de mercadoria para revenda. 1,00 (um Real) cada uma, totalizando um montante de R$ 733.689. Ao final do
aos prazos de contratos de arrendamento. Os pagamentos de arrendamento Esses arrendamentos possuem contratos com duração de três e de dez anos, exercício o capital social total está representado da seguinte forma:
incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem o seguin- com opção de renovação do arrendamento após este período. Os pagamen2020
2019
te: - pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, tos de arrendamento são reajustados anualmente, para refletir os valores de
Millipore International
inicialmente mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início; - valores mercado. Alguns arrendamentos proporcionam pagamentos adicionais de alu- Domiciliados no exterior Holding S.à r.l.
733.689.397 733.689.397
que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias guel, que são baseados em alterações do índice geral de preços. Para certos Domiciliados no exterior Merck Chemical B.V.
1
1
de valor residual; e - o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário arrendamentos, a Companhia é impedido de entrar em qualquer contrato de
733.689.398 733.689.398
estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por sub-arrendamento. A companhia arrenda também máquinas, equipamentos (ii) Reserva de lucros. a) Reserva legal. Constituída à razão de 5% do lucro
rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário operacionais e veículos, Esses arrendamentos possuem contratos com dura- líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº
exercendo a opção de rescindir o arrendamento. O passivo de arrendamento é ção de quatro anos para máquinas e equipamentos e três anos veículos, após 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 2020, a Companhia constimensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É re- esse período há uma nova avaliação dos valores de mercado e nem sempre tuiu R$ 4.155 de reserva legal (R$ 3.312 em 2019). b) Reserva de Retenção
mensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento há uma renovação de contratos. A companhia arrenda equipamentos de TI de lucros. É destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que com prazos de contrato de um a três anos. Esses arrendamentos são de curto de capital, conforme proposta previamente aprovada pela Diretoria para o exerse espera que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a prazo e/ou arrendamentos de itens de baixo valor. A companhia optou por não cício findo em 31 de dezembro de 2020. Em 2020, a Companhia transferiu para
Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma extensão ou rescisão ou se reconhecer os ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para esses a reserva de retenção de lucro R$ 48.102 (R$ 35.157 em 2019). c) Reserva de
há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o passi- arrendamentos A norma define que um contrato é ou contém um arrendamento Incentivos Fiscais. Em 2020, o montante de R$ 11.106 (R$ 12.031, em 2019),
vo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste cor- quando transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por de- refere-se às subvenções governamentais decorrentes de incentivos fiscais, que
respondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resul- terminado período, em troca de uma contraprestação. O impacto produzido na foram registradas no resultado do período como redução do imposto apurado,
tado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. demonstração de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substitui- em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 07(R1) - Subvenção e AssisArrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia optou por não reco- ção do custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear tência Governamentais/(IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentinhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de depreciação do direito de uso dos ativos objetos desses contratos e pela vos fiscais é objeto de destinação à Reserva de Lucro denominada Reserva de
de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamen- despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento calculadas utilizando Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/1976,
tos de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados as taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. A a qual somente é utilizada para aumento do capital social ou eventual absorção
a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arren- seguir são apresentadas informações sobre o reconhecimento e mensuração, de prejuízos. (iii) Dividendos. O Estatuto social prevê a distribuição de dividendamento. (n) Mensuração do Valor Justo. Valor justo é o preço que seria rece- apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utiliza- do mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma
bido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma dos pela Companhia: Reconhecimento. O passivo de arrendamento é inicial- da Lei. A Companhia não paga dividendos mínimos obrigatórios desde 2018,
transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, mente mensurado ao valor presente, descontado pela taxa de juros nominal calculado em R$ 7.049 (2018), R$ 15.729 (2019) e R$ 19.736 (2020) totalizanno mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a incremental de empréstimo da Companhia, líquido dos seguintes efeitos: (a) do R$ 42.514, o mesmo foi reconhecido no passivo circulante e será distribuíCompanhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu Pagamentos de arrendamentos variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Va- do oportunamente, sendo a expectativa 2021. (iv) Perda em transação com
risco de descumprimento (non-performance). Uma série de políticas contábeis e lores pagos pelo arrendatário sob garantias de valores residuais; (c) Preço de entidade sob controle comum. Em 2016 a Companhia adquiriu a controlada
divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto para ativos exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente Sigma-Aldrich Brasil Ltda, tendo em vista que esta controlada apresentava um
e passivos financeiros como não financeiros. uando disponível, a Companhia certo de que irá exercer a opção; Os ativos de direito de uso são mensurados passivo a descoberto e por se tratar de uma operação de empresas sob controle
mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num mercado de acordo com os itens a seguir: (a) O valor da mensuração inicial do passivo do mesmo grupo, essa perda foi reconhecida no patrimônio líquido, como perda
ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data em transação com entidade sob controle comum.
transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes inicial ou antes dela menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; Valor da aquisição
(72.336)
para fornecer informações de precificação de forma contínua. Se não houver um e (c) Quaisquer custos diretos iniciais. b. Julgamentos críticos na determi- Total do patrimônio líquido na data da aquisição
24.583
preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que nação do prazo do arrendamento. Ao determinar o prazo do arrendamento, Ajustes posteriores a aquisição
4.327
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados a Companhia considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo Total
43.426
não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou de rescisão de (v) Outros resultados abrangestes
2020
2019
que os participantes do mercado levariam em conta na precificação de uma um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação (ou períodos após as Fundo de pensão
9.202
5.525
transação. A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no opções de extinção) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando Fundo de pensão, líquido de impostos
864
3.677
reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação - ou seja, o valor há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou não será extin10.066
9.202
justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor to). Essa avaliação é revisada caso ocorra evento ou mudança significativa nas 10 Cobertura de seguros. A Companhia adota a política de contratar cobertura
justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não circunstâncias que afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrenda- de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes
é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou tária. Durante o exercício corrente, o efeito financeiro da revisão dos prazos de para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As prepassivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer arrendamentos a fim de refletir o efeito do exercício das opções de prorrogação missas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de
dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensu- estão demonstradas a seguir: partir de janeiro de 2019, entrou em vigor a nor- uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram exaração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ma contábil CPC 06 (R2). Os direitos de uso passaram a ser reconhecidos no minadas pelos nossos auditores independentes. Em 31 de dezembro de 2020,
ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o ativo, sujeitos à depreciação e os arrendamentos passam a ser reconhecidos a cobertura de seguros contra riscos operacionais, incluindo danos materiais e
preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado no passivo, tal como os leasings financeiros, sujeitos à atualização monetária e lucros cessantes da Companhia era composta por R$ 1.024.113 (R$ 1.024.113
numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento em amortizados pelo pagamento do arrendamento. Como resultado da aplicação em 2019) e R$ 23.168 (R$ 21.087 em 2019) para responsabilidade civil.
que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a inicial da norma contábil, a Companhia e sua Controlada reconheceram R$
Luiz Alberto Barreto - Diretor Financeiro
transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. 5 Novas normas e interpreta- 33.275 de ativos de direito de uso e passivos de arrendamento em 1° de janeiro
Regional CFO – Latin America - CPF nº 606.485.207-06
ções ainda não efetivas. Uma série de novas normas serão efetivas para exer- de 2019. 8 Investimento. Em 2016 a Companhia obteve o controle da SigmaRodrigo Frauches Medeiros - Contador
cícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas -Aldrich Brasil Ltda., ao final desse mesmo exercício a controlada apresentou
CRC-RJ-105681/O-9 - CPF nº 092.508.287-21
normas na preparação destas demonstrações financeiras. (a) Contratos One- um passivo a descoberto tendo que a controladora descontinuar o reconheciRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Diretores da Merck S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
individuais e consolidadas da Merck S.A (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
elucidativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Merck S.A. em 31 de demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: –
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
Base para opinião com ressalva. Em 31 de dezembro de 2020 o balanço patrimonial, individual e consolidado, apresenta independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
na rubrica de intangível, ágio por expectativa de rentabilidade futura no montante de R$ 38.379 mil (mesmo montante tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
de 2019). De acordo com o CPC 01 - redução ao valor recuperável de ativos, independente de existir, ou não, qualquer não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
indicação de valor recuperável, a Companhia deve testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos
futura (goodwill). A Companhia não possui como prática avaliar anualmente a recuperabilidade do ágio por expectativa entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
de rentabilidade futura. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de reconhecer perda de às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia
redução ao valor recuperável do intangível em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores, bem como nos e sua controlada. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
respectivos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do e respectivas divulgações feitas pela Administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades a Companhia e sua controlada a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral,
da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir de apresentação adequada. – Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude das entidades ou atividades de negócio da Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e,
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Luiz Ferreira - Contador CRC RJ-087095/O-7.

Embraer fará manutenção para operadora da United Express

U

m dia após divulgar a entrega de
22 jatos no primeiro trimestre de 2021,
sendo nove comerciais e 13
executivos (10 leves e três
grandes), a Embraer anunciou nesta quarta-feira no
MRO Americas, um dos
principais eventos de manutenção aeronáutica do mundo uma notícia animadora.
A CommutAir, operadora da United Express,
selecionou a Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) em Macon, na
Geórgia (EUA), unidade da
fabricante brasileira, como

um de seus principais fornecedores de manutenção
pesada para a frota de jatos
ERJ 145.
O contrato de longa duração inclui serviços de
manutenção de fuselagem,
modificações e serviços de
reparo fornecidos pelo portfólio de soluções da Embraer. “A CommutAir opera e mantém a maior frota
do mundo de aeronaves
Embraer 145”, disse Joel
Raymond, Vice-Presidente Executivo e Diretor de
Operações da CommutAir.
“Nosso pessoal e aeronaves desempenham um papel

fundamental na malha da
United. Expandir o relacionamento de manutenção e
suporte técnico com a Embraer é um ajuste natural à
medida que continuamos
a ampliar nossa operação
com foco em fornecer um
serviço seguro, atencioso,
confiável e eficiente para
nossos passageiros todos os
dias.”
Em julho de 2020, a
CommutAir se tornou a
única parceira regional
a operar a aeronave ERJ
145 para a United Airlines.
A CommutAir mantém a
maior frota de ERJ 145 do

mundo, com 168 aeronaves.
A fabricante explica que
ninguém conhece melhor o
ERJ 145 do que a Embraer,
e sabemos como é importante para a malha aérea da
United. Temos orgulho de
contribuir com a missão
da CommutAir de conectar pessoas e comunidades
menores ao mundo”, disse
Frank Stevens, Diretor Global de MRO da Embraer
Serviços & Suporte.
Em 31 de março de 2021,
a carteira de pedidos firmes
a entregar da fabricante brasileira totalizava US$ 14,2

bilhões. Durante o 1T21, a
KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal
Dutch Airlines, recebeu
seu primeiro jato E195-E2,
por meio da empresa ICBC
Aviation Leasing, elevando
para 50 o número total de
jatos da Embraer operando
na frota KLM Cityhopper.
No mesmo período, a Air
Peace, a maior companhia
aérea da Nigéria e do Oeste
da África, recebeu seu primeiro jato E195-E2. A Air
Peace se tornou assim a primeira cliente de E2 na África, sendo também e empresa lançadora global do

design inovador premium
de assentos escalonados da
Embraer.
Ainda no trimestre, a
Embraer entregou a primeira conversão de um Legacy
450 em um jato Praetor 500
à AirSprint Private Aviation. A empresa canadense
de propriedade compartilhada tem programada uma
segunda conversão ainda
este ano, além da entrega de
um novo Praetor 500, também em 2021. Com essas
adições, a Airsprint terá três
Praetor 500 na frota e um
total de nove aeronaves da
Embraer.
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BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de abril de 2021
I. Data, Hora e Local: Em 21 de abril de 2021, às 10h00, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385,
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por de 7 de dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com
Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas o Beneficiário. Parágrafo 2º - Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Carlos José Lancellotti Narciso, Presidente; e julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições;
Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci, Secretário. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do
seguintes matérias: (i) alterações ao Estatuto Social da Companhia, para refletir: (a) a reforma parcial do §3º do artigo interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos
5º do Estatuto Social da Companhia, para incluir redação no subitem (iii) do §3º, esclarecendo que o direito ali com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 3º - As condições e as limitações da
indicado será aplicável se a integralização em bens de aumento de capital da Companhia vier a ser permitida pela indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser
legislação aplicável; (b) a reforma parcial do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para incluir redação aprovado pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de
esclarecendo que a proporção de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas mediante deliberação do seu riscos de gestão dos administradores da Companhia. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 16. O Conselho
Conselho de Administração observará o disposto no §2º do Artigo 15 da Lei das S.A. (ii) A consolidação do Estatuto de Administração será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
Social da Companhia; V. Deliberações: Após os esclarecimentos acerca das matérias constantes da ordem do dia 9 (nove) membros, dentre os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, conforme assim designados pela
terem sido prestados, todos os acionistas, preferencialistas e ordinaristas em conjunto, aprovaram, por unanimidade Assembleia Geral. Os membros do Conselho de Administração serão todos pessoas físicas, residentes ou não no
e sem ressalvas, o que segue: (i) alteração do Estatuto Social da Companhia, para refletir; (a) a reforma parcial do §3º Brasil, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para incluir redação no subitem (iii) do §3º, esclarecendo que o direito ano o período entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição do Conselho
ali indicado será aplicável se a integralização em bens de aumento de capital da Companhia vier a ser permitida pela de Administração deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º e 6º abaixo. Parágrafo 1º - Na
legislação aplicável. O §3º do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Parágrafo 3º -Cada ação Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas
preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. Parágrafo
exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros
de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de independentes, conforme a definição do Regulamento do Nível 2, devendo a caracterização dos indicados ao
outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger e
deste Estatuto Social, sejam deliberados em Assembleia Geral; (iii) se vier a ser permitido pela legislação aplicável, constar expressamente declarados como tais na ata da respectiva Assembleia Geral, sendo também
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º
empresa especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia conforme Artigo 40 deste Estatuto e 5º e artigo 239 da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no
Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências Parágrafo 2º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número
previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente
vigor Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. (b) a reforma parcial do artigo 6º do Estatuto inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos). Parágrafo 4º - O membro do Conselho de Administração
Social da Companhia, para incluir redação esclarecendo que a proporção de ações ordinárias e/ou preferenciais a deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem tiver ou representar
serem emitidas mediante deliberação do seu Conselho de Administração observará o disposto no §2º do Artigo 15 da interesse conflitante com a Companhia. Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter
Lei das S.A. O artigo 6º passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os
aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia. Parágrafo 6º - Os membros do
Administração, até que este atinja o limite de 948.825.000 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos termos
cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, do art. 143, parágrafo 1º da Lei das S.A. Parágrafo 7º - No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de
a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, inclusive a sua proporção, observado o disposto Administração (observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o
no §2º do Artigo 15 da Lei das S.A., o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá
de subscrição e integralização.” (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a
redação constante do Anexo I a esta ata; VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. Artigo 17. O Conselho de Administração, bem
a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os como o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos e exercerão seus cargos na forma
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 prevista no Artigo 16 acima. Parágrafo 1º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Viceda Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os Presidente exercerá as funções do Presidente. Parágrafo 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o
presentes. Mesa: Sr. Carlos José Lancellotti Narciso, Presidente; e Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci, Vice-Presidente automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração
Secretário. Acionistas Presentes: Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (devidamente representado); em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de
Modal Controle Participações S.A. (representada por seus Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Administração de forma permanente, até o término do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral
Venancio Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada por sua administradora Planner Corretora de Valores com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo
S.A., devidamente representada); Mário Arthur Tezzei Medina; Alexandre Guggisberg Hannud; José Augusto do mandato original. Parágrafo 3º Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que
Schincariol; Wisam Kamil Ayache; Walid Kamil Ayache; Gihad Kamil Ayache; Lucykelli Regina Nogueira; Rafael lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, a condução das reuniões do Conselho de Administração, atuando
Schincariol Lui; Pedro Nazareth Pinto de Carvalho; Ian Robert Dubugras Junior; Celso Colombo Neto; Eduardo ainda conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do Artigo 18, abaixo. Parágrafo 4º Compete ao ViceOmetto Colombo; Celson Colombo Filho; Rafael Improta Vieira; Tanguy Van Goitsenhoven; Claudio Adriani Caetano Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto,
de Souza; Felipe Colin de Sóarez; Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal Lustosa Longo; Henrique Aparecido de atuar conforme o previsto pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo.
Aguiar Filho; Juliana Maria Gonçalves Sanfins; Brain Participações S.A.; Tiago Rodrigues de Leifert; SB Capital & Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos trimestralmente, conforme calendário
Participações EIRELI; Sandro Domingos Colombo; Juscelino Castro Blasczyk; Wladimir Chiari; Richard Emiliano anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e
Soares Vinhosa; Vladimir Michels; Luiz Fernando Lopes Filho; Fabiane Goldstein; Bolipar Negócios EIRELI; Fernando extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do Parágrafo 1º deste Artigo 18. O
Spadari de Araujo. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original. Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021. Carlos José Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem
Lancellotti Narciso - Presidente; Alexandre Machado de Almeida Locci - Secretário. Junta Comercial do Estado do do dia. Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por
Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 28/04/2021 sob o Número 00004056211 - Bernardo Feijó Sampaio meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada membro
Berwanger - Secretário Geral. Anexo I - Estatuto Social - Banco Modal S.A. - CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 - do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar,
NIRE 333.0000581-1 - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1º. O BANCO ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão,
MODAL S.A. (“Companhia”) é uma é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo mediante solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que
regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Parágrafo 1º - itens sejam incluídos na ordem do dia. Parágrafo 2º - O Presidente do Conselho de Administração presidirá as
Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do no parágrafo 1º do Artigo 17. Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do
Conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa Artigo 13 deste Estatuto Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes
da B3 (“Regulamento do Nível 2”). Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as na reunião. Parágrafo 4º - Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste voto de qualidade, no caso de empate na votação. Parágrafo 5º - O presidente de qualquer reunião do Conselho de
Estatuto. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de
por resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País ou do exterior observadas as prescrições qualquer acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei
legais. Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social a realização de operações ativas, passivas e acessórias, bem das S.A. Parágrafo 6º - No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de Administração,
como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela legislação e regulamentação pertinentes tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de
aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento, podendo, ainda, participar como sócia ou acionista, Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro
de outras sociedades. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 7º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
Ações - Artigo 5º. O capital da Companhia é de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos atas lavradas no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 19. Compete ao
e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto
milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil Social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e plano operacional
e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentas e anual; (ii) eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da
noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral; (iii) convocar a Assembleia Geral; (iv) apreciar o
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As preferências e vantagens das ações Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre
preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do sua submissão à Assembleia Geral; (v) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei nº 6.404, de 15 de prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; (vi) autorizar a emissão de ações da
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, a classe, a espécie, o preço,
com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
Artigo 37 deste Estatuto Social, ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao Acionista Controlador reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
Alienante. Parágrafo 3º - Cada ação preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição
restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou de controle, nos termos estabelecidos em lei; (vii) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo
cisão da Companhia; (ii) aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da
por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, sejam deliberadas em Assembleia Geral; (iii) se vier a ser Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício
permitido pela legislação aplicável, avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com
Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico da ou sem bonificação em ações; (viii) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
Companhia conforme Artigo 40 deste Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e
alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que regulamentares pertinentes; (ix) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos
esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor Contrato de Participação no Nível 2 de Governança intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço
Corporativa. Parágrafo 4º - Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em semestral ou anual; (x) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e
preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e de
o limite legal, mediante solicitação à Companhia. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à remuneração de empregados; (xi) instituir órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, nomear e
Diretoria que os submeterá para deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 5º - Todas as ações da destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos; (xii) deliberar
Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer subsidiárias da Companhia e terceiros;
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração (xiii) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração
em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral; (xiv) manifestar-se favorável ou contrariamente
transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela CVM. a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
Parágrafo 6º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Artigo 6º. A Companhia fica autorizada por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública
a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
Administração, até que este atinja o limite de 948.825.000 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de
cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia;
a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, inclusive a sua proporção, observado o disposto (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (d) as alternativas à aceitação da oferta
no §2º do Artigo 15 da Lei das S.A., o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições pública de aquisição de ações existentes no mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
de subscrição e integralização. Parágrafo Único - Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; (xv) definir a lista
Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, e empregados das ações da Companhia nos casos de oferta pública de ações para cancelamento de registro de companhia aberta
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício ou para saída do Nível 2; (xvi) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações
das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com da Companhia (“Units”); (xvii) designar e destituir o Ouvidor; (xviii) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos,
ou sem bonificação em ações. Artigo 7º. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente; e (xix) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja
subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações submetida pela Diretoria, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos termos necessário. Seção III - Diretoria - Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a
de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 27 (vinte e
subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Capítulo III - Das Assembleias sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) Diretores
Gerais - Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii) 1 (um) Diretor de Relações com
término do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, devendo ser Investidores, (iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e (iv) no mínimo 1 (um) e no máximo
convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A., observado o disposto na regulamentação da CVM que dispõe 8 (oito) Diretores sem designação especifica, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração
sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais de companhias ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração designará
abertas. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas o(s) Diretor(es) Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores Executivos, exercerão
com direito de voto nas matérias apresentadas na assembleia geral, não se computando os votos em branco e as aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo Artigo 21, Artigo 22,
abstenções. Parágrafo 2º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do parágrafo 3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as quantidades de
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Parágrafo 3º - As atas de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições. Parágrafo 2º Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais e poderão, caso assim aprovado Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitidas reeleições. Parágrafo 3º - Os
na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão Diretores tomarão posse mediante termo lavrado no Livro de Reuniões da Diretoria, após homologação pelas
das assinaturas. Artigo 9º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de autoridades competentes. Artigo 21. Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer um dos
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido pelos Diretores Presidentes (ou Diretor
indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral nomeará até Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências temporários de qualquer dos Diretores
2 (dois) Secretários. Artigo 10. Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das S.A., cabe privativamente à Assembleia Presidentes será este substituído pelo outro Diretor Presidente enquanto durar o impedimento ou ausência. Nos
Geral: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; impedimentos e ausências temporárias de ambos os Diretores Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a
(ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do resultado do exercício nomeação provisória de novos Diretores Presidentes (ou de um Diretor Presidente) far-se-á por eleição dos demais
e a distribuição de dividendos; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, Diretores. Caso a vacância dos cargos de Diretores, inclusive dos Diretores Presidentes (ou do único Diretor
quando instalado; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada reunião do Conselho de
Fiscal, se instalado; (v) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que completarão o mandato vigente.
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; (vi) alterar o Estatuto Social; (vii) deliberar Artigo 22. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para prática de todos os
sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste
liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria Estatuto. Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e do quanto previsto no caput: (i) cumprir e
emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; (ix) deliberar fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração; (ii) autorizar a
a saída da Companhia do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos termos e condições previstos nas normas alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais, bem como a prestação de garantias a
e regulamentos da B3, observado o disposto no Artigo 38 e Artigo 39 deste Estatuto Social; (x) suspender o exercício obrigações de terceiros que não se relacione ao objeto social da Companhia; (iii) abrir e encerrar agências, filiais,
de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar sucursais, lojas e outras dependências da Companhia em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem
o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de suspensão; e (xi) deliberar sobre qualquer outra matéria como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen. Parágrafo
submetida pelo Conselho de Administração. Capítulo IV - Administração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 2º - As matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) do Artigo 22 serão tomadas em reunião de Diretoria, conforme artigo 143,
11. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de parágrafo 2º da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos Diretores Presidentes, além das atribuições que
Presidente do Conselho de Administração e de Diretor(es) Presidente(s) não poderão ser acumulados pela mesma lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) estabelecer as
pessoa, exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em normas internas e operacionais; (iii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os
decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fixadas pelo
da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de Conselho de Administração; (iv) tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum”
180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo 1º - Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante desta. Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por
assinatura de termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Banco Central do este Estatuto: (i) Coordenar a atuação dos Diretores Operacionais e dos Diretores sem designação específica, bem
Brasil (“Bacen”). Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar caução para como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específica que
o exercício de suas funções. Parágrafo 2º - A posse dos Conselheiros e Diretores é condicionada à prévia subscrição vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho
do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar de Administração e ao Comitê de Auditoria; (ii) Colaborar com os Diretores Presidentes no desempenho de suas
sua sujeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 45 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais funções; (iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as
aplicáveis. Parágrafo 3º - Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, bem como assiná-los e publicá-los; (iv) tomar as decisões
substitutos. Artigo 12. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, de sua alçada. Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das atribuições que lhe são
poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou
poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 13. As reuniões dos órgãos registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências
de administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados
segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas neste de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições que
Estatuto Social, será dispensada a convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelos Diretores Executivos e Diretores Presidentes. Parágrafo 6º todos os seus membros. Parágrafo 2º - As reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente Compete aos Diretores Operacionais, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto:
digital, por meio de videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i) o registro (i) colaborar com os Diretores Executivos e Diretores Presidentes no desempenho de suas funções, exceção feita ao
de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a documentos apresentados durante Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, a fim de preservar
a reunião e que não tenham sido disponibilizados anteriormente; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os a independência das atividades auditadas; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo
presentes, sendo facultada a gravação pela Companhia. Parágrafo 3º - Caso não estejam fisicamente presentes, os Conselho de Administração no ato da sua eleição; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que
membros dos órgãos da administração terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) aprovar as
feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito políticas internas para atendimento de requisitos legais e/ou regulatórios, bem como de assuntos internos, relacionadas
transmitido por correio eletrônico. Artigo 14. Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da com suas respectivas áreas de atuação; e (v) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 7º - Compete aos Diretores
Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do sem designação específica: (i) administrar e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração; e (ii) assessorar os demais membros da Diretoria. Artigo 23. Para fins de governança corporativa e de
Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 15. Dentro dos limites estabelecidos representação da Companhia, os Diretores Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores,
neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros Diretores Operacionais e Diretores Sem Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida
da sua Diretoria e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), classificação será designada pelo Conselho de Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de
na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de Administração que eleger ou reeleger os respectivos Diretores, bem como de seus Termos de Posse, podendo ainda
suas funções na Companhia. Parágrafo 1º - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do ser alterada mediante realização de Reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Para a prática de todos
continua...
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e quaisquer atos em nome e representação da Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade,
de acordo com as alíneas abaixo, respeitadas as restrições dos Parágrafos 2º e 3º deste Artigo 23: (i) por 1 (um) Diretor
do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B; (ii) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um
procurador devidamente nomeado; (iii) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (iv) por um procurador com
poderes específicos expressamente autorizado a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato.
Parágrafo 2º - Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes
deverá ser um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, excetuada a hipótese de representação por um único
procurador prevista pela alínea “iv” do Parágrafo 1º acima. Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados
pela Companhia serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro
Grupo B, e sendo ao menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, devendo estabelecer
os poderes concedidos, e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações para
representação em processo judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.
Artigo 24. A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se validamente com a
maioria de seus membros e deliberando por maioria dos votos dos membros presentes, observado o disposto no
Artigo 22. Parágrafo 1º - As convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores Presidentes, mediante
comunicado escrito ou e-mail, com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a data,
o horário e local. Parágrafo 2º - Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas
de cada grupo da Diretoria, hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua convocação.
Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 25. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os
poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a
pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e
suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais.
Parágrafo 1º Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que
aprovar sua instalação, que também designará o Presidente do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato deverão
terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Parágrafo 2º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de posse lavrado em
livro próprio e Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, conforme Regulamento do Nível 2, assinado pelo
membro do Conselho Fiscal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme
o disposto no Artigo 45, Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo
suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar.
Artigo 27. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as
atribuições que lhe sejam cometidas por lei. Parágrafo 1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho
Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria
absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo 3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 28. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das
S.A. Capítulo VI - Ouvidoria - Artigo 29. A Companhia terá uma Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições:
(i) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não
tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (ii) atuar como canal de comunicação
entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar
o Conselho de Administração a respeito das suas atividades. Parágrafo 1º - No desempenho de suas atribuições, a
Ouvidoria realizará as seguintes atividades: (i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado
às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do
andamento das demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma justificada,
por igual período, limitadas tais prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas em cada mês; (iii) encaminhar
resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os
problemas e deficiências detectadas no cumprimento de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas
para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de
Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela
Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor,
designado e destituível pelo Conselho de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até
a posse daquele que lhe venha substituir, permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo desempenho
de suas atividades. Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre
os empregados da Companhia que possuam: (i) formação em curso superior; (ii) capacidade técnica comprovada por
aprovação em exame de certificação que abranja, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do
consumidor e à mediação de conflitos; e (iii) amplo conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e
sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições,
por desempenho abaixo do esperado pela Diretoria, pela alteração de função e /ou pela perda de vínculo funcional
com a Companhia. Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o funcionamento
da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e
isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração da resposta adequada
às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o
exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Comitê de Auditoria - Artigo 30. A
Companhia terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos,
nomeados pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os
membros do Comitê de Auditoria poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, estendendo-se o mandato até a posse de seus substitutos. Parágrafo 2º - Todos os membros de
Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente, habilidade e experiência no ramo de atuação da Companhia, sendo certo
que ao menos um dos membros deverá deter comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria.
Parágrafo 3º - O membro do Comitê de Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão na Companhia após
decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior. Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos membros
do Comitê de Auditoria podem ser reconduzidos a tal órgão por um mandato adicional, dispensado o interstício de
3 (três) anos previsto no Parágrafo 4º, acima. Parágrafo 5º - Além das previstas em lei ou regulamento, são também
atribuições do Comitê de Auditoria: (i) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a
prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição; (ii) revisar,
previamente à publicação, as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e
parecer de auditor independente; (iii) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e
códigos internos; (iv) avaliar o cumprimento, pela Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes
ou internos, bem como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de eventuais conflitos entre os
auditores externos e os Diretores; (v) estabelecer e divulgar procedimentos para a recepção e tratamento de
informações acerca de descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para a proteção do prestador
da informação e da sua confidencialidade; (vi) recomendar à Diretoria da Companhia correção ou aprimoramento de
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (vii) reunir-se, no mínimo,
trimestralmente, com a Diretoria e auditorias independente e interna; (viii) verificar, por ocasião de suas reuniões, o
cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao
planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros; e
(ix) elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório do Comitê de Auditoria,
contendo as deliberações, novas práticas, pareceres e tudo o mais que tiver ocorrido nos respectivos períodos que for
de sua competência. Parágrafo 6º - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do
Conselho de Administração os nomear, devendo ser compatível com a complexidade dos negócios e o volume de
operações da Companhia. Capítulo VIII - Comitê de Remuneração - Artigo 31. A Companhia terá um Comitê de
Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de
10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado
Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração poderão ser nomeados e/ou destituídos a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - A composição do Comitê de Remuneração deverá
contar, necessariamente, com um membro que não seja administrador da Companhia. Parágrafo 3º - O Coordenador
será responsável pela supervisão e organização administrativa do Comitê, competindo-lhe, com auxílio do Secretário,
a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das agendas e das atas das reuniões e das informações
necessárias para discussão das matérias constantes da ordem do dia. Parágrafo 4º - Além das previstas na Resolução
nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional, são também atribuições do Comitê de
Remuneração: (i) analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das
melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, bem como das estratégias e contexto de
oportunidades e riscos que a Companhia está exposta; (ii) elaborar e propor política de remuneração, incluindo
política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e extraordinária, para os administradores
da Companhia; (iii) examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração da Companhia quanto
à correção e ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
(iv) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à
Assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei das S.A.; e (v) elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar
de 31 de dezembro de cada ano, o Relatório do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas
estabelecidas no art. 15 da Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração será fixada pela reunião do Conselho de
Administração que os nomear e deverá ser compatível com a qualificação e experiência dos membros. Capítulo IX Exercício Social e Resultados - Artigo 32. O exercício social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano. Artigo 33. O balanço, com observância das prescrições legais, será levantado em
30 (trinta) de junho e 31 (trinta de um) de dezembro de cada ano, e será acompanhado das demonstrações financeiras
exigidas, que serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na CVM. Artigo 34. Do resultado
apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e
a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 35. Após as deduções contempladas
no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes
de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão
destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; (iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da
administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das
S.A.; (iv) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções
governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (v) uma
parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202
da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (iv) acima, poderá ser destinada à formação de reserva
para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar
o capital de giro da Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das
demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva
de incentivos fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos
termos da Lei das S.A.; (vi) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela
dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - O
dividendo obrigatório previsto na alínea (ii) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de
Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia.
Parágrafo 2º - Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de
juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as
normas gerais que definir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as
limitações previstas na legislação aplicável. Parágrafo 4º - A participação aos administradores de que trata o parágrafo
anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja
regulamentação a ele se ajustará. Artigo 36. A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração,
poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado,
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 1º- A
Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários
cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 3º - Os dividendos não
reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista,
prescreverão em favor da Companhia. Capítulo X - Alienação do Controle Acionário, Saída do Nível 2 e
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta - Seção I - Alienação do Controle da Companhia - Artigo 37.
A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das ações (“OPA”) dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário
àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo 1º - A oferta pública de que trata este artigo será exigida:
(i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de
Alienação de Controle da Companhia por sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que,
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nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa
alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Parágrafo 2º - Aquele que adquirir o Poder de Controle,
mediante contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador resultando em uma Alienação
de Controle da Companhia, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública
referida no Artigo 37 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos. Parágrafo 3º - A Companhia não registrará qualquer transferência de
ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 4º Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da
Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se
refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 5º - Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas
terão os seguintes significados: (i) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere
as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. (ii) “Acionista Controlador” significa
o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. (iii) “Acionista Controlador
Alienante” significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação de Controle da Companhia. (iv) “Ações
de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício
individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle da Companhia. (v) “Ações em Circulação” significa todas as
ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. (vi) “Administradores” significa, quando no
singular, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos individualmente ou, quando
no plural, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos conjuntamente.
(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia. (viii) “Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro,
a título oneroso, das Ações de Controle. (ix) “Controle” (bem como os seus termos correlatos, “Poder de Controle”,
“Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação acionária detida. (x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas
(a) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (c) sob Controle Comum. (xi) “Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que
vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base
em outro critério que venha a ser definido pela CVM. Seção II - Saída do Nível 2 - Artigo 38. Caso seja deliberada a
saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem
a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Nível 2 de Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia
geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em
laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 40, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações
referida caput deste Artigo se a Companhia sair do Nível 2 de Governança Corporativa em razão da celebração do
contrato de participação da Companhia no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou
se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação. Artigo 39. A saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de
ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40
deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo 1º - O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo. Parágrafo 2º - Na hipótese de
não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput decorrer de
deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput. Parágrafo 3º - Na hipótese
de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa
para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou
no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições
previstas no artigo acima. Parágrafo 4º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização
da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente
a obrigação de realizar a oferta. Parágrafo 5º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante
dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança
Corporativa, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Parágrafo 6º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa
referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento
das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Nível
2 de Governança Corporativa. Parágrafo 7º - Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 6º acima delibere
pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa, a referida assembleia geral deverá definir
o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is),
presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Artigo 40. O laudo
de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa
especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e do Acionista Controlador além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das
S.A., e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. Parágrafo Único. A escolha da instituição
ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico é de competência privativa da
Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou
classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação
presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas
que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda
convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em
Circulação. Artigo 41. A saída do Nível 2 não exime a Companhia, os administradores, o acionista controlador e os
demais acionistas de cumprir as obrigações e atender às exigências e às disposições decorrentes do contrato de
participação do Nível 2, da cláusula compromissória, do regulamento de arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e
deste Estatuto Social que tenham origem em fatos anteriores à saída. Artigo 42. Na hipótese de ocorrer alienação de
controle da companhia nos 12 (doze) meses subsequentes à sua saída do Nível 2, o alienante e o adquirente do
controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia na
data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições
obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA
aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas
próprias ações. Parágrafo 1º - Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser observadas as
mesmas regras aplicáveis à alienação de controle previstas neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - A Companhia e o
Acionista Controlador ficam obrigados a averbar no livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de
propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da alienação das ações. Seção III - Cancelamento do Registro
de Companhia Aberta - Artigo 43. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou
pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado
deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 40 acima,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo XI - Dissolução e Liquidação - Artigo 44. A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral
estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da
liquidação. Capítulo XII - Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral - Artigo 45. A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do Conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do Conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A.,
neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo Único - A posse dos administradores e membros do
Conselho Fiscal fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula
compromissória, referida no caput deste Artigo 45. Capítulo XIII - Emissão de Units - Artigo 46. A Companhia poderá
patrocinar programas de emissão de Units. Parágrafo 1º - Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e
2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i) mediante
solicitação dos acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, observadas as
regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) mediante
deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado com
a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no Artigo 48, Parágrafo 2º
abaixo, e no Artigo 49 abaixo. Parágrafo 2º - Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de
depósito para a emissão de Units. Parágrafo 3º - A partir da emissão das Units, as ações depositadas ficarão
registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição financeira depositária.
Parágrafo 4º - A Companhia poderá contratar instituição financeira para emitir Units. Artigo 47. As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações representadas pelas Units
somente será transferida mediante transferência das Units. Parágrafo 1º - O titular de Units terá o direito de, a
qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas
ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto
neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo
determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo 1º deste Artigo 47, no caso de início de
oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional. Parágrafo 3º As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas. Artigo 48. As Units conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento
de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos a que possam
fazer jus. Parágrafo 1º - O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe
exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado nas Assembleias Gerais da Companhia
por procurador constituído nos termos da Lei de S.A. e deste Estatuto Social. Parágrafo 2º - Na hipótese de
desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas,
serão observadas as seguintes regras com relação às Units: (i) caso ocorra aumento da quantidade de ações de
emissão da Companhia, a instituição financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas
Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units,
guardada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e (ii) caso ocorra redução da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos
titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o
novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do Lastro de Unit aplicável,
sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units. Artigo 49. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de
ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de registro
de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta de depósito vinculada às Units,
observada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência
para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de Units.
Capítulo XIV - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 50. As disposições contidas nos Capítulos X e XII, bem
como as demais regras referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste Estatuto Social, somente terão
eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
Artigo 51. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado
aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto
de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo. Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social serão
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no
Regulamento do Nível 2.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de março de 2021
I. Data, Hora e Local: Em 22 de março de 2021, às 16h00, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei da S.A., ou, ainda, nos termos de
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Capítulo III - Das Assembleias
Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas Gerais - Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Bruno José Albuquerque de Castro; e Sr. Alexandre término do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, devendo ser
Machado de Almeida Locci, Secretário. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A., observado o disposto na regulamentação da CVM que dispõe
matérias: (i) rerratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021 (“AGE sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais de companhias
22.2.21”), em razão de adequação às exigências formuladas pelo Banco Central do Brasil no âmbito do processo de abertas. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas
homologação da AGE 22.2.21, visando (a) indicar os cargos para os quais foram eleitos os conselheiros dentro do com direito de voto nas matérias apresentadas na assembleia geral, não se computando os votos em branco e as
Conselho de Administração da Companhia; (b) alterar a redação do Artigo 11 do Estatuto Social aprovado na AGE abstenções. Parágrafo 2º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
22.2.21 para indicar quais cargos efetivamente não poderão ser cumulados pela mesma pessoa; (c) alterar a redação respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Parágrafo 3º - As atas de
dos Artigos 16 e 17 do Estatuto Social aprovado na AGE 22.2.21 para indicar claramente os cargos estatutários Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais e poderão, caso assim aprovado
internos do Conselho de Administração, suas respectivas quantidades e atribuições; e (d) alterar a redação do Artigo na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão
20 do Estatuto Social, indicando objetivamente todos os cargos estatutários da Diretoria, suas respectivas quantidades das assinaturas. Artigo 9º.A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração
e atribuições; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) autorização para os administradores ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por
praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. V. Deliberações: Após os escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral nomeará até
esclarecimentos acerca das matérias constantes da ordem do dia terem sido prestados, todos os acionistas, 2 (dois) Secretários. Artigo 10. Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das S.A., cabe privativamente à Assembleia
preferencialistas e ordinaristas em conjunto, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) Retificar Geral: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras;
a AGE 22.2.21 conforme itens expressos abaixo e ratificar os demais termos os quais não foram expressamente aqui (ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do resultado do exercício
alterados. (a) Indicar que o Sr. Diniz Ferreira Baptista será o Presidente do Conselho de Administração e o Sr. João e a distribuição de dividendos; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
Batista da Silveira será o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sendo que os cargos dos quando instalado; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho
demais conselheiros não contarão com designação específica. Desta forma, as alíneas (a) e (b) do Item (iv) da AGE Fiscal, se instalado; (v) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
22.2.21 deverão ser lidas com a seguinte redação: (a.1) Diniz Ferreira Baptista, brasileiro, nascido em 25 de administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; (vi) alterar o Estatuto Social; (vii) deliberar
novembro de 1937, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir
de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria
na Av. Atlântica, nº 270, apto. 1.102, bloco 02, Leme, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22010-000, como membro Presidente emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; (ix) deliberar
do Conselho de Administração; (a.2) João Batista da Silveira, brasileiro, nascido em 07 de novembro de 1962, a saída da Companhia do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos termos e condições previstos nas normas
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 135662023, e regulamentos da B3, observado o disposto no Artigo 38 e Artigo 39 deste Estatuto Social; (x) suspender o exercício
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.510.778-88, residente e domiciliado na Rua Maestro Otto Wey, de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar
nº 18, Jardim Itatinga, São Paulo, SP, CEP 02636-100, como membro Vice-Presidente do Conselho de Administração; o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de suspensão; e (xi) deliberar sobre qualquer outra matéria
(b) Alterar a redação do caput do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, esclarecendo que os cargos de submetida pelo Conselho de Administração. Capítulo IV - Administração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 11.
Presidente do Conselho de Administração e de Diretor(es) Presidente(s) não poderão ser acumulados entre si. Desta A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente
forma, o referido Artigo passará a ter a seguinte redação: Artigo 11. A Companhia será administrada pelo Conselho do Conselho de Administração e de Diretor(es) Presidente(s) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa,
de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência
Diretor(es) Presidente(s) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto em caso de vacância, hipótese em da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância,
que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e
ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar oitenta) dias. Parágrafo 1º - Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de
a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (c) Alterar a redação dos termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”).
Artigos 16 e 17 do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a ter a seguinte redação: Artigo 16. O Conselho Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de
de Administração será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, suas funções. Parágrafo 2º - A posse dos Conselheiros e Diretores é condicionada à prévia subscrição do Termo de
9 (nove) membros, dentre os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, conforme assim designados pela Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição
Assembleia Geral. Os membros do Conselho de Administração serão todos pessoas físicas, residentes ou não no à cláusula compromissória prevista no Artigo 44 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Brasil, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada Parágrafo 3º - Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos
ano o período entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição do Conselho (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data). Artigo 12. O Conselho de Administração e a
de Administração deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º abaixo. Parágrafo 1º - Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos
Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los.
acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela
Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser Diretoria, conforme o caso. Artigo 13. As reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número.
conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger. Para fins deste Estatuto Social, Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será dispensada a convocação
conselheiro independente caracteriza-se por: (i) não ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes todos os seus membros Parágrafo 2º - As
exercício de voto nas reuniões do Conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, por meio de videoconferência,
matérias relacionadas à Companhia; (iii) não ser cônjuge, companheiro ou parente ou afim, em linha reta ou colateral, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos;
até segundo grau de acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador de acionista (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido
controlador da Companhia; e (iv) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de disponibilizados anteriormente; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada a gravação
acionista controlador da Companhia, de sociedades coligadas, controladas ou sob o controle comum da Companhia. pela Companhia. Parágrafo 3º - Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração
Parágrafo 3º - Adicionalmente, as seguintes situações devem ser analisadas de modo a verificar se implicam na terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do
perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito transmitido por correio eletrônico.
relacionamento: (i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de Artigo 14. Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de
administrador do acionista controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de
controladas ou sob controle comum da Companhia; (iii) tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a
controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade extensão do seu impedimento. Artigo 15. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e
que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na manterá indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros da sua Diretoria e membros do Conselho
condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (v) recebe outra remuneração da Companhia, de seu Fiscal e do Comitê de Auditoria (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou
acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia.
como membro do Conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas Parágrafo 1º - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em
no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar. Parágrafo 4º - Quando, detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da
em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 2º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, Lei das S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo 2º superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos). Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba mais
Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou
dispensa da Assembleia Geral, quem tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. Parágrafo 6º - O mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o
membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos
de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses termos da legislação em vigor. Parágrafo 3º - As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo
da Companhia. Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de
ser eleitos para cargos de diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1º da Lei das S.A. Parágrafo 8º - No caso de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de gestão dos
vacância do cargo de membro do Conselho de Administração (observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso do administradores da Companhia. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 16. O Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração), o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, dentre
mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, conforme assim designados pela Assembleia Geral. Os membros
deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. do Conselho de Administração serão todos pessoas físicas, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis pela
Artigo 17. O Conselho de Administração, bem como o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período entre
serão eleitos e exercerão seus cargos na forma prevista no Artigo 16 acima. Parágrafo 1º Na hipótese de ausência 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição do Conselho de Administração
ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente. Parágrafo 2º. Na deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º abaixo. Parágrafo 1º - Na Assembleia
hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá o cargo e deverá Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar,
convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. Parágrafo 2º - Dos
nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo do membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros independentes,
mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser
Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. Parágrafo 3º Compete ao Presidente do deliberada na Assembleia Geral que os eleger. Para fins deste Estatuto Social, conselheiro independente caracterizaConselho de Administração, além das atribuições que lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, a condução das se por: (i) não ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter exercício de voto nas reuniões do Conselho
reuniões do Conselho de Administração, atuando ainda conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do Artigo de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia;
18, abaixo. Parágrafo 4º Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que lhe (iii) não ser cônjuge, companheiro ou parente ou afim, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista
são conferidas por lei ou por este Estatuto, atuar conforme o previsto pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem controlador, de administrador da Companhia ou de administrador de acionista controlador da Companhia; e (iv) não
como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo. (d) Alterar a redação do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, que ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista controlador da Companhia, de
passará a ter a seguinte redação: Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a sociedades coligadas, controladas ou sob o controle comum da Companhia. Parágrafo 3º - Adicionalmente, as
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 27 (vinte e seguintes situações devem ser analisadas de modo a verificar se implicam na perda de independência do conselheiro
sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) Diretores independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do
Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii) 1 (um) Diretor de Relações com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (ii) foi, nos últimos
Investidores, (iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e (iv) no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia;
8 (oito) Diretores sem designação especifica, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração (iii) tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou
ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração designará sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
o(s) Diretor(es) Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores Executivos, exercerão com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou
aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo Artigo 21, Artigo 22, entidade; (v) recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas,
§ 3º e Artigo 24, § 1º abaixo. (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do Conselho de administração ou
constante do Anexo I a esta ata; (iii) A autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle
necessários para implementação das deliberações acima. VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios
Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, advindos de planos de previdência complementar. Parágrafo 4º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do referido no Parágrafo 2º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento
parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou
e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno José Albuquerque de Castro, Presidente; e Sr. Alexandre (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos). Parágrafo 5º - O membro do Conselho
Machado de Almeida Locci, Secretário. Acionistas Presentes: Modal Participações Ltda. (representada por seus de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem
Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Modal Controle Participações S.A. tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. Parágrafo 6º - O membro do Conselho de Administração
(representada por seus Diretores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Digital Mais FIP não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos
Multiestratégia (representada por sua administradora Planner Corretora de Valores S.A., devidamente representada); sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia. Parágrafo 7º - Os membros
Mário Arthur Tezzei Medina; Alexandre Guggisberg Hannud; José Augusto Schincariol; Wisam Kamil Ayache; Walid do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos
Kamil Ayache; Gihad Kamil Ayache; Lucykelli Regina Nogueira; Rafael Schincariol Lui; Pedro Nazareth Pinto de termos do art. 143, parágrafo 1º da Lei das S.A. Parágrafo 8º - No caso de vacância do cargo de membro do Conselho
Carvalho; Ian Robert Dubugras Junior; Celso Colombo Neto; Eduardo Ometto Colombo; Celson Colombo Filho; de Administração (observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o
Rafael Improta Vieira; Tanguy Van Goitsenhoven; Claudio Adriani Caetano de Souza; Felipe Colin de Sóarez; substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá
Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal Lustosa Longo; Henrique Aparecido de Aguiar Filho; Juliana Maria Gonçalves ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a
Sanfins; Brain Participações S.A.; Tiago Rodrigues de Leifert; SB Capital & Participações EIRELI; Sandro Domingos destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. Artigo 17. O Conselho de Administração, bem
Colombo; Juscelino Castro Blasczyk; Wladimir Chiari; Richard Emiliano Soares Vinhosa; Vladimir Michels; Luiz como o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos e exercerão seus cargos na forma
Fernando Lopes Filho; Fabiane Goldstein; Bolipar Negócios EIRELI; Fernando Spadari de Araujo. Certifico que a prevista no Artigo 16 acima. Parágrafo 1º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vicepresente ata é cópia fiel da original. Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. Sr. Bruno José Albuquerque de Castro - Presidente exercerá as funções do Presidente. Parágrafo 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o
Presidente; Sr. Alexandre Machado de Almeida Locci - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Vice-Presidente automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração
Certifico o Arquivamento em 09/04/2021 sob o Número 00004046070 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger- em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de
Secretário Geral. Anexo I - Estatuto Social - Banco Modal S.A. - CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 - NIRE Administração de forma permanente, até o término do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral
333.0000581-1 - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1º. O BANCO MODAL S.A. com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo
(“Companhia”) é uma é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo regida pelo do mandato original. Parágrafo 3º Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que
presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Parágrafo Único - Com a lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, a condução das reuniões do Conselho de Administração, atuando
listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3 ainda conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do Artigo 18, abaixo. Parágrafo 4º Compete ao ViceS.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto,
fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da atuar conforme o previsto pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo.
B3 (“Regulamento do Nível 2”). Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos trimestralmente, conforme calendário
de Janeiro, podendo por resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País ou do exterior anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e
observadas as prescrições legais. Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social a realização de operações ativas, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do Parágrafo 1º deste Artigo 18. O
passivas e acessórias, bem como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela legislação Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem
e regulamentação pertinentes aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento, podendo, ainda, do dia. Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por
participar como sócia ou acionista, de outras sociedades. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada membro
Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5º. O capital da Companhia é de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar,
e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentos ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão,
e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e mediante solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que
sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três itens sejam incluídos na ordem do dia. Parágrafo 2º - O Presidente do Conselho de Administração presidirá as
mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas
ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As preferências e no § 1º do Artigo 17. Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do Artigo
vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações 13 deste Estatuto Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes na
ordinárias no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei reunião. Parágrafo 4º - Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito de participar dos lucros em de qualidade, no caso de empate na votação. Parágrafo 5º - O presidente de qualquer reunião do Conselho de
igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de
controle estabelecida no Artigo 37 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. qualquer acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei
Parágrafo 3º - Enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2, cada ação preferencial emitida pela das S.A. Parágrafo 6º - No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de Administração,
Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de
matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação de contratos entre a Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro
Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 7º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, atas lavradas no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 19. Compete ao
requeiram sua deliberação em Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto
capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico Social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e plano operacional
da Companhia conforme Artigo 40 deste Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que anual; (ii) eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da
alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2. Parágrafo 4º - Os remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral; (iii) convocar a Assembleia Geral; (iv) apreciar o
acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre
preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal, mediante solicitação à sua submissão à Assembleia Geral; (v) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
Companhia. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria que os submeterá para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; (vi) autorizar a emissão de ações da
deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 5º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, a classe, a espécie, o preço,
em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
Mobiliários (“CVM”), com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
certificados. A instituição escrituradora poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição
da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados de controle, nos termos estabelecidos em lei; (vii) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo
os limites máximos fixados pela CVM. Parágrafo 6º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da
mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 948.825.000 (novecentos e Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício
quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar, em cada das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com
caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, ou sem bonificação em ações; (viii) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
inclusive a sua proporção, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e
subscrição e integralização. Parágrafo 1º - Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de regulamentares pertinentes; (ix) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, e empregados da Companhia semestral ou anual; (x) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e
ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e de
compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem remuneração de empregados; (xi) instituir órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, nomear e
bonificação em ações. Artigo 7º. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos; continua...
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...continuação (xii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer subsidiárias da poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - A

Companhia e terceiros; (xiii) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos
de remuneração baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral; (xiv) manifestar-se favorável ou
contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão
da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da
Companhia; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (d) as alternativas à
aceitação da oferta pública de aquisição de ações existentes no mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela
CVM; (xv) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para elaboração
de laudo de avaliação das ações da Companhia nos casos de oferta pública de ações para cancelamento de registro
de companhia aberta ou para saída do Nível 2; (xvi) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de
depósitos de ações da Companhia (“Units”); (xvii) designar e destituir o Ouvidor; (xviii) deliberar sobre os casos
extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente; e (xix) deliberar sobre
qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões
em conjunto, sempre que achar necessário. Seção III - Diretoria - Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos
membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo
5 (cinco) e no máximo 27 (vinte e sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo
1 (um) e no máximo 2 (dois) Diretores Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos,
(ii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, (iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e
(iv) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores sem designação especifica, na conformidade do que for
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de
Administração designará o(s) Diretor(es) Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores
Executivos, exercerão aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo
Artigo 21, Artigo 22, § 3º e Artigo 24, § 1º abaixo. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as quantidades
de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições. Parágrafo 2º Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitidas reeleições. Parágrafo 3º - Os
Diretores tomarão posse mediante termo lavrado no Livro de Reuniões da Diretoria, após homologação pelas
autoridades competentes. Artigo 21. Nos casos de impedimento temporário ou falta de qualquer um dos Diretores,
substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido pelos Diretores Presidentes (ou Diretor Presidente, na
existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências temporários de qualquer dos Diretores Presidentes será
este substituído pelo outro Diretor Presidente enquanto durar o impedimento ou ausência. Nos impedimentos e
ausências temporários de ambos os Diretores Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a nomeação provisória de
novos Diretores Presidentes (ou de um Diretor Presidente) far-se-á por eleição dos demais Diretores. Caso a vacância
dos cargos de Diretores Presidentes (ou do único Diretor Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou
morte, será convocada reunião do Conselho de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos
substitutos que completarão o mandato vigente. Artigo 22. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão
dos negócios sociais para prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o
objeto social, observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e
do quanto previsto no caput: (i) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração; (ii) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais,
bem como a prestação de garantias a obrigações de terceiros que não se relacione ao objeto social da Companhia;
(iii) abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências da Companhia em qualquer parte do
território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições
legais e normas do Bacen. Parágrafo 2º - As matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) do Artigo 22 serão tomadas em
reunião de Diretoria, conforme artigo 143, parágrafo 2º da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos
Diretores Presidentes, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) convocar as
Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) estabelecer as normas internas e operacionais; (iii) orientar a administração e
a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação
e execução das políticas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração; (iv) tomar decisões de caráter de
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além
das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) Coordenar a atuação dos Diretores Operacionais
e dos Diretores sem designação específica, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção
feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja
atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria; (ii) Colaborar com os
Diretores Presidentes no desempenho de suas funções; (iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar
anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, bem como
assiná-los e publicá-los; (iv) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com
Investidores, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da
Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável
da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante
a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e
(iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelos Diretores Executivos
e Diretores Presidentes. Parágrafo 6º - Compete aos Diretores Operacionais, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) colaborar com os Diretores Executivos e Diretores Presidentes no
desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela
auditoria interna da Companhia, a fim de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) administrar e
supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração no ato da sua eleição;
(iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) aprovar as políticas internas para atendimento de requisitos
legais e/ou regulatórios, bem como de assuntos internos, relacionadas com suas respectivas áreas de atuação; e
(v) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem designação específica: (i) administrar
e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (ii) assessorar os demais
membros da Diretoria. Artigo 23. Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia, os Diretores
Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores, Diretores Operacionais e Diretores Sem
Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida classificação será designada pelo Conselho de
Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de Administração que eleger ou reeleger os respectivos
Diretores, bem como de seus Termos de Posse, podendo ainda ser alterada mediante realização de Reunião do
Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e representação da
Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade, de acordo com as alíneas abaixo, respeitadas
as restrições dos Parágrafos Segundo e Terceiro deste Artigo 23: (i) por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com
1 (um) Diretor do Grupo B; (ii) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente
nomeado; (iii) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (iv) por um procurador com poderes específicos
expressamente autorizado a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo 2º Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor
Executivo ou um Diretor Presidente, excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela
alínea “iv” do Parágrafo Primeiro acima. Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia
serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro Grupo B, e sendo
ao menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, devendo estabelecer os poderes
concedidos, e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações para representação
em processo judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Artigo 24.
A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se validamente com a maioria de seus
membros e deliberando por maioria dos votos dos membros presentes, observado o disposto no Artigo 22.
Parágrafo 1º - As convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores Presidentes, mediante comunicado
escrito ou e-mail, com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a data, o horário e
local. Parágrafo 2º - Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas de cada
grupo da Diretoria, hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua convocação. Capítulo V Do Conselho Fiscal - Artigo 25. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de
acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 26. Quando
instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos
eles qualificados em conformidade com as disposições legais. Parágrafo 1º Os membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação, que também designará o
Presidente do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira
Assembleia Geral Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 2º Após instalação do Conselho
Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de posse lavrado em livro próprio e Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal, conforme Regulamento do Nível 2, assinado pelo membro do Conselho Fiscal
empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 44,
Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 3º Os membros
do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância
do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 27. Quando instalado, o
Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por
lei. Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por
solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º As
deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja
instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. Parágrafo 3º Todas as deliberações do Conselho
Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
conselheiros presentes. Artigo 28. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VI - Ouvidoria - Artigo 29. A
Companhia terá uma Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições: (i) prestar atendimento de última instância às
demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento
primário da Companhia; (ii) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos
e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar o Conselho de Administração a respeito das suas
atividades. Parágrafo 1º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria realizará as seguintes atividades:
(i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de
produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma justificada, por igual período, limitadas tais
prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas em cada mês; (iii) encaminhar resposta conclusiva para a
demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os problemas e deficiências
detectadas no cumprimento de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas para solucioná-los; e
(v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de Administração, ao final de cada
semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de
suas atribuições. Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituível pelo Conselho
de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até a posse daquele que lhe venha substituir,
permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo desempenho de suas atividades. Parágrafo 3º - O
Ouvidor, ainda que o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre os empregados da Companhia que
possuam: (i) formação em curso superior; (ii) capacidade técnica comprovada por aprovação em exame de certificação
que abranja, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos;
e (iii) amplo conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e sua destituição pela Diretoria ocorrerá por
não renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições, por desempenho abaixo do esperado
pela Diretoria, pela alteração de função e /ou pela perda de vínculo funcional com a Companhia. Parágrafo 4º - A
Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e (ii) assegurar o acesso da
Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração da resposta adequada às demandas recebidas, com total
apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no
cumprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Comitê de Auditoria - Artigo 30. A Companhia terá um Comitê de
Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos, nomeados pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Auditoria
poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, estendendo-se o mandato
até a posse de seus substitutos. Parágrafo 2º - Todos os membros de Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente,
habilidade e experiência no ramo de atuação da Companhia, sendo certo que ao menos um dos membros deverá
deter comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo 3º - O membro do Comitê de
Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão na Companhia após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final
do seu mandato anterior. Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos membros do Comitê de Auditoria podem ser
reconduzidos a tal órgão por um mandato adicional, dispensado o interstício de 3 (três) anos previsto no Parágrafo 4º,
acima. Parágrafo 5º - Além das previstas em lei ou regulamento, são também atribuições do Comitê de Auditoria:
(i) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria
independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição; (ii) revisar, previamente à publicação, as
demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer de auditor independente;
(iii) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento dos
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos; (iv) avaliar o
cumprimento, pela Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem como
recomendar ao Conselho de Administração a resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e os
Diretores; (v) estabelecer e divulgar procedimentos para a recepção e tratamento de informações acerca de
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para a proteção do prestador da informação e da sua
confidencialidade; (vi) recomendar à Diretoria da Companhia correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (vii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria
e auditorias independente e interna; (viii) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento de suas recomendações
e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de
auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros; e (ix) elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de
junho e 31 de dezembro, o relatório do Comitê de Auditoria, contendo as deliberações, novas práticas, pareceres e
tudo o mais que tiver ocorrido nos respectivos períodos que for de sua competência. Parágrafo 6º - A remuneração
dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do Conselho de Administração os nomear, devendo ser
compatível com a complexidade dos negócios e o volume de operações da Companhia. Capítulo VIII - Comitê de
Remuneração - Artigo 31. A Companhia terá um Comitê de Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) membros
e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração

composição do Comitê de Remuneração deverá contar, necessariamente, com um membro que não seja administrador
da Companhia. Parágrafo 3º - O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do
Comitê, competindo-lhe, com auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das
agendas e das atas das reuniões e das informações necessárias para discussão das matérias constantes da ordem
do dia. Parágrafo 4º - Além das previstas na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário
Nacional, são também atribuições do Comitê de Remuneração: (i) analisar as políticas, estruturas e práticas de
recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e
estrangeiras, bem como das estratégias e contexto de oportunidades e riscos que a Companhia está exposta;
(ii) elaborar e propor política de remuneração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de
longo prazo, regular e extraordinária, para os administradores da Companhia; (iii) examinar, discutir e formular
recomendações ao Conselho de Administração da Companhia quanto à correção e ou o aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (iv) propor ao Conselho de Administração o
montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia geral, na forma do art. 152 da
Lei das S.A.; e (v) elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar de 31 de dezembro de cada ano, o Relatório
do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas estabelecidas no art. 15 da Resolução nº 3.921, de
25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º - A remuneração dos membros do Comitê
de Remuneração será fixada pela reunião do Conselho de Administração que os nomear e deverá ser compatível com
a qualificação e experiência dos membros. Capítulo IX - Exercício Social e Resultados - Artigo 32. O exercício
social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Artigo 33. O balanço,
com observância das prescrições legais, será levantado em 30 (trinta) de junho e 31 (trinta de um) de dezembro de
cada ano, e será acompanhado das demonstrações financeiras exigidas, que serão auditadas anualmente por
auditores independentes registrados na CVM. Artigo 34. Do resultado apurado em cada exercício social serão
deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda.
O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem. Artigo 35. Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício
terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo,
do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos
obrigatórios; (iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iv) poderá ser destinada para a
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (v) uma parcela não superior a 75% (setenta e
cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a
reserva indicada no item (iv) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro,
que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia,
ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros
(excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fiscais), não
poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; (vi) a
Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição
de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - O dividendo obrigatório previsto na
alínea (ii) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia
Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo 2º - Conforme deliberação
da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos
termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado
ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os
efeitos legais. Parágrafo 3º - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que definir,
atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as limitações previstas na
legislação aplicável. Parágrafo 4º - A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá
antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se
ajustará. Artigo 36. A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços
semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 1º- A Companhia poderá, ainda,
levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo 2º - O Conselho de
Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos
termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada
neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 3º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de
3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da
Companhia. Capítulo X - Alienação do Controle Acionário e Saída do Nível 2 - Seção I - Alienação do Controle
da Companhia - Artigo 37. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente
se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações (“OPA”) dos demais acionistas da Companhia, observando
as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo 1º - A oferta pública de que trata este
artigo será exigida: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia;
ou (ii) em caso de Alienação de Controle da Companhia por sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia
nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Parágrafo 2º - Aquele que adquirir o Poder de
Controle, mediante contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador resultando em uma
Alienação de Controle da Companhia, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a
oferta pública referida no Artigo 37 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores
à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá
ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou
as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos. Parágrafo 3º - A Companhia não registrará qualquer transferência de
ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 3º Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da
Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se
refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 3º - Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas
terão os seguintes significados: (i) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere
as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. (ii) “Acionista Controlador” significa
o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. (iii) “Acionista Controlador
Alienante” significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação de Controle da Companhia. (iv) “Ações
de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício
individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle da Companhia. (v) “Ações em Circulação” significa todas as
ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. (vi) “Administradores” significa, quando no
singular, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos individualmente ou, quando
no plural, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos conjuntamente.
(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia. (viii) “Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro,
a título oneroso, das Ações de Controle. (ix) “Controle” (bem como os seus termos correlatos, “Poder de Controle”,
“Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação acionária detida. (x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas
(a) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (c) sob Controle Comum. (xi) “Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que
vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base
em outro critério que venha a ser definido pela CVM. Seção II - Saída do Nível 2 - Artigo 38. Caso seja deliberada a
saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem
a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Nível 2 de Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia
geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em
laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 40, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações
referida caput deste Artigo se a Companhia sair do Nível 2 de Governança Corporativa em razão da celebração do
contrato de participação da Companhia no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou
se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação. Artigo 39. A saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de
ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40
deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo 1º - O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo. Parágrafo 2º - Na hipótese de
não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput decorrer de
deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput. Parágrafo 3º - Na hipótese
de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput ocorrer em
razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de
acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa.
Parágrafo 4º - Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do
Nível 2 de Governança Corporativa, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta. Artigo 40. O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste
Estatuto Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e do Acionista Controlador além de
satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade
prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. Parágrafo Único. A escolha da instituição ou empresa especializada
responsável pela determinação do Valor Econômico é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando
os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto, ser
tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia,
que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. Artigo 41. A saída do
Nível 2 não exime a Companhia, os administradores, o acionista controlador e os demais acionistas de cumprir as
obrigações e atender às exigências e às disposições decorrentes do contrato de participação do Nível 2, da cláusula
compromissória, do regulamento de arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e deste Estatuto Social que tenham
origem em fatos anteriores à saída. Artigo 42. Na hipótese de ocorrer alienação de controle da companhia nos
12 (doze) meses subsequentes à sua saída do Nível 2, o alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente,
devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia na data da saída ou da liquidação da
OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante,
devidamente atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista,
devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações. Parágrafo 1º Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser observadas as mesmas regras aplicáveis à
alienação de controle previstas neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - A Companhia e o Acionista Controlador ficam
obrigados a averbar no livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de propriedade do acionista
controlador, ônus que obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste Artigo no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados da alienação das ações. Capítulo XI - Dissolução e Liquidação - Artigo 43. A Companhia
entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o
modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação.
Capítulo XII - Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral - Artigo 44. A Companhia, seus acionistas, administradores,
membros do Conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante
a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho
fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social,
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no
Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo Único - A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória,
referida no caput deste Artigo 44. Capítulo XIII - Emissão de Units - Artigo 45. A Companhia poderá patrocinar
programas de emissão de Units. Parágrafo 1º - Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Companhia (“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i) mediante solicitação dos
acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, conforme o Parágrafo 2º abaixo,
observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto
Social; (ii) mediante deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de
capital autorizado com a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no
Artigo 47, Parágrafo 2º abaixo, e no Artigo 48 abaixo. Parágrafo 2º - Somente ações livres de ônus e gravames
poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units. Parágrafo 3º - A partir da emissão das Units, as ações
depositadas ficarão registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição
financeira depositária. Parágrafo 4º - A Companhia poderá contratar instituição financeira para emitir Units. Artigo 46.
As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações
representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência das Units. Parágrafo 1º - O titular de Units
terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega
das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração continua...
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...continuação de acordo com o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá,
a qualquer tempo, suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo
Primeiro deste Artigo 46, no caso de início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no
mercado local e/ou internacional. Parágrafo 3º - As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser
canceladas. Artigo 47. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas
representadas, inclusive em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras
bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus. Parágrafo 1º - O direito de participar das Assembleias
Gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado
nas Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos da Lei de S.A. e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º - Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a
capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units: (i) caso ocorra
aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária registrará o depósito
das novas ações e creditará novas Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações
detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e (ii) caso ocorra
redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número
suficiente para refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do
Lastro de Unit aplicável, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão

entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. Artigo 48. No caso de exercício do direito de
preferência para a subscrição de ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária
criará novas Units no livro de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a
refletir a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta
de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de
exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não
haverá o crédito automático de Units. Capítulo XIV - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 49. As disposições
contidas nos Capítulos X e XII, bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste
Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de
ações de emissão da Companhia. Artigo 50. O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo,
3 (três) membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes, enquanto a Companhia não obtiver o registro
de companhia aberta na CVM, na qualidade de emissor de valores mobiliários “Categoria A”. Artigo 51. A Companhia
observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa
diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,
signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que
tiver sido ajustado no referido acordo. Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento
do Nível 2.
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
2020
Ativo
Circulante
49.184
Caixa e equivalentes de caixa
21.510
Contas a receber de terceiros
7.254
Contas a receber de partes relacionadas
1.646
Estoques
18.218
Despesas antecipadas
511
Tributos a recuperar
45
Outros
–
Não circulante
5.362
Depósitos Judiciais
–
Imobilizado
1.465
Intangível
3.897
Total do ativo
54.546
Passivo
2020
Circulante
7.725
Empréstimos e financiamentos
2.402
Contas a pagar a terceiros
1.679
Contas a pagar a partes relacionadas
91
Dividendos a pagar
–
Obrigações com pessoal e encargos sociais
1.397
Obrigações tributárias
241
Adiantamentos de clientes
1.915
Não circulante
8.013
Empréstimos e financiamentos
8.006
Provisão para contingências
7
Patrimônio líquido
38.808
Capital social
6.958
Reserva legal
1.392
Lucros acumulados
30.458
Total do passivo e patrimônio líquido
54.546

2019
50.114
8.328
11.223
2.068
27.597
–
–
898
4.074
7
1.786
2.281
54.188
2019
11.717
2.094
1.630
344
2.805
2.100
501
2.243
7.242
7.235
7
35.229
14.605
2.921
17.703
54.188

cNPJ 05.345.691/0001-89
Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2020
Receita operacional líquida
2020
2019
Terceiros
40.204 44.342
Partes relacionadas
2.631
2.053
Receita líquida total
42.835 46.395
Custos dos produtos vendidos
(7.545) (6.986)
Lucro operacional bruto
35.290 39.409
Despesas com propaganda e publicidade
(1.360) (3.794)
Despesas gerais e administrativas
(13.348) (15.464)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
20.582 20.151
Despesas financeiras
(3.016) (1.236)
Receitas financeiras
367
327
Lucro operacional antes do I.R. e da contribuição social 17.933 19.242
Imposto de renda e contribuição social
(1.432) (1.619)
Lucro líquido do exercício
16.501 17.623
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capi- Re- Lucros
tal serva acumusocial legal lados Total
Saldos em 31/12/2018
14.605 2.519 12.787 29.911
Lucro líquido do exercício
–
– 17.623 17.623
Reserva legal
– 402
(402)
–
Dividendos mínimo obrigatórios pagos
–
– (1.500) (1.500)
Dividendos adicionais ref. ao exerc. de 2018
–
– (2.805) (2.805)
Dividendos adicionais pagos ref. ao exerc. de 2017
–
– (8.000) (8.000)
Saldos em 31/12/2019
14.605 2.921 17.703 35.229
Lucro líquido do exercício
–
– 16.501 16.501
Aumento de Capital com Reserva legal
1.529 (1.529)
–
–
Cisão parcial pela Empresa LFS Soluções
Ltda. em 30.09.2020
(9.176)
–
– (9.176)
Dividendos mínimos obrigatórios
–
– (2.000) (2.000)
Dividendos adicionais pagos ref. ao exerc. de 2018
–
– (1.746) (1.746)
Saldos em 31/12/2020
6.958 1.392 30.458 38.808

Demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
17.933 19.242
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e da Contribuição
Social com o caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
308
408
Baixa ativo imobilizado e intangível
272
–
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
137
250
Variação cambial
246
–
Encargos financeiros sobre financiamentos
670
733
19.566 20.633
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
3.832 (2.430)
Estoques
917 (3.176)
Outros ativos
349
(121)
Contas a pagar e fornecedores
(243) (361)
Obrigações sociais e fiscais
(592)
823
Créditos e débitos com partes relacionadas
169 (1.828)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.692) (1.605)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
22.306 11.935
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(2.982) (828)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (2.982) (828)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de financiamentos
1.106 4.001
Amortização de juros e principal de financiamentos
(697) (2.643)
Dividendos pagos
(6.551) (9.500)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (6.142) (8.142)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
13.182 2.965
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
8.328 5.363
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
21.510 8.328
Bernardo Rangel da Costa Paiva - CPF 118.170.747-17 - Representante
Bernardo da Motta Miranda - CRC 105259/O-6 - Responsável Técnico

Três perguntas: bancos tradicionais x bancos digitais
Por Jorge Priori

O

setor
bancário
tem passado por
muitas mudanças
nos últimos anos. Os bancos
digitais abriram seu espaço
no mercado e se fortaleceram. Muitos correntistas
migraram dos bancos tradicionais para os digitais, não
por eles serem revolucionários, mas por uma questão
prática: a não cobrança de
tarifas. Nos últimos meses,
um novo impulso foi dado
às mudanças no setor com a
implementação em fases do
Pix e do Open Banking. Os
bancos tradicionais, com
sua estrutura de custos mais
complexa e cara, mas, por
outro lado, com mais produtos e serviços, tiveram
que se mexer e correr atrás
do prejuízo. Agora vamos à
pergunta: todas essas mudanças do setor bancário
estão sendo corretamente
precificadas nos valores das
ações dos bancos?
Para entendermos melhor o que está acontecendo,
conversamos com Leo Monteiro, analista de research da
Ativa Investimentos.
Na sua opinião, quais
são as principais diferenças entre bancos tradicionais e bancos digitais?
A principal diferença é
a proposta. Os bancos digitais operam num modelo
asset light, ou seja, eles são
menos intensivos em capital, já que eles não possuem
agências e estruturas físicas

como os bancos tradicionais, ao mesmo tempo em
que oferecem uma gama
menor de produtos e serviços. A ideia principal é
simplificar os custos para
o cliente. Eles são atrativos
pois não cobram taxas e são
mais amigáveis, principalmente para o público mais
jovem. Os bancos tradicionais possuem agências, o
que vem mudando por ser
uma tendência inevitável do
setor, e uma gama maior de
produtos e serviços como
seguros, títulos de capitalização, produtos de crédito
e investimentos. Os bancos
digitais não oferecem isso.
Outra diferença é o relacionamento com o cliente,
algo que os bancos tradicionais possuem, e que ainda
não existe nos bancos digitais. É muito comum nós
vermos, principalmente do
público com mais idade,
essa relação próxima com
o gerente do banco. Esse
tipo de relacionamento é
importante para captar e
reter o cliente. Isso é algo
que os bancos tradicionais
valorizam e será mantido,
mesmo com as perspectivas
de mudança do setor. Talvez o número de agências
diminua, mas as que ficarem serão mais focadas no
atendimento. Em vez de o
cliente ir à agência para realizar um saque ou pagar um
boleto, ele irá à agência para discutir um investimento
ou entender melhor a sua
conta. Isso é um fator que
os bancos digitais, pela sua

Assine o jornal

proposta, não possuem.
Os bancos digitais têm
o objetivo de simplificar a
vida do cliente e diminuir
custos, o que de fato é uma
mudança importantíssima e
que tem ganhado muito espaço no setor bancário. Os
bancos tradicionais ainda
têm uma proposta diferente, e mesmo com as mudanças pelas quais o setor vem
passando, eles ainda vão
manter diferenças fundamentais.
Ainda vale a pena investir em ações de bancos tradicionais?
Na Ativa, nós ainda temos uma visão construtivista do setor bancário. Como
disse anteriormente, haverá
mudanças importantíssimas
no setor, como a chegada
do Open Banking, do Pix e
a redução dos spreads bancários. Tudo isso vem para
pressionar o retorno sobre
o patrimônio líquido dos
bancos tradicionais, ou seja,
torná-los menos rentáveis
no longo prazo. Esse movimento é inevitável. Mesmo
assim, eles aceitaram as mudanças. Por exemplo, com a
chegada do Pix, os bancos
tradicionais tentaram captar
mais esse market share de
transações através da criação de plataformas mais fáceis para o uso dos clientes,
tentando capitalizar de maneiras diferentes o Pix.
Do ponto de vista de investimento, a redução da
rentabilidade dos bancos
tradicionais reduz o seu

valuation (valoração). O
ponto é quanto o mercado
está enxergando na redução desse valuation hoje e
quanto de fato será impactado. Nós não achamos que
seja o fim do mundo, pois
acreditamos que os bancos tradicionais possuem
diferenciais importantes.
Nós vemos ações de alguns
bancos tradicionais sendo
negociadas abaixo do seu
valor patrimonial, enquanto ações de bancos digitais
são negociadas até mais de
3x o seu valor patrimonial.
Nós vemos os bancos digitais, apesar de possuírem
um futuro bem interessante, sendo negociados com
valuations bem esticados,
preços mais caros, enquanto os bancos tradicionais
estão sendo negociados
em valuations atrativos. Os
bancos tradicionais estão
tendo iniciativas bem interessantes para capitalizar as
mudanças que o setor vem
construindo.
Nós não temos essa tese de que essas mudanças
destruirão o retorno sobre
patrimônio líquido (ROE)
dos bancos. Do ponto de
vista do valuation, se fizermos um exercício simples
de redução para zero das
receitas de tarifas dos bancos tradicionais, em alguns
casos o valuation continuará mais barato que o valuation dos bancos digitais. A
discussão não é se o retorno dos bancos tradicionais
será reduzido ou não, se o
cenário é profícuo para os

bancos digitais. Para mim,
isso é fato. A discussão é o
quanto esses impactos afetam o valuation, e se o mercado precificou bem essas
transformações. Nós não
concordamos com a tese de
que os bancos tradicionais
vão acabar. Pelo contrário.
Acreditamos que será um
cenário desafiador, mas que
também surgirão uma série
de outras oportunidades.
Os bancos tradicionais possuem diretorias competentes, que já conhecem esse
mercado, e foram pioneiros
em muitas inovações. Eles
serão desafiados, mas possuem diferenciais importantes e se adaptarão bem.
Como você vê o futuro
do setor bancário?
Eu já dei um spoiler nas
respostas anteriores. O setor bancário está passando
por profundas transformações, positivas do ponto de
vista dos consumidores. De
fato, o setor bancário no
Brasil é muito oligopolizado. Os bancos que existem
controlam todo o mercado,
cobrando taxas de juros
abusivas dos seus clientes
e nem sempre oferecendo
produtos e serviços da melhor qualidade. Se houvesse
mais concorrência nesse
mercado, os spreads bancários seriam reduzidos, e
o serviço, do ponto de vista
do cliente, melhorado.
Temos também as inovações tecnológicas. Não
é possível saber o que virá
com a chegada do Open

Banking, que na sua última
fase se torna o Open Finance. Em outras palavras,
o Open Banking causará a
democratização dos dados
que os bancos tradicionais
têm dos seus próprios clientes (desde que autorizado).
Com isso, o setor bancário
entregará produtos e serviços mais personalizados,
desde linhas de crédito mais
baratas a utilização de investimentos em uma corretora como garantia de um
empréstimo. O setor financeiro como um todo mudará muito.
Por mais que tenha havido uma redução do ROE
dos bancos tradicionais,
tivemos um processo acelerado de bancarização da
população. A necessidade
de papel-moeda será reduzida, e as pessoas abrirão
mais contas nos bancos. O
Pix causará uma simplificação muito grande. Os bancos tradicionais terão mais
concorrência, mas em compensação custos menores, e
vão capitalizar o processo
de bancarização pelo qual
vem passando o Brasil.
Para os bancos digitais,
o Open Finance tornará o
ambiente de negócios mais
justo e competitivo. O desenvolvimento do Open
Banking, dependendo do
nível de aceitação da população, permitirá que os bancos tradicionais ofereçam
mais produtos e serviços.
Daqui a 20 anos, o setor
bancário será muito diferente do que é hoje.
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Parceria para
pesquisar reciclagem
de baterias de lítio

U

m desafio importante para a
viabilidade dos
veículos elétricos é o curto
tempo de vida da bateria.
Na tentativa de encontrar
uma saída mais sustentável
para isso, a multinacional
brasileira Tupy -- desenvolvedora e produtora de componentes estruturais em
ferro fundido --selou uma
parceria inédita com a USP
para o desenvolvimento de
pesquisa em reciclagem de
baterias de lítio, cujo investimento inicial é de cerca de
R$ 4 milhões.
O projeto de inovação
será conduzido por 15 pesquisadores e, ao longo dos
dois anos estabelecidos para a pesquisa, o número pode chegar a 20 profissionais
envolvidos, entre professores, doutores, mestrandos e
técnicos.
A parceria é parte do planejamento estratégico da
Tupy, que possui duas novas frentes de trabalho: a
Tupy Tech, concentrada em
projetos de P&D disruptivo para as oportunidades
que possam ganhar ênfase
mercadológica e serem escaláveis, e a Tupy UP, que
visa converter, acelerar e
escalar oportunidades em
novos negócios e promover
melhorias nos existentes,
por meio da inovação e da
transformação digital.
A saúde financeira da
Tupy caminha bem. A companhia, de 81 anos, obteve
lucro líquido de R$ 86 milhões no quarto trimestre
de 2020. Isso representou
um crescimento de 18,7%
no comparativo com o
mesmo período de 2019.
Motivação
Além da Tupy e da Escola Politécnica da USP, estão envolvidos na parceria
a Fundação USP e o Embrapii. Atualmente, grande
parte dos processos de reciclagem de baterias são por
piro metalurgia, no qual a
matéria-prima é incinerada.
Além de consumir muita
energia e gerar emissões de
carbono, há grande perda
na recuperação de materiais,
principalmente, do lítio.
A iniciativa faz parte dos
estudos que vem sendo
conduzidos internamente,
abrangendo diversas tecnologias que têm sinergia
com os conhecimentos
e segmentos nos quais a
Empresa atua. “A pesquisa
será concentrada na técnica de hidro metalurgia, um
processo em que a matéria-prima é dissolvida em
soluções ácidas e, então,
extrai-se a substância desejada. Esse método consome
menos energia, gera menos

emissões de carbono e possibilita uma maior recuperação de materiais”, diz Élio
Kumoto, gerente da Tupy
Tech.
Os estudos serão conduzidos no Laboratório de
Reciclagem,
Tratamento
de Resíduos e Extração da
Escola Politécnica (Larex)
e serão coordenados pelos
professores Denise Espinosa e Jorge Tenório, ambos
com mais de 20 anos de
pesquisa em reciclagem de
baterias.
“Um desafio importante para a viabilidade dos
veículos elétricos é o ciclo de vida de produto,
principalmente, quando
falamos das baterias, que
contêm uma variedade de
matérias-primas
metálicas, de terras raras e não
renováveis. Para isso, é necessário investir em reciclagem, o que diminuirá a
necessidade de extração e
o impacto ambiental”, diz
Jorge Tenório, coordenador do Larex e da Unidade
Embrapii Tecno Green,
sediada na USP.
Fernando Cestari de Rizzo, CEO da companhia,
destaca a sinergia do projeto com a estratégia da Tupy.
“Acreditamos que conhecimento gera transformação.
Foi investindo em P&D
que a Empresa cresceu e se
tornou referência mundial
em componentes estruturais para o setor de bens de
capital. Buscamos continuamente novas oportunidades
de negócios que demandem
soluções tecnológicas em
metalurgias complexas e
materiais. Somando isso à
nossa forte atuação na economia circular, faz muito
sentido que sejamos habilitadores desta iniciativa.”
A Tupy desenvolve e
produz componentes estruturais em ferro fundido de
elevada complexidade geométrica e metalúrgica. Essas soluções de engenharia
são aplicadas nos setores de
transporte, infraestrutura,
agronegócio e geração de
energia e contribuem com
a qualidade de vida das pessoas, promovendo o acesso à saúde, ao saneamento
básico, à água potável, à
produção e distribuição de
alimentos, ao comércio global. A inovação tecnológica
envolvida na produção e
na criação destas peças é a
especialidade da empresa,
em seus mais de 80 anos de
história. Sua produção se
concentra nas fábricas brasileiras, em Joinville/SC e
Mauá/SP, e no exterior, nas
cidades de Saltillo e Ramos
Arizpe, no México. Além
disso, possui escritórios
comerciais em São Paulo,
EUA e Alemanha.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores
independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 22 de Abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
2019 PASSIVO
2020
2019
3.186.326,89
Circulante
3.209.248,53 2.966.581,98
417.901,87
Fornecedores de bens e serviços
378.608,10 117.234,99
6.045,38
Salários e Ordenados a Pagar
152.191,05 150.839,55
20,00
Encargos Trabalhistas
42.941,97
56.918,50
411.836,49
Provisões Trabalhistas
540.861,61 418.312,19
2.768.425,02
Obrigações Tributárias
101.852,42 101.615,07
633.511,08
Outras Obrigações
502,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
442.976,81
2.119.078,81
Outros Emprestimos
1.549.816,57 2.121.661,68
15.332,41
Não
Circulante
174.573,11
Patrimônio Social
(925.678,60) 394.318,02
Superávit ou Déficit Acumulado
394.318,02 (561.058,68)
163.368,69
Superávit ou Déficit do Exercicio
(1.319.996,62) 955.376,70
224.921,91
TOTAL
DO
PASSIVO
2.283.569,93
3.360.900,00
(61.553,22)
11.204,42
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
3.360.900,00
Patrimonio
Superávit/
Total do
Social
Déficit AC
Patrimônio
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Saldos Finais em 31.12.2018
(561.058,68)
1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA, é uma Movimentação do Período
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes do Superávit/Déficit do Período
955.376,70
955.376,70
que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem Recursos de Superávit com Restrição
por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como Saldos Finais em 31.12.2019
955.376,70
394.318,02
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão Movimentação do Período
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos Superávit/Déficit do Período
(1.319.996,62) (1.319.996,62)
valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desenvolvimento da capacidade Recursos de Superávit com Restrição
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e Saldos Finais em 31.12.2020
(364.619,92)
(925.678,60)
a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
2020
2019
social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração
7.330.059,65 7.818.152,56
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, RECEITAS
7.330.059,65 7.779.034,18
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Receitas Operacionais
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
39.118,38
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Outras Receitas e Outras Despesas
3.356.431,49 2.401.220,53
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
3.356.431,49 2.401.220,53
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Perda/Recuperação de Valores Ativos
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS Outros
3.973.628,16 5.416.932,03
CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício: Apuração do VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
46.555,10
39.286,54
superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades RETENÇÕES
46.555,10
39.286,54
e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de Depreciação, Amortização e Exaustão
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
3.927.073,06 5.377.645,49
doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram VALOR ADICIONADO RECEBIDO
131.480,29
25.323,53
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto EM TRANSFERÊNCIA
Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade Resultado da Equivalência Patrimonial
3.416,49
25.323,53
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo Receitas Financeiras
128.063,80
para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes Outras Receitas
4.058.553,35 5.402.969,02
e a longo prazo: Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
4.058.553,35 5.402.969,02
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
3.494.175,32 3.430.510,11
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, Pessoal e Encargos
3.494.175,32 3.430.510,11
quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social: Composto pelos Despesas com Pessoal
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem Encargos Sociais
1.787.079,96
837.636,97
capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Caixa estão assim apresentadas:
1.709.674,87
778.370,00
2020
2019 Aluguéis
Outros
77.405,09
59.266,97
Caixas 5.603,70
6.045,38
97.294,69
179.445,24
Bancos conta movimento
20,00
20,00 Impostos, taxas e contribuições
97.294,69
179.445,24
Aplicações financeiras
111.660,51
411.836,49 Impostos, taxas e contribuições
117.284,21
417.901,87 Remunetação do Capital Próprio
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer dos Juros e aluguéis
exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados: 6. Juros sobre capital próprio e dividendos
(1.319.996,62) 955.376,70
PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, Superavit/Déficit do Exercício
cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições
sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado: 7.INSS Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade –
COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro de CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher nossa opinião. Ênfase: A Associação fez várias transações financeiras em anos anteriores
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada que continuaram pendentes em 2020. Fugindo de seus objetivos sociais. Verificamos que as
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor despesas com alugueis aumentaram mais de cem por cento em 2020 sendo que não foram
efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada apresentado nenhum documento que comprovem tais lançamentos. Foi apresentado certificamensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ção de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente,
2020 E 2019 Para fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte. O publicado no Diário Oficial em 20/03/2019 com validade de três anos. A Entidade se beneficiou
benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, da imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS no montante de R$
que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 677.795,70 e em 2019 foi de R$ 774.209,74, sendo que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de compensações. A Entidade apresentou um resumo onde atende
2020 se encontra assim detalhado.
2020
2019 os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresenINSS SAT
26.580,22
29.215,48 tados relatórios do sistema de computação. Não foram efetuados testes de recuperabilidade
INSS PATRONAL
531.604,47
584.309,20 nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não existem perdas
INSS TERCEIROS
119.611,01
131.469,58 a serem contabilizadas. Outras informações que acompanham as demonstrações contá677.795,70
774.209,74 beis e o relatório do Auditor : A administração da Associação Educacional LPA é responsá9.GRATUIDADES -Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
2020
2019 expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa coneTotal das receitas
7.330.059,65 7.779.034,00 xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o RelatóTotal das assistências sociais e educacionais
(1.313.439,72) (1.957.496,14) rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconPercentual de Aplicação
17,92%
25,16% sistente, com as demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL - ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos
Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23000.005402/2016-71 deferido requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é
conforme Portaria 131 de 20 de março de 2019 publicado no Diário Oficial da União.
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
Aos Associados da: Associação Educacional LPA
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Opinião - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional LPA, que Associação Educacional LPA continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra- relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação
de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, Educacional LPA ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação Educontábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a cacional LPA são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
posição patrimonial e financeira da Associação Educacional LPA, em 31 de dezembro de das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
de contabilidade. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as evenpela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
Educacional LPA, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
Créditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Impostos a Recuperar
Empréstimo a Terceiros
Adinantamento a Funciorarios
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Bens sem Restrição
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
TOTAL DO ATIVO

2020
2.112.694,75
117.284,21
5.603,70
20,00
111.660,51
1.995.410,54
441.775,04
6.401,78
1.547.233,72
170.875,18
162.527,84
267.779,08
(105.251,24)
8.347,34
2.283.569,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
2020
Sem Restrição
13.814.610,23
Programa (Atividades) de Educação
Receitas de Serviços Prestados
7.330.059,65
(-) Gratuidades/Bolsas
6.353.070,29
Outras Receitas Operacionais
128.063,80
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(8.595.636,59)
Com Programas (Atividades)
Educação
(8.595.636,59)
Despesas c/ pessoal (docente)
(2.242.566,30)
(-) Gratuidades Concedidas
(6.353.070,29)
Outras Receitas Operacionais
RESULTADO BRUTO
5.218.973,64
DESPESAS OPERACIONAIS
(6.465.896,80)
Administrativas
(931.734,99)
Despesa c/ pessoal
(1.251.609,02)
Aluguéis
(1.709.674,87)
Serviços Prestados
(1.066.905,02)
Manutenção
(644.703,64)
Depreciação e Amortização
(46.555,10)
Material Didatico
(810.382,53)
Outras Despesas
(4.331,63)
Resultado Financeiro
(69.656,97)
Receitas Financeiras
3.416,49
Despesas Financeiras
(73.073,46)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(1.319.996,62)

2019
13.011.315,76
7.892.774,57
5.054.099,28
39.118,38
(6.969.854,71)
(6.969.854,71)
(1.915.755,43)
(5.054.099,28)
6.041.461,05
(5.026.817,38)
(840.047,24)
(1.514.754,68)
(778.370,00)
(747.407,82)
(412.007,71)
(39.286,54)
(518.440,53)
(176.502,86)
(33.943,44)
25.323,53
(59.266,97)
955.376,70

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
(1.319.996,62) (1.319.996,62)
Ajustes por:
(+) Depreciação
46.555,10
22.708,39
(+) Amortização
(+) PCLD
(88.355,43)
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Superávit (Déficit) Ajustado
(1.273.441,52) (1.385.643,66)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
773.014,48 325.039,31
Mensalidades de Terceiros
191.736,04 (57.795,39)
Adiantamento
15.332,41 (15.332,41)
Crédito de Pessoas Ligadas
571.845,09 398.167,11
Impostos a Recuperar
(5.899,06)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
(200.310,26) (936.051,73)
Fornecedores de bens e serviços
261.373,11
71.238,42
Obrigações com Empregados
109.924,39 (92.808,40)
Obrigações Tributárias
237,35
(487,40)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Adiantamento de Mensalidades
Crédito de Pessoas Ligadas
(571.845,11) (913.994,35)
Outras Obrigações a Pagar
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(700.737,30) (115.155,26)\
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(42.857,17) (111.796,96)
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento (42.857,17) (111.796,96)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
442.976,81
Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
442.976,81
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento 442.976,81
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (300.617,66) (226.952,22)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
417.901,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
117.284,21 417.901,87
Saldo Final
(300.617,66) 417.901,87
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO (1.319.996,62) 955.376,70
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do
Ativo Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros
Componentes do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO
(1.319.996,62) 955.376,70
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma 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, 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 a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Associação Educacional LPA; Avaliamos a adequação das
politicas 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 evidências de auditoria obtidas, se
existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe uma incerteza significativa 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
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 26 de Abril de 2021. Luiz Carlos Sales CRC
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA AHMAD, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários. São Paulo, 20 de abril de 2021. À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 RECEITAS OPERACIONAIS
2020
2019
Circulante
627.580,13 981.434,22
Circulante
721.545,02 855.577,73
Sem Restrição
5.152.775,65
6.141.824,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
79.591,57 141.598,68
Fornecedores de bens e serviços
62.097,92
17.164,09
Mensalidades
9.279.789,85 16.062.155,88
Caixa
120,00
5.965,63 Salários e Ordenados a Pagar
292.613,93 460.913,28
(-) Gratuidades
(4.127.014,20) (9.920.331,38)
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
5.391,47
10,00
Obrigações com Empregados
390,74
Bolsas de Estudos
4.127.014,20
9.920.331,38
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 74.080,10 135.623,05
Obrigações Tributárias
Outras Receitas
Créditos a Receber
547.988,56 839.835,54
Impostos Retidos s/ Serviços
414,48
2.951,48 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(2.619.654,96) (2.913.510,65)
Mensalidades de Terceiros
538.688,47 932.469,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
366.418,69 374.158,14
Com Programas (Atividades)
(-) PCLD
- (93.246,97)
Adiantamento de Matrículas
Educação
(2.619.654,96) (2.913.510,65)
Adiantamentos
7.562,00
- Patrimônio Social
(67.634,01) 157.415,32
Salários
(2.407.711,37) (2.191.274,82)
Impostos a Recuperar
1.738,09
612,85
Superávit ou Déficit Acumulado
160.540,30 451.478,97
Encargos Sociais
(75.775,83)
(418.848,46)
Não Circulante
26.330,88
31.558,83
Superávit ou Déficit do Exercicio
(228.174,31) (294.063,65)
Provisões Trabalhistas
(136.167,76)
(303.387,37)
Realizável a Longo Prazo
26.330,88
31.558,83 TOTAL DO PASSIVO
653.911,01 1.012.993,05 RESULTADO BRUTO
2.533.120,69
3.228.313,85
Imobilizado
25.132,13
30.360,08
DESPESAS OPERACIONAIS
(2.731.017,45) (3.484.505,55)
Bens sem restrição
325.090,66 328.541,35
Administrativas
(1.609.390,87) (2.135.070,79)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(-) Depreciação Ac.
(299.958,53) (298.181,27)
Impostos e Taxas
(109.464,33)
(119.062,62)
Intangível
1.198,75
1.198,75
Aluguéis
(522.635,05)
(615.280,11)
Patrimonio
Superávit/
Total do
TOTAL DO ATIVO
653.911,01 1.012.993,05
Serviços
Gerais
(424.961,37)
(551.378,82)
Social
Déficit AC
Patrimônio
Manutenção
(62.788,57)
(47.403,68)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Saldos Finais em 31.12.2018
451.478,97
451.478,97
Depreciação e Amortização
(1.777,26)
(16.309,53)
Movimentação do Período
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA Superávit/Déficit do Período
Resultado Financeiro
(30.277,55)
(37.871,95)
(294.063,65)
(294.063,65)
AHMAD, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, Recursos de Superávit com Restrição
Receitas Financeiras
1.681,90
18.595,52
nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. Saldos Finais em 31.12.2019
Despesas Financeiras
(31.959,45)
(56.467,47)
157.415,32
157.415,32
A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a Movimentação do Período
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(228.174,31)
(294.063,65)
educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios Superávit/Déficit do Período
(228.174,31)
(228.174,31)
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da Ajustes de exercicios anteriores
3.124,98
DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir Saldos Finais em 31.12.2020
(67.634,01)
(67.634,01)
Método Indireto
2020
2019
para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
do homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais,
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Superávit (Déficit) do Período
(228.174,31) (294.063,65)
cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários,
2020
2019
Ajustes por:
conferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais.
5.152.775,65 6.174.236,79
(+) Depreciação
1.777,26 298.181,27
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração RECEITAS
5.169.390,80 6.141.824,50
(+) Amortização
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Receitas Operacionais
-16.615,15
32.412,29
(+) PCLD
93.246,97
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
(-) Ajuste de Exercicios anteriores
3.124,98
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Outras Receitas e Outras Despesas
580.029,28 815.196,71
Superávit (Déficit) Ajustado
(223.272,07)
97.364,59
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
580.029,28 815.196,71
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
291.846,98 (932.469,66)
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
Mensalidades de Terceiros
300.534,22 (932.469,66)
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação Perda/Recuperação de Valores Ativos
Adiantamentos a Empregados
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Outros
4.572.746,37 5.359.040,08
Adiantamentos a Fornecedores
(7.562,00)
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
1.777,26
18.201,93
Titulos e Creditos
CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício: Apuração do RETENÇÕES
1.777,26
18.201,93
Tributos a Recuperar
(1.125,24)
superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades Depreciação, Amortização e Exaustão
Despesas Antecipadas
e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
4.570.969,11 5.340.838,15
Outros Valores a Receber
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes (134.032,71) 276.301,27
doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas VALOR ADICIONADO RECEBIDO
94.928,87
18.595,52
Fornecedores de bens e serviços
44.933,83
17.164,09
quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram EM TRANSFERÊNCIA
Obrigações com Empregados
(168.690,09) 181.025,18
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas
Financeiras
1.681,90
18.595,52
Obrigações
Tributárias
(2.537,00)
Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade
93.246,97
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
78.112,00
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo Outras Receitas
VALOR
ADICIONADO
A
DISTRIBUIR
(5+6)
4.665.897,98
5.359.433,67
Provisão
de
férias
e
encargos
para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes
4.665.897,98 5.359.433,67
Outras Obrigações a Pagar
(7.739,45)
e a longo prazo. Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2.407.711,37 4.208.631,29
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(65.457,80) (558.803,80)
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não Pessoal e Encargos
2.407.711,37 3.675.362,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Inevestimento
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, Despesas com Pessoal
533.269,08
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social: Composto pelos Encargos Sociais
2.378.673,85 1.325.803,41
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
3.450,69 (7.767,46)
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem Remuneração de capitais de terceiros
Juros
368,00
(=)
Caixa
Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento
3.450,69 (7.767,46)
capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de
Aluguéis
522.635,05 615.280,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa estão assim apresentadas:
Outros
1.856.038,80
710.155,30
(=)
Caixa
Líq.
Consumido
pelas
Ativ.
de
Financiamento
2020
2019
107.687,07 119.062,62
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(62.007,11) (566.571,26)
Caixas
120,00
5.965,63 Impostos, taxas e contribuições
107.687,07 119.062,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
141.598,68
Bancos conta movimento
5.391,47
10,00 Impostos, taxas e contribuições
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
79.591,57 141.598,68
Aplicações financeiras
74.080,10
135.623,05 Remunetação do Capital Próprio
Juros e aluguéis
Saldo
Final
(62.007,11)
141.598,68
745.591,57
141.598,68 Juros sobre capital próprio e dividendos
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer Superavit/Déficit do Exercício
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(228.174,31) (294.063,65)
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados:
2020
2019
2020
2019 caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Descrição
SUPERÁVIT/DEFICIT
LIQ. DO EXERCICIO
(228.174,31) (294.063,65)
Mensalidades a receber
538.688,47
932.469,66 Brasil e normas internacionais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi con(-) PCLD
(93246,97) duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi- Outros Componentes do Resultado Abrangente
Líquido a receber
932.469,66
839.222,69 lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res- . Variação do Valor Justo do Ativo
6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes Financeiro Disponível para Venda
fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos em relação à Associação Educacional Família Ahmad. de acordo com os princípios éticos re- . Efeitos Tributários sobre OutrosComponentes
antecipados por clientes que está assim demonstrado:
levantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo do Resultado Abrangente
2020
2019 Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades Total
(228.174,31) (294.063,65)
Fornecedores
62.097,92
17.164,09 éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi- RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO
Obrigações trabalhistas
292.613,93
461.304,02 ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - A Entidade apresentou um reObrigações fiscais
414,48
2.951,48 sumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto obtemos evidência de auditoria apropriada a suficiente para fundamentar nossa opinião. O
Empréstimos/Financiamentos
366.418,69
374.158,14 não foram apresentados relatórios do sistema de computação. Não foram efetuados testes de risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien721.545,02
855.577,73 recuperabilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro existem perdas a serem contabilizadas. Outros Assuntos - Em 28/07/2017 foi deferido o pe- ção, omissão ou representações intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos
de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas dido de alvará de entidade filantrópica com validade de três anos e a entidade se beneficiou do relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cirjurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher INSS patronal no montante de R$ 438.982,25 em 2019 foi de R$ 702.035,94, sendo que esses cunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada valores foram lançados no balanço como contas de compensações. Outras informações que internos da Associação Educacional Família Ahmad. Avaliamos a adequação das politicas
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A administração da Asso- contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total ciação Educacional Família Ahmad. é responsável por essas outras informações que compre- feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exisSOCIAIS EM 2020 E 2019. - Para fim único e exclusivo de publicação informamos o abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de te uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contá- significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirconstitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de beis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar mos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
dezembro de 2020 se encontra assim detalhado.
2020
2019 com nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenINSS SAT
17.214,99
29.348,20 forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção rele- tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
INSS PATRONAL
344.299,81
540.620,84 vante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
INSS TERCEIROS
77.467,45
132.066,90 a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu438.982,25
702.035,94 trações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comupelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de nicamo-nos com os responsáveis pelo governança a respeito, entre outros aspectos, do
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
2.020
2.019 demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, incluTotal das receitas
5.169.390,80
6.141.824,00 fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
Bolsas de estudos a alunos
1.846.394,76
3.433.007,00 pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Família Ahmad. continuar operan- nossos trabalhos. São Paulo (SP), 15 de abril de 2021. Concluímos sobre a adequação do
Total das assistências sociais e educacionais(1.846.395,00)
(3.433.007,00) do, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidênPercentual de Aplicação
35,71%
55,90% e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a ad- cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circuns10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA ministração pretenda liquidar a Associação Educacional Família Ahmad. ou cessar suas ope- tâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operaSOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - A entidade possui a Certificação de rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. cional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Família Ahmad. são aqueles atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
o nº 23123.001309/2011-97 deferido conforme Portaria 799 de 27 de julho de 2017 com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá- contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nos- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
publicado no Diário Oficial da União
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. - Aos Associa- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdos da: Associação Educacional Argumento - Relatório do Auditor Independente sobre erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível do das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
as Demonstrações Contábeis. Aos Associados da: Associação Educacional Família de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeAhmad. Opinião - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constataFamília Ahmad, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele- ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti- internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 15 de abril de 2021. Luiz
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonsnio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as corresponden- trações contábeis.Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profisDIRETORIA
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- sional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relepectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Família vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plaAline Aparecida Almeida Ahmad
Renata Soares Macedo - Contadora
Ahmad em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
PRESIDENTE - CPF: 305.234.198-72
CRC 1SP-299.611/O-0
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BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de março de 2021
I. Data, Hora e Local: Em 29 de março de 2021, às 10h00, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), EIRELI - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Fernando Spadari de Araujo - pp.p.
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, Certifico o Arquivamento em 27/04/2021 sob o Número 00004056035 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Secretário Geral. Anexo I - Estatuto Social - Banco Modal S.A. - CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 - NIRE
Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 333.0000581-1 - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1º. O BANCO MODAL S.A.
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Eduardo Centola, Presidente; e Sr. Alexandre Machado (“Companhia”) é uma é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo regida pelo
de Almeida Locci, Secretário. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Parágrafo 1º - Com a
(i) alterações ao Estatuto Social da Companhia, para refletir: (a) a inclusão do §2º do artigo 1º do Estatuto Social da listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3
Companhia, para incluir cláusula requerida pelo regulamento do segmento especial de governança corporativa S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
denominado Nível 2 (“Nível 2” e “Regulamento do Nível 2”, respectivamente) da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da
que determina hipóteses em que as disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições B3 (“Regulamento do Nível 2”). Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as
estatutárias; (b) a reforma parcial do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que as ações disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
preferenciais de emissão da Companhia possuem direito de serem incluídas em oferta pública de alienação de Estatuto. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo
controle estabelecida nos termos do Estatuto Social, ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao acionista por resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País ou do exterior observadas as prescrições
controlador alienante; (c) a reforma parcial do §3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para (c.1) elidir legais. Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social a realização de operações ativas, passivas e acessórias, bem
redação sobre a vinculação da vigência do Contrato de Participação no Nível 2 e o direito de voto das ações como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela legislação e regulamentação pertinentes
preferenciais em determinadas matérias; e (c.2) incluir redação no subitem (v) do §3º, para indicar que o direito ali aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento, podendo, ainda, participar como sócia ou acionista,
indicado prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2; (d) a reforma parcial do §5º do de outras sociedades. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar o dispositivo com o art. 35, § 3º da Lei das Sociedades Ações - Artigo 5º. O capital da Companhia é de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos
por Ações; (e) a reforma parcial do §3º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, elidindo trecho de forma a e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis
considerar na redação do dispositivo o prazo máximo de mandato dos administradores da Companhia; (f) a reforma milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil
parcial do §2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação com as disposições do e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentas e
Regulamento do Nível 2, no tocante à caracterização dos conselheiros como membros independentes; (g) a exclusão noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará
do §3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação com as disposições do direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As preferências e vantagens das ações
Regulamento do Nível 2, no tocante à caracterização dos conselheiros como membros independentes; (h) a reforma preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do
parcial do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação utilizada, bem como esclarecer a capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei nº 6.404, de 15 de
forma de substituição dos demais Diretores em caso de impedimento definitivo, renúncia ou morte; (i) a reforma dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições
parcial do caput do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para indicar que o Conselho Fiscal, quando instalado, com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no
será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros; (j) a inclusão dos §§ 3º, 4º e 5º ao artigo 39 Artigo 37 deste Estatuto Social, ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao Acionista Controlador
do Estatuto Social, conforme estabelecido pelo Regulamento do Nível 2, para incluir hipóteses e procedimentos a Alienante. Parágrafo 3º - Cada ação preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto
serem observados no contexto de saída da Companhia do Nível 2 em caso de ausência de acionista controlador; (k) a restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias: (vi) transformação, incorporação, fusão ou
inclusão do artigo 43 ao Estatuto Social, para tratar de requisitos a serem observados no caso de cancelamento do cisão da Companhia; (vii) aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por
registro de companhia aberta da Companhia; (l) a exclusão do artigo 50 do Estatuto Social da Companhia; e (m) outras meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que,
alterações necessárias de forma a adequar o Estatuto Social ao exigido pelos órgãos reguladores e autorreguladores por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, sejam deliberadas em Assembleia Geral; (viii) avaliação de
aplicáveis, no âmbito do pedido de registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários e o bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (ix) escolha de instituição ou empresa
pedido listagem no Nível 2, incluindo ajustes de numeração e referência cruzada para contemplar as alterações a especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia conforme Artigo 40 deste Estatuto Social; e
serem deliberadas acima. (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia; V. Deliberações: Após os (x) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas
esclarecimentos acerca das matérias constantes da ordem do dia terem sido prestados, todos os acionistas, no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor
preferencialistas e ordinaristas em conjunto, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) alteração Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo 4º - Os acionistas poderão, a qualquer
do Estatuto Social da Companhia, para refletir; (a) a inclusão do §2º do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação
para incluir cláusula requerida pelo Regulamento do Nível 2, que determina hipóteses em que as disposições do ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal, mediante solicitação à Companhia. Os pedidos de
Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições estatutárias, com a seguinte redação; “Parágrafo 2º - As conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria que os submeterá para deliberação do Conselho de
disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos Administração. Parágrafo 5º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em
direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.” (b) a reforma parcial do §2º do artigo 5º do nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual
Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que as ações preferenciais de emissão da Companhia possuem a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora
direito de serem incluídas em oferta pública de alienação de controle estabelecida nos termos do Estatuto Social, ao poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais,
mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao acionista controlador alienante. Referido parágrafo passa a observados os limites máximos fixados pela CVM. Parágrafo 6º - É vedada a emissão de partes beneficiárias
vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo 2º - As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da pela Companhia. Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente
Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, sem prêmio, em de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de
caso de liquidação da Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 948.825.000 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de
alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e Administração fixar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou
(iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no Artigo 37 deste Estatuto preferenciais a serem emitidas, inclusive a sua proporção, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço
Social, ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao Acionista Controlador Alienante.” (c) a reforma parcial de emissão e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo Único - Desde que realizado dentro do limite
do §3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para (c.1) elidir redação sobre a vinculação da vigência do do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição;
Contrato de Participação no Nível 2 e o direito de voto das ações preferenciais em determinadas matérias; e (c.2) incluir (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a
redação no subitem (v) do §3º, para indicar que o direito ali indicado prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato administradores, e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos
de Participação no Nível 2. O §3º do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Parágrafo 3º -Cada acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante
ação preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Artigo 7º. A emissão de novas ações,
exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de
de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos
outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou 257 a 263 da Lei da S.A., ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos
deste Estatuto Social, sejam deliberados em Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à integralização de acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para
aumento de capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor o seu exercício. Capítulo III - Das Assembleias Gerais - Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente
Econômico da Companhia conforme Artigo 40 deste Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os
estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A., observado o disposto
ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor Contrato de Participação no Nível 2 de na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância
Governança Corporativa. (d) a reforma parcial do §5º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar em assembleias gerais de companhias abertas. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas
o dispositivo com o art. 35, § 3º da Lei das Sociedades por Ações, passando tal parágrafo a vigorar com a seguinte por maioria dos votos dos acionistas com direito de voto nas matérias apresentadas na assembleia geral, não se
redação: “Parágrafo 5º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome computando os votos em branco e as abstenções. Parágrafo 2º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre
de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual a assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na
Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora Lei das S.A. Parágrafo 3º - As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias
poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, Gerais e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos
observados os limites máximos fixados pela CVM”. (e) a reforma parcial do §3º do artigo 11 do Estatuto Social da fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 9º. A Assembleia Geral será instalada e presidida
Companhia, elidindo trecho de forma a considerar na redação do dispositivo o prazo máximo de mandato dos pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro
administradores da Companhia, passando tal dispositivo a constar com a seguinte redação: “Parágrafo 3º - Os conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da
administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.” (f) a reforma parcial Assembleia Geral nomeará até 2 (dois) Secretários. Artigo 10. Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das S.A.,
do §2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação com as disposições do cabe privativamente à Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e
Regulamento do Nível 2, no tocante à caracterização dos conselheiros como membros independentes. O §2º do artigo aprovar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre
16 passa a vigorar com a seguinte nova redação; “Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho
mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores,
Nível 2, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (v) aprovar planos de concessão de ações ou de
deliberada na Assembleia Geral que os eleger e constar expressamente declarados como tais na ata da respectiva outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
Assembleia Geral, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante (vi) alterar o Estatuto Social; (vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua
faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei das S.A.” (g) a exclusão do §3º do artigo 16 do dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) aprovar previamente a negociação,
Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação com as disposições do Regulamento do Nível 2, no pela Companhia, de ações de sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita
tocante à caracterização dos conselheiros como membros independentes; (h) a reforma parcial do artigo 21 do na regulamentação em vigor; (ix) deliberar a saída da Companhia do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3
Estatuto Social da Companhia, para compatibilizar a redação utilizada, bem como esclarecer a forma de substituição nos termos e condições previstos nas normas e regulamentos da B3, observado o disposto no Artigo 38 e Artigo 39
dos demais Diretores em caso de impedimento definitivo, renúncia ou morte; “Artigo 21. Nos casos de impedimento deste Estatuto Social; (x) suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto
ou ausência temporária de qualquer um dos Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de suspensão; e
pelos Diretores Presidentes (ou Diretor Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências (xi) deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração. Capítulo IV - Administração
temporários de qualquer dos Diretores Presidentes será este substituído pelo outro Diretor Presidente enquanto durar Seção I - Disposições Gerais - Artigo 11. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela
o impedimento ou ausência. Nos impedimentos e ausências temporárias de ambos os Diretores Presidentes (ou do Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor(es) Presidente(s) não
único Diretor Presidente), a nomeação provisória de novos Diretores Presidentes (ou de um Diretor Presidente) far- poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve:
se-á por eleição dos demais Diretores. Caso a vacância dos cargos de Diretores, inclusive dos Diretores Presidentes (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar,
(ou do único Diretor Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada reunião do no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos
Conselho de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que completarão o cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo 1º - Os Conselheiros e Diretores
mandato vigente.” (i) a reforma parcial do caput do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para indicar que o serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse, lavrados em livro próprio, após
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, passando homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”). Os membros do Conselho de Administração e da
tal artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 26. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções. Parágrafo 2º - A posse dos
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles Conselheiros e Diretores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos
qualificados em conformidade com as disposições legais”. (j) a inclusão dos §§ 3º, 4º e 5º ao artigo 39 do Estatuto do disposto no Regulamento do Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no
Social, conforme estabelecido pelo Regulamento do Nível 2, para incluir hipóteses e procedimentos a serem Artigo 45 abaixo, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 3º - Os administradores da
observados no contexto de saída da Companhia do Nível 2 em caso de ausência de acionista controlador, com as Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. Artigo 12. O Conselho de Administração
seguintes redações: “Parágrafo 3º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos
Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los.
registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à Diretoria, conforme o caso. Artigo 13. As reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número.
da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será dispensada a convocação
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo acima. Parágrafo 4º - A referida assembleia prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes todos os seus membros. Parágrafo 2º - As
geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, por meio de videoconferência,
presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Parágrafo 5º - Na audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos;
ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido
de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários disponibilizados anteriormente; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada a gravação
admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à pela Companhia. Parágrafo 3º - Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração
reorganização societária realizar a referida oferta.” (k) a inclusão do artigo 43 ao Estatuto Social, para tratar de terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do
requisitos a serem observados no caso de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, com a respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito transmitido por correio eletrônico. Artigo
seguinte redação: “Artigo 43. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela 14. Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de interesse
Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu
deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 40 acima, impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis”. (l) a exclusão do artigo 50 do Estatuto Social da extensão do seu impedimento. Artigo 15. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e
Companhia; e (m) outras alterações necessárias de forma a adequar o Estatuto Social ao exigido pelos órgãos manterá indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros da sua Diretoria e membros do Conselho
reguladores e autorreguladores aplicáveis, no âmbito do pedido de registro de companhia aberta perante a Comissão Fiscal e do Comitê de Auditoria (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou
de Valores Mobiliários e o pedido listagem no Nível 2, incluindo ajustes de numeração e referência cruzada para prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia.
contemplar as alterações aprovadas acima. (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar Parágrafo 1º - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou
com a redação constante do Anexo I a esta ata; VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em
havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º Lei das S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo
por todos os presentes. Mesa: [Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, 2º - Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba
Secretária]. Acionistas Presentes: Modal Participações Ltda. (representada por seus Diretores, Cristiano Maron mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave
Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Modal Controle Participações S.A. (representada por seus Diretores, ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o
Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada por sua Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos
administradora Planner Corretora de Valores S.A., devidamente representada); Mário Arthur Tezzei Medina; Alexandre termos da legislação em vigor. Parágrafo 3º - As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo
Guggisberg Hannud; José Augusto Schincariol; Wisam Kamil Ayache; Walid Kamil Ayache; Gihad Kamil Ayache; serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de
Lucykelli Regina Nogueira; Rafael Schincariol Lui; Pedro Nazareth Pinto de Carvalho; Ian Robert Dubugras Junior; Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de gestão dos
Celso Colombo Neto; Eduardo Ometto Colombo; Celson Colombo Filho; Rafael Improta Vieira; Tanguy Van administradores da Companhia. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 16. O Conselho de Administração
Goitsenhoven; Claudio Adriani Caetano de Souza; Felipe Colin de Sóarez; Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, dentre
Lustosa Longo; Henrique Aparecido de Aguiar Filho; Juliana Maria Gonçalves Sanfins; Brain Participações S.A.; Tiago os quais 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, conforme assim designados pela Assembleia Geral. Os membros
Rodrigues de Leifert; SB Capital & Participações EIRELI; Sandro Domingos Colombo; Juscelino Castro Blasczyk; do Conselho de Administração serão todos pessoas físicas, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis pela
Wladimir Chiari; Richard Emiliano Soares Vinhosa; Vladimir Michels; Luiz Fernando Lopes Filho; Fabiane Goldstein; Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período entre
Bolipar Negócios EIRELI; Fernando Spadari de Araujo. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. Eduardo Centola - 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição do Conselho de Administração
Presidente; Alexandre Machado de Almeida Locci - Secretário. Página de assinar integrante e indissociável da Ata deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º e 6º abaixo. Parágrafo 1º - Na Assembleia Geral
de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de 2021 do Banco Modal S.A., realizada às 10h00 na sede social que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar,
da Companhia. Modal Participações Ltda. Modal Controle Participações S.A. Página de assinar integrante e primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. Parágrafo 2º - Dos
indissociável da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de 2021 do Banco Modal S.A., realizada às membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros independentes,
10h00 na sede social da Companhia. Digital mais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. conforme a definição do Regulamento do Nível 2, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Página de assinar integrante e indissociável da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de 2021 do Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger e constar
Banco Modal S.A., realizada às 10h00 na sede social da Companhia. Pedro Nazareth Pinto de Carvalho - pp.p. expressamente declarados como tais na ata da respectiva Assembleia Geral, sendo também considerado(s) como
Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Alexandre Marchetti - pp.p. Alexandre Machado de independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da
Almeida Locci e André Luis Pompilio; Felipe Colin de Sóarez - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Lei das S.A. Parágrafo 3º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 2º deste Artigo, o
Pompilio; Eduardo Menescal Lustosa Longo - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; resultado gerar um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente
Henrique Aparecido de Aguiar Filho - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Juliana Maria superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração
Gonçalves Sanfins - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Página de assinar integrante for inferior a 0,5 (cinco décimos). Parágrafo 4º - O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação
e indissociável da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de 2021 do Banco Modal S.A., realizada às ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem tiver ou representar interesse conflitante
10h00 na sede social da Companhia. Ian Robert Dubugras Junior - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e com a Companhia. Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
André Luis Pompilio; Celso Colombo Neto - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente
Eduardo Ometto Colombo - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Celso Colombo Filho - interesse conflitante com os interesses da Companhia. Parágrafo 6º - Os membros do Conselho de Administração,
pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Rafael Improta Vieira - pp.p. Alexandre Machado até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1º da
de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Tanguy Van Goitsenhoven - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e Lei das S.A. Parágrafo 7º - No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração (observado o
André Luis Pompilio; Claudio Adriani Caetano de Souza - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Artigo 17 deste Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o substituto será eleito pela Assembleia
Pompilio; Página de assinar integrante e indissociável da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até
2021 do Banco Modal S.A., realizada às 10h00 na sede social da Companhia. Mário Arthur Tezzei Medina - pp.p. 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia,
Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Alexandre Guggisberg Hannud - pp.p. Alexandre impedimento comprovado ou invalidez. Artigo 17. O Conselho de Administração, bem como o Presidente e o ViceMachado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; José Augusto Schincariol - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Presidente do Conselho de Administração serão eleitos e exercerão seus cargos na forma prevista no Artigo 16 acima.
Locci e André Luis Pompilio; Wisam Kamil Ayache - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Parágrafo 1º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente exercerá as
Walid Kamil Ayache - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Gihad Kamil Ayache - pp.p. funções do Presidente. Parágrafo 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente
Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Lucykelli Regina Nogueira - pp.p. Alexandre Machado de automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até
Almeida Locci e André Luis Pompilio; Rafael Schincariol Lui - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração
Pompilio; Página de assinar integrante e indissociável da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de de forma permanente, até o término do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo
2021 do Banco Modal S.A., realizada às 10h00 na sede social da Companhia. Brain Participações S.A. - pp.p. de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato
Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Tiago Rodrigues de Leifert - pp.p. Alexandre Machado original. Parágrafo 3º Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são
de Almeida Locci e André Luis Pompilio; SB Capital & Participações EIRELI - pp.p. Alexandre Machado de Almeida conferidas por lei ou por este Estatuto, a condução das reuniões do Conselho de Administração, atuando ainda
Locci e André Luis Pompilio; Sandro Domingos Colombo - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do Artigo 18, abaixo. Parágrafo 4º Compete ao Vice-Presidente do
Pompilio; Juscelino Castro Blasczyk - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Waldimir Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, atuar conforme
Chiari - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Richard Emiliano Soares Vinhosa - pp.p. o previsto pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo. Artigo 18. O
Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Vladimir Michels - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos trimestralmente, conforme calendário anual a ser
Locci e André Luis Pompilio; Luiz Fernando Lopes Filho - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente,
Pompilio; Fabiane Goldstein - pp.p. Alexandre Machado de Almeida Locci e André Luis Pompilio; Bolipar Negócios sempre que necessário, por convocação realizada na forma do Parágrafo 1º deste Artigo 18. O Conselho de
continua...
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Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia.
Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio
eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada membro do
Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar,
ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão,
mediante solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que
itens sejam incluídos na ordem do dia. Parágrafo 2º - O Presidente do Conselho de Administração presidirá as
reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas
no parágrafo 1º do Artigo 17. Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do
Artigo 13 deste Estatuto Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes
na reunião. Parágrafo 4º - Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o
voto de qualidade, no caso de empate na votação. Parágrafo 5º - O presidente de qualquer reunião do Conselho de
Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de
qualquer acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei
das S.A. Parágrafo 6º - No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de Administração,
tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de
Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro
ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 7º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas lavradas no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 19. Compete ao
Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto
Social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e plano operacional
anual; (ii) eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da
remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral; (iii) convocar a Assembleia Geral; (iv) apreciar o
Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre
sua submissão à Assembleia Geral; (v) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; (vi) autorizar a emissão de ações da
Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, a classe, a espécie, o preço,
o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição
de controle, nos termos estabelecidos em lei; (vii) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo
6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da
Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício
das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com
ou sem bonificação em ações; (viii) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e
regulamentares pertinentes; (ix) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos
intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço
semestral ou anual; (x) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e de
remuneração de empregados; (xi) instituir órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, nomear e
destituir seus membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos; (xii) deliberar
sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer subsidiárias da Companhia e terceiros;
(xiii) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração
baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral; (xiv) manifestar-se favorável ou contrariamente
a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública
de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia;
(c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (d) as alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição de ações existentes no mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; (xv) definir a lista
tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos de oferta pública de ações para cancelamento de registro de companhia aberta
ou para saída do Nível 2; (xvi) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações
da Companhia (“Units”); (xvii) designar e destituir o Ouvidor; (xviii) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos,
orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vigente; e (xix) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja
submetida pela Diretoria, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
necessário. Seção III - Diretoria - Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 27 (vinte e
sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) Diretores
Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii) 1 (um) Diretor de Relações com
Investidores, (iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e (iv) no mínimo 1 (um) e no máximo
8 (oito) Diretores sem designação especifica, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração
ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração designará
o(s) Diretor(es) Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores Executivos, exercerão
aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo Artigo 21, Artigo 22,
parágrafo 3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as quantidades de
cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições. Parágrafo 2º Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitidas reeleições. Parágrafo 3º - Os
Diretores tomarão posse mediante termo lavrado no Livro de Reuniões da Diretoria, após homologação pelas
autoridades competentes. Artigo 21. Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer um dos
Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido pelos Diretores Presidentes (ou Diretor
Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências temporários de qualquer dos Diretores
Presidentes será este substituído pelo outro Diretor Presidente enquanto durar o impedimento ou ausência. Nos
impedimentos e ausências temporárias de ambos os Diretores Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a
nomeação provisória de novos Diretores Presidentes (ou de um Diretor Presidente) far-se-á por eleição dos demais
Diretores. Caso a vacância dos cargos de Diretores, inclusive dos Diretores Presidentes (ou do único Diretor
Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada reunião do Conselho de
Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que completarão o mandato vigente.
Artigo 22. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para prática de todos os
atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste
Estatuto. Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e do quanto previsto no caput: (i) cumprir e
fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração; (ii) autorizar a
alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais, bem como a prestação de garantias a
obrigações de terceiros que não se relacione ao objeto social da Companhia; (iii) abrir e encerrar agências, filiais,
sucursais, lojas e outras dependências da Companhia em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem
como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen. Parágrafo
2º - As matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) do Artigo 22 serão tomadas em reunião de Diretoria, conforme artigo 143,
parágrafo 2º da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos Diretores Presidentes, além das atribuições que
lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) estabelecer as
normas internas e operacionais; (iii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os
trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fixadas pelo
Conselho de Administração; (iv) tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum”
desta. Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por
este Estatuto: (i) Coordenar a atuação dos Diretores Operacionais e dos Diretores sem designação específica, bem
como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específica que
vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho
de Administração e ao Comitê de Auditoria; (ii) Colaborar com os Diretores Presidentes no desempenho de suas
funções; (iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária as
demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, bem como assiná-los e publicá-los; (iv) tomar as decisões
de sua alçada. Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou
mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências
dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições que
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelos Diretores Executivos e Diretores Presidentes. Parágrafo 6º Compete aos Diretores Operacionais, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto:
(i) colaborar com os Diretores Executivos e Diretores Presidentes no desempenho de suas funções, exceção feita ao
Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, a fim de preservar
a independência das atividades auditadas; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo
Conselho de Administração no ato da sua eleição; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que
estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) aprovar as
políticas internas para atendimento de requisitos legais e/ou regulatórios, bem como de assuntos internos, relacionadas
com suas respectivas áreas de atuação; e (v) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 7º - Compete aos Diretores
sem designação específica: (i) administrar e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração; e (ii) assessorar os demais membros da Diretoria. Artigo 23. Para fins de governança corporativa e de
representação da Companhia, os Diretores Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores,
Diretores Operacionais e Diretores Sem Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida
classificação será designada pelo Conselho de Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de
Administração que eleger ou reeleger os respectivos Diretores, bem como de seus Termos de Posse, podendo ainda
ser alterada mediante realização de Reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Para a prática de todos
e quaisquer atos em nome e representação da Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade,
de acordo com as alíneas abaixo, respeitadas as restrições dos Parágrafos 2º e 3º deste Artigo 23: (i) por 1 (um) Diretor
do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B; (ii) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um
procurador devidamente nomeado; (iii) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (iv) por um procurador com
poderes específicos expressamente autorizado a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato.
Parágrafo 2º - Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes
deverá ser um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, excetuada a hipótese de representação por um único
procurador prevista pela alínea “iv” do Parágrafo 1º acima. Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados
pela Companhia serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro
Grupo B, e sendo ao menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, devendo estabelecer
os poderes concedidos, e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações para
representação em processo judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.
Artigo 24. A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se validamente com a
maioria de seus membros e deliberando por maioria dos votos dos membros presentes, observado o disposto no
Artigo 22. Parágrafo 1º - As convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores Presidentes, mediante
comunicado escrito ou e-mail, com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a data,
o horário e local. Parágrafo 2º - Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas
de cada grupo da Diretoria, hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua convocação.
Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 25. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os
poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a
pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e
suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais.
Parágrafo 1º Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que
aprovar sua instalação, que também designará o Presidente do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato deverão
terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Parágrafo 2º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de posse lavrado em
livro próprio e Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, conforme Regulamento do Nível 2, assinado pelo
membro do Conselho Fiscal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme
o disposto no Artigo 45, Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo
suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar.
Artigo 27. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as
atribuições que lhe sejam cometidas por lei. Parágrafo 1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho
Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria
absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo 3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 28. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das
S.A. Capítulo VI - Ouvidoria - Artigo 29. A Companhia terá uma Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições:
(i) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não
tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (ii) atuar como canal de comunicação
entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar
o Conselho de Administração a respeito das suas atividades. Parágrafo 1º - No desempenho de suas atribuições, a
Ouvidoria realizará as seguintes atividades: (i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado
às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do
andamento das demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma justificada,
por igual período, limitadas tais prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas em cada mês; (iii) encaminhar
resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os
problemas e deficiências detectadas no cumprimento de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas
para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de
Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela
Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor,
designado e destituível pelo Conselho de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até

a posse daquele que lhe venha substituir, permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo desempenho
de suas atividades. Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre
os empregados da Companhia que possuam: (i) formação em curso superior; (ii) capacidade técnica comprovada por
aprovação em exame de certificação que abranja, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do
consumidor e à mediação de conflitos; e (iii) amplo conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e
sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições,
por desempenho abaixo do esperado pela Diretoria, pela alteração de função e /ou pela perda de vínculo funcional
com a Companhia. Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o funcionamento
da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e
isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração da resposta adequada
às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o
exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Comitê de Auditoria - Artigo 30. A
Companhia terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos,
nomeados pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os
membros do Comitê de Auditoria poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, estendendo-se o mandato até a posse de seus substitutos. Parágrafo 2º - Todos os membros de
Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente, habilidade e experiência no ramo de atuação da Companhia, sendo certo
que ao menos um dos membros deverá deter comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria.
Parágrafo 3º - O membro do Comitê de Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão na Companhia após
decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior. Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos membros
do Comitê de Auditoria podem ser reconduzidos a tal órgão por um mandato adicional, dispensado o interstício de
3 (três) anos previsto no Parágrafo 4º, acima. Parágrafo 5º - Além das previstas em lei ou regulamento, são também
atribuições do Comitê de Auditoria: (i) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a
prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição; (ii) revisar,
previamente à publicação, as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e
parecer de auditor independente; (iii) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e
códigos internos; (iv) avaliar o cumprimento, pela Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes
ou internos, bem como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de eventuais conflitos entre os
auditores externos e os Diretores; (v) estabelecer e divulgar procedimentos para a recepção e tratamento de
informações acerca de descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para a proteção do prestador
da informação e da sua confidencialidade; (vi) recomendar à Diretoria da Companhia correção ou aprimoramento de
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (vii) reunir-se, no mínimo,
trimestralmente, com a Diretoria e auditorias independente e interna; (viii) verificar, por ocasião de suas reuniões, o
cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao
planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros; e
(ix) elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório do Comitê de Auditoria,
contendo as deliberações, novas práticas, pareceres e tudo o mais que tiver ocorrido nos respectivos períodos que for
de sua competência. Parágrafo 6º - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do
Conselho de Administração os nomear, devendo ser compatível com a complexidade dos negócios e o volume de
operações da Companhia. Capítulo VIII - Comitê de Remuneração - Artigo 31. A Companhia terá um Comitê de
Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de
10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado
Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração poderão ser nomeados e/ou destituídos a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - A composição do Comitê de Remuneração deverá
contar, necessariamente, com um membro que não seja administrador da Companhia. Parágrafo 3º - O Coordenador
será responsável pela supervisão e organização administrativa do Comitê, competindo-lhe, com auxílio do Secretário,
a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das agendas e das atas das reuniões e das informações
necessárias para discussão das matérias constantes da ordem do dia. Parágrafo 4º - Além das previstas na Resolução
nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional, são também atribuições do Comitê de
Remuneração: (i) analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das
melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, bem como das estratégias e contexto de
oportunidades e riscos que a Companhia está exposta; (ii) elaborar e propor política de remuneração, incluindo
política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e extraordinária, para os administradores
da Companhia; (iii) examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração da Companhia quanto
à correção e ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
(iv) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à
Assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei das S.A.; e (v) elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar
de 31 de dezembro de cada ano, o Relatório do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas
estabelecidas no art. 15 da Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração será fixada pela reunião do Conselho de
Administração que os nomear e deverá ser compatível com a qualificação e experiência dos membros. Capítulo IX Exercício Social e Resultados - Artigo 32. O exercício social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano. Artigo 33. O balanço, com observância das prescrições legais, será levantado em
30 (trinta) de junho e 31 (trinta de um) de dezembro de cada ano, e será acompanhado das demonstrações financeiras
exigidas, que serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na CVM. Artigo 34. Do resultado
apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e
a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 35. Após as deduções contempladas
no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes
de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão
destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; (iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da
administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das
S.A.; (iv) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções
governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (v) uma
parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202
da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (iv) acima, poderá ser destinada à formação de reserva
para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar
o capital de giro da Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das
demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva
de incentivos fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos
termos da Lei das S.A.; (vi) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela
dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - O
dividendo obrigatório previsto na alínea (ii) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de
Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia.
Parágrafo 2º - Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de
juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as
normas gerais que definir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as
limitações previstas na legislação aplicável. Parágrafo 4º - A participação aos administradores de que trata o parágrafo
anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja
regulamentação a ele se ajustará. Artigo 36. A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração,
poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado,
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 1º- A
Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários
cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 3º - Os dividendos não
reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista,
prescreverão em favor da Companhia. Capítulo X - Alienação do Controle Acionário, Saída do Nível 2 e
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta - Seção I - Alienação do Controle da Companhia - Artigo 37.
A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das ações (“OPA”) dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário
àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo 1º - A oferta pública de que trata este artigo será exigida:
(i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de
Alienação de Controle da Companhia por sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que,
nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa
alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Parágrafo 2º - Aquele que adquirir o Poder de Controle,
mediante contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador resultando em uma Alienação
de Controle da Companhia, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública
referida no Artigo 37 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos. Parágrafo 3º - A Companhia não registrará qualquer transferência de
ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 4º Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da
Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se
refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 5º - Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas
terão os seguintes significados: (i) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere
as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. (ii) “Acionista Controlador” significa
o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. (iii) “Acionista Controlador
Alienante” significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação de Controle da Companhia. (iv) “Ações
de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício
individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle da Companhia. (v) “Ações em Circulação” significa todas as
ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. (vi) “Administradores” significa, quando no
singular, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos individualmente ou, quando
no plural, os diretores e membros do Conselho de administração da Companhia referidos conjuntamente.
(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia. (viii) “Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro,
a título oneroso, das Ações de Controle. (ix) “Controle” (bem como os seus termos correlatos, “Poder de Controle”,
“Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação acionária detida. (x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas
(a) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (c) sob Controle Comum. (xi) “Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que
vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base
em outro critério que venha a ser definido pela CVM. Seção II - Saída do Nível 2 - Artigo 38. Caso seja deliberada a
saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem
a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Nível 2 de Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia
geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em
laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 40, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações
referida caput deste Artigo se a Companhia sair do Nível 2 de Governança Corporativa em razão da celebração do
contrato de participação da Companhia no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou
se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação. Artigo 39. A saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de
ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40
deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo 1º - O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo. Parágrafo 2º - Na hipótese de
não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput decorrer de
deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput. Parágrafo 3º - Na hipótese
de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa
para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou
no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições
previstas no artigo acima. Parágrafo 4º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização
da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente
a obrigação de realizar a oferta. Parágrafo 5º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante
dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança
Corporativa, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Parágrafo 6º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança Corporativa
referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
continua...
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convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento
das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Nível
2 de Governança Corporativa. Parágrafo 7º - Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 6º acima delibere
pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa, a referida assembleia geral deverá definir
o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is),
presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Artigo 40. O laudo
de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa
especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e do Acionista Controlador além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das
S.A., e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. Parágrafo Único. A escolha da instituição
ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico é de competência privativa da
Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou
classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação
presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas
que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda
convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em
Circulação. Artigo 41. A saída do Nível 2 não exime a Companhia, os administradores, o acionista controlador e os
demais acionistas de cumprir as obrigações e atender às exigências e às disposições decorrentes do contrato de
participação do Nível 2, da cláusula compromissória, do regulamento de arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e
deste Estatuto Social que tenham origem em fatos anteriores à saída. Artigo 42. Na hipótese de ocorrer alienação de
controle da companhia nos 12 (doze) meses subsequentes à sua saída do Nível 2, o alienante e o adquirente do
controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia na
data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições
obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA
aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas
próprias ações. Parágrafo 1º - Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser observadas as
mesmas regras aplicáveis à alienação de controle previstas neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - A Companhia e o
Acionista Controlador ficam obrigados a averbar no livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de
propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da alienação das ações. Seção III - Cancelamento do Registro
de Companhia Aberta - Artigo 43. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou
pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado
deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 40 acima,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo XI - Dissolução e Liquidação - Artigo 44. A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral
estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da
liquidação. Capítulo XII - Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral - Artigo 45. A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do Conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do Conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A.,
neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo Único - A posse dos administradores e membros do
Conselho Fiscal fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula
compromissória, referida no caput deste Artigo 45. Capítulo XIII - Emissão de Units - Artigo 46. A Companhia poderá
patrocinar programas de emissão de Units. Parágrafo 1º - Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e

2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i) mediante
solicitação dos acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, observadas as
regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) mediante
deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de capital autorizado com
a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no Artigo 48, Parágrafo 2º
abaixo, e no Artigo 49 abaixo. Parágrafo 2º - Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de
depósito para a emissão de Units. Parágrafo 3º - A partir da emissão das Units, as ações depositadas ficarão
registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição financeira depositária.
Parágrafo 4º - A Companhia poderá contratar instituição financeira para emitir Units. Artigo 47. As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações representadas pelas Units
somente será transferida mediante transferência das Units. Parágrafo 1º - O titular de Units terá o direito de, a
qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas
ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto
neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo
determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo 1º deste Artigo 47, no caso de início de
oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional. Parágrafo 3º As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas. Artigo 48. As Units conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento
de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos a que possam
fazer jus. Parágrafo 1º - O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe
exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado nas Assembleias Gerais da Companhia
por procurador constituído nos termos da Lei de S.A. e deste Estatuto Social. Parágrafo 2º - Na hipótese de
desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas,
serão observadas as seguintes regras com relação às Units: (i) caso ocorra aumento da quantidade de ações de
emissão da Companhia, a instituição financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas
Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units,
guardada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e (ii) caso ocorra redução da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos
titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o
novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do Lastro de Unit aplicável,
sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units. Artigo 49. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de
ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de registro
de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta de depósito vinculada às Units,
observada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência
para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de Units.
Capítulo XIV - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 50. As disposições contidas nos Capítulos X e XII, bem
como as demais regras referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste Estatuto Social, somente terão
eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
Artigo 51. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado
aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto
de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo. Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social serão
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no
Regulamento do Nível 2.

Cultura Inglesa IdIomas s.a.
CNPJ 17.855.050/0001-53

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020
2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de terceiros
Contas a receber com partes relacionadas
Dividendos a receber
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar
Outros ativos
Total do circulante
Não circulante
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativo de direito de uso
Total do não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar a terceiros
Contas a pagar com partes relacionadas
Títulos a pagar
Passivo de arrendamento
Obrigações sociais e gratificações a pagar
Obrigações tributárias
Provisão de férias e encargos sociais
Adiantamentos de clientes
Outros
Total do circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Títulos a pagar
Passivo de arrendamento
Provisão para contingências
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de ágio na emissão de ações
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

36.059
5.109
916
–
3.458
2.052
436
48.030

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2019
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital
Integralização de capital social
Ações adquiridas
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
Integralização de capital social
Ações adquiridas
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020

10.109
4.918
414
2.805
4.796
1.693
1.764
26.499

13.621
13.445
23.339
22.387
62.788
41.986
26.806
28.958
81.999
89.926
65.119
84.135
273.672 280.837
321.702 307.336
2020

2019

31.101
6.587
47
28.125
18.193
6.764
2.468
7.124
2.350
575
103.334

1.803
7.359
–
9.484
19.650
5.088
3.479
8.381
3.542
622
59.408

Capital
social
25.636
296
–
–
–
25.932
7.023
–
–
–
32.955

Capital social
a integralizar
(921)
(965)
724
–
–
(1.162)
–
818
–
–
(344)

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020
2020
Receita operacional líquida
151.494
Custo dos serviços prestados
(49.227)
Lucro bruto
102.267
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(105.001)
Resultado de equivalência patrimonial
15.220
Outras
(1.427)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
11.059
Despesas financeiras
(15.107)
Receitas financeiras
1.284
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
(2.764)
Imposto de renda e contribuição social
952
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(1.812)

2019
179.898
(53.262)
126.636
(128.203)
14.872
30
13.335
(20.264)
1.574
(5.355)
5.259
(96)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
(2.764) (5.355)
118.239 116.177
300
25.054 Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
caixa gerado pelas atividades operacionais
60.446
72.830
Depreciações e amortizações
15.402
17.836
13.399
13.081 Depreciação de direito de uso de arrendamento
12.610
20.889
192.384 227.142 Baixas de imobilizado e intangível
1.452
1.253
Equivalência patrimonial
(15.220) (15.689)
32.611
24.770 Provisão para devedores duvidosos
12
(199)
–
669 Provisão para contingências
318
68
(268)
(106) Provisões diversas
(1.192)
1.202
(6.359) (4.547) Encargos financeiros sobre financiamentos
6.774
8.487
25.984
20.786 Juros sobre arrendamentos
13.646
8.056
321.702 307.336 Atualização monetária
879
2.426

Reserva de ágio na
emissão de ações
–
669
–
–
–
669
(669)
–
–
–
–

Ações em
tesouraria
–
–
–
(106)
–
(106)
–
–
(162)
–
(268)

Prejuízos
acumulados
(4.451)
–
–
–
(96)
(4.547)
–
–
–
(1.812)
(6.359)

continuação
Variação em ativos e passivos
Contas a receber
Despesas antecipadas
Outros ativos
Créditos e débitos com controladas
Contas a pagar
Obrigações sociais e fiscais
Provisão para férias e encargos sociais
Outros passivos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Valor pago por aquisição de controlada
Aquisição de participação acionária
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Dividendos recebidos
Caixa aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação financiamentos
Amortização principal de financiamentos
Amortização de arrendamentos
Aumento de capital e ações em tesouraria
Despesas de emissão das debêntures
Caixa gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa

Total
20.264
–
724
(106)
(96)
20.786
6.354
818
(162)
(1.812)
25.984
2020

2019

(203)
1.338
793
(455)
(7.764)
665
(1.257)
(128)
24.876

1.411
(3.241)
(1.182)
(301)
(255)
(1.947)
2.818
189
36.466

– (35.526)
(9.249) (4.879)
(4.662) (9.739)
(2.111) (2.884)
6.550
9.500
(9.472) (43.528)
30.034
35.000
(5.418) (8.455)
(21.080) (20.600)
7.010
618
–
(437)
10.546
25.950
10.109
36.059
25.950

6.126
(936)
11.045
10.109
(936)

Marcus Santos Mota - CPF 112.865.597-00 - Representante
Bernardo da Motta Miranda - CRC 105259/O-6 - Responsável Técnico

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ 12.749.710/0001-06
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social em 31/12/2020. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Passivo
Controladora
Consolidado
946.693 655.826 947.843 657.050
Circulante:
2020
2019
2020
2019
Ativo
Fornecedores
98.185 113.791
98.252 113.925
Circulante:
941.356 741.045 950.678 748.981
Empréstimos e financiamentos
816.506 512.907 816.506 512.907
Caixa e equivalentes de caixa
10.980
18.465
19.998
25.747
Salários e encargos
1.058
1.337
1.385
1.632
Contas a receber
919.924 702.129 920.038 702.500
Impostos a recolher
269
339
441
482
Estoques
960
1.254
960
1.254
Adiantamentos a fornecedores
498
521
498
521
PIS, COFINS e ISS diferidos
30.675
26.880
30.675
26.880
Adiantamentos contratuais
6.678
6.678
Receita diferida
584
652
Impostos a recuperar
8.074
10.830
8.223
11.067
Outros passivos
572
572
Despesas antecipadas
96
592
96
592
331.330
496.206
331.741
496.712
Não
circulante:
Outros ativos
824
576
865
622
Empréstimos e financiamentos
94.021 255.200
94.021 255.200
Não circulante:
157.769 277.012 158.604 277.322
PIS, COFINS e ISS diferidos
64.475
65.056
64.475
65.056
Realizável a longo prazo:
Receita diferida
172.440 175.387 172.851 175.893
Contas a receber
- 166.549
- 166.549
Adiantamentos contratuais
10.808
10.808
10.808
10.808
Impostos a recolher
394
563
394
563
Impostos a recuperar
31.100
31.100
31.120
31.125 Patrimônio líquido (negativo):
(150.530) (104.116) (150.530) (104.116)
IR e CS Diferidos
66.338
19.032
67.153
19.317
Capital social
35.293
35.293
35.293
35.293
Ativos financeiros de natureza
(185.823) (139.409) (185.823) (139.409)
Prejuízos acumulados
imobiliária restritos
49.523
49.523
49.523
49.523
1.127.493 1.047.916 1.129.054 1.049.646
Investimentos:
186.137 306.871 178.376 300.665 Total do passivo
Demonstrações dos Resultados em 31/12/2020 e 2019
Controladas
26.588
27.616
(Em milhares de reais)
Outros investimentos
243
243
243
243
Imobilizado
9.552
11.131
Controladora
Consolidado
Intangível
1.537
2.000
9.977
11.969
2020
2019
2020
2019
Total do ativo
1.127.493 1.047.916 1.129.054 1.049.646
Receita operacional líquida
25.616 30.942 33.615 38.384
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (negativo)
Custo dos serviços prestados
(23.161) (27.790) (29.215) (33.716)
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Lucro bruto
2.455 3.152
4.400 4.668
Capital
Prejuízos Total controladora Receitas (despesas) operacionais
social acumulados
e consolidado
Despesas operacionais
(15)
(8) (3.851) (2.165)
Saldos em 31/12/2018
35.293
(108.700)
(73.407)
Outros resultados
532
60
617
191
Prejuízo do exercício
(30.709)
(30.709)
Resultado de equivalência patrimonial (1.028)
(106)
Saldos em 31/12/19
35.293
(139.409)
(104.116)
Prejuízo do exercício
(46.414)
(46.414) Lucro antes do resultado financeiro
1.944 3.098
1.166 2.694
Saldos em 31/12/20
35.293
(185.823)
(150.530)
Receitas financeiras
46.790 28.172 47.041 28.528
Despesas financeiras
(142.453) (91.380) (142.455) (91.384)
Composição da diretoria: Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Financeiro;
(95.663) (63.208) (95.414) (62.856)
Andrea Baptista Tosta da Silva - Diretora de Operações. Controladoria: Esequiel Resultado financeiro, líquido
da Conceição - Gerente de Controladoria e Financ. - CRC/RJ: RJ-052950/O-0, Prejuízo antes do imposto de renda e
Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora - CRC/RJ: 111.320/O-2. da contribuição social
(93.719) (60.110) (94.248) (60.162)
Imposto de renda e contribuição social
As DFs completas, inclusive o parecer dos auditores independentes BKR
Diferidos
47.305 29.401 47.834 29.453
- LOPES, MACHADO AUDITORES E CONSULTORES encontram-se à
47.305 29.401 47.834 29.453
disposição dos interessados na sede da Companhia, endereço: Av. Francisco
(46.414) (30.709) (46.414) (30.709)
Bicalho nº 0 - Sob Alça da Linha Vermelha - CEP: 20.220-310 - São Cristóvão Prejuízo do exercício
Prejuízo do exercício por ação
- RJ - Rio de Janeiro.
(1,3151) (0,8701)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
2020
2019
Prejuízo antes do imposto de renda e
da contribuição social
(93.719) (60.110) (94.248) (60.162)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização
575
996
4.053 4.414
Valor residual de imobilizado e
intangível baixado
(12)
(34)
(12)
(34)
Créditos de PIS/COFINS de depreciação
e amortização 30
34
Juros sobre empréstimos e financiamento 142.419 91.345 142.419 91.345
Outros juros e variações monetárias, líquidas 34
35
36
39
Provisão de Imposto de renda e
contribuição social diferidos
47.305 29.401 47.834 29.453
Resultado de equivalência patrimonial
1.028
106
97.630 61.739 100.112 65.089
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
(51.246) (65.016) (50.989) (65.250)
Adiantamentos a fornecedores e contratuais 6.701
(12)
6.701
(12)
Impostos a recuperar
2.756
319
2.849
193
Despesas antecipadas
496
39
496
39
Estoques
294
143
294
143
Garantia de performance
- 5.846
- 5.846
Ativos financeiros de natureza imobiliária restritos - (5.846)
- (5.846)
Outros ativos
(248) 1.145
(243) 1.169
Fornecedores
(15.606) (11.981) (15.673) (11.975)
Salários e encargos
(279)
(815)
(247)
(667)
Impostos a recolher
(239)
224
(210)
274
PIS, Cofins e ISS diferidos
3.214 4.393
3.214 4.393
Receita diferida
(2.947) 15.458 (3.110) 15.338
IR e contribuição social diferidos
(47.306) (29.401) (47.836) (29.453)
Outras contas a pagar
(572)
572
(572)
572
Recursos liquidos aplicados nas
atividades operacionais
(7.352) (23.193) (5.214) (20.147)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
(100)
78
(500)
(188)
Recursos líquidos gerados (aplicados)
nas atividades de investimento
(100)
78
(500)
(188)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de empréstimos e
financiamentos
142.420 90.276 142.420 90.276
Juros s/ empréstimos e financiamentos e outros juros financeiros
(142.453) (91.380)(142.455) (91.384)
Recursos líquidos aplicados nas
atividades de financiamento
(33) (1.104)
(35) (1.108)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (7.485) (24.219) (5.749) (21.443)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início do exercício18.465 42.684 25.747 47.190
Caixa e equivalentes no final do exercício 10.980 18.465 19.998 25.747
Redução no caixa e equivalentes de caixa (7.485) (24.219) (5.749) (21.443)
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CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021
I. Data, Hora e Local: Em 22 de fevereiro de 2021, às 10h00, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22,
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco residente e domiciliado na Rua Ministro Artur Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-230,
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, como membro do Conselho de Administração; (d) Eduardo Centola, brasileiro, nascido em 23 de março de 1968,
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade
Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas nº 9.979.162-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Rua
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Sr. Eduardo Maestro Elias Lobo, nº 273, Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01433-000, como membro do Conselho de
Centola, Secretário. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Tomar ciência Administração; (e) Fabio Antunes Lopes, brasileiro, nascido em 21 de fevereiro de 1976, casado, economista,
das cartas de renúncia aos cargos de Diretores apresentadas pelos Srs. Diniz Ferreira Baptista, João Batista da portador da cédula de identidade RG nº 10.143.407-4, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.995.417-31,
Silveira, Adone Totti Junior, Maurício de Sousa Ribeiro, Felipe Colin de Soarez, Marcelo Miranda Braga e Plínio residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040,
PIStoresi, e consignar que o Sr. Alexandre Marchetti, embora designado para o cargo de Diretoria nos termos como membro do Conselho de Administração; (f) Marcos José Rodrigues Torres, brasileiro, nascido em 21 de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de julho de 2020, não tomará posse do respectivo outubro de 1964, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA,
cargo; (ii) Reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de inscrito no CPF/ME sob o nº 168206222-87, residente e domiciliado na Rua Thomás Carvalhal, 496, ap. 94, Paraíso,
companhia aberta e ao regulamento do segmento especial de governança corporativa denominado Nível 2 (“Nível 2”) São Paulo, SP, CEP 04006-001, como como membro do Conselho de Administração Independente, cuja independência,
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), refletindo, inter alia: (a) O desdobramento da totalidade das ações ordinárias nos termos do Regulamento do Nível 2, foi atestada por meio de declaração encaminhada pelo referido membro, a
da Companhia, na proporção de 9.000 (nove mil) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária atualmente qual fica arquivada na sede da Companhia. Os Conselheiros ora eleitos, declaram sob as penas da lei que não estão
existente; e da totalidade das ações preferenciais da Companhia, na proporção de 9.000 (nove mil) novas ações impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por
preferenciais para cada 1 (uma) ação preferencial atualmente existente; (b) conversão voluntária de ações preferenciais se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi
em ações ordinárias de emissão da Companhia e aprovação dos critérios e cálculos a serem observados para tal condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
conversão; (c) A alteração dos direitos das ações preferenciais, que passarão a ter direito a voto em determinadas popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
matérias, conforme estabelecido no Regulamento do Nível 2 enquanto estiver em vigor o contrato de participação no consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento das condições
Nível 2; (d) A inserção, no Estatuto Social, da possibilidade de os acionistas poderem, a qualquer tempo, converter prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação
ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária; (e) A vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, e declarações de desimpedimento,
aprovação do capital autorizado; (f) Instalação de Conselho de administração; (g) A alteração na composição e todos arquivados na sede social da Companhia. Os Conselheiros tomarão posse no cargo após homologação de sua
revisão dos cargos da Diretoria; (h) A inclusão de previsão estatutária a respeito da regra de indenidade aplicável aos eleição pelo Banco Central do Brasil. (v) Designação (a) dos Diretores Executivos Cristiano Maron Ayres e Eduardo
Conselheiros de Administração, Diretores, membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia; e Centola como diretores Co-Presidentes, (b) do Diretor Bruno José Albuquerque de Castro como responsável pela
(i) Todas as demais alterações necessárias tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia área de Relação com Investidores, passando de Diretor Operacional para, com base no novo Estatuto Social, o cargo
no Nível 2; (iii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Conselho de de Diretor de Relações com Investidores, e (c) da Diretora Ana Paula Moraes Venancio Amaral como responsável
Administração e caracterização dos membros eleitos como Membros Independentes do Conselho de Administração; pela área contábil. As respectivas designações serão ratificadas pelo Conselho de administração após a homologação
(v) Definição os diretores que serão os Diretores Co-Presidentes, o Diretor de Relação com Investidores e o da posse dos Conselheiros pelo Banco Central do Brasil; (vi) O modelo de contrato de indenidade a ser adotado pela
responsável pela área contábil; e (vi) Aprovar o modelo de contrato de indenidade a ser adotado pela Companhia nos Companhia nos termos do artigo 15 do estatuto social, que, rubricado pela mesa fica arquivado na sede da Companhia,
termos do artigo 15 do estatuto social, a ser ratificado pelo Conselho de administração após homologação da posse que será ratificado pelo Conselho de administração após homologação da posse de seus membros pelo Banco
de seus membros pelo Banco Central; e (vii) Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários Central; e (vii) A autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para
para implementação das deliberações acima. V. Deliberações: Após os esclarecimentos acerca das matérias implementação das deliberações acima. VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo
constantes da ordem do dia terem sido prestados, todos os acionistas, preferencialistas e ordinaristas em conjunto, a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) Aceitar as cartas de renúncia aos cargos de Diretores trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130
apresentadas pelos Srs. Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Adone Totti Junior, Maurício de Sousa da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os
Ribeiro, Felipe Colin de Soarez, Marcelo Miranda Braga e Plínio PIStoresi e consignar que o Sr. Alexandre Marchetti, presentes. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Sr. Eduardo Centola, Secretário. Acionistas Presentes:
embora designado para o cargo de Diretoria nos termos Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em Modal Participações Ltda. (representada por seus Diretores Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio
30 de julho de 2020, não tomará posse do respectivo cargo; (ii) A reforma integral do Estatuto Social da Companhia Amaral); Modal Controle Participações S.A. (representada por seus Diretores Cristiano Maron Ayres e Ana Paula
para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Nível 2, refletindo, Moraes Venancio Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada por sua administradora Planner Corretora de
inter alia: (a) O desdobramento da (1) totalidade das ações ordinárias, nominativas sem valor nominal de emissão da Valores S.A., devidamente representada por, Sra. Cláudia Siola Cianfarini e Ikaro Nascimento Oliveira); Mário Arthur
Companhia, nos termos do art. 12 da Lei das Sociedades por Ações, de modo que cada ação ordinária existente Tezzei Medina (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida
passe a representar 9.000 (nove mil) novas ações ordinárias, e (2) totalidade das ações preferenciais, nominativas Locci); Alexandre Guggisberg Hannud (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre
sem valor nominal de emissão da Companhia, nos termos do art. 12 da Lei das Sociedades por Ações, de modo que Machado de Almeida Locci); José Augusto Schincariol (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio
cada ação preferencial existente passe a representar 9.000 (nove mil) novas ações preferenciais, sem qualquer e Alexandre Machado de Almeida Locci); Wisam Kamil Ayache (representado por seus procuradores, Srs. André Luis
alteração no valor do capital social da Companhia, de forma que o capital social passe a ser dividido em Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Walid Kamil Ayache (representado por seus procuradores, Srs.
586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 293.400.000 (duzentos e noventa e André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Gihad Kamil Ayache (representado por seus
três milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias e 293.400.000 (duzentos e noventa e três milhões e quatrocentas procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Lucykelli Regina Nogueira
mil) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; (b) a conversão voluntária de 119.166.001 (cento e (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Rafael
dezenove milhões, cento e sessenta e seis mil e uma) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, em Schincariol Lui (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, em tudo idênticas às demais ações Locci); Pedro Nazareth Pinto de Carvalho (representador por seu procurador, Sr. Alexandre Marchetti); Ian Robert
ordinárias de emissão da Companhia, na relação de uma ação preferencial para cada uma nova ação ordinária de Dubugras Junior (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Celso Colombo Neto (representado por seu
emissão da Companhia. Dessa forma, foi aprovada a conversão voluntária de: (a.1) 103.806.000 (cento e três milhões, procurador, Sr. Pedro Romeiro); Eduardo Ometto Colombo (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro);
oitocentos e seis mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Modal Controle Celson Colombo Filho (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Rafael Improta Vieira (representado por
Participações S.A., em 103.806.000 (cento e três milhões, oitocentos e seis mil) ações ordinárias, todas nominativas seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Tanguy Van Goitsenhoven (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro);
e sem valor nominal; (a.2) 9.594.000 (nove milhões, quinhentos e noventa e quatro mil) ações preferenciais nominativas Claudio Adriani Caetano de Souza (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Felipe Colin de Sóarez
e sem valor nominal, de titularidade de Digital Mais FIP Multiestratégia, em 9.594.000 (nove milhões, quinhentos e (representado por seu procurador, Sr. Alexandre Marchetti); Alexandre Marchetti; Eduardo Menescal Lustosa Longo
noventa e quatro mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.3) 270.000 (duzentos e setenta (representado por seu procurador, Sr. Alexandre Marchetti); Henrique Aparecido de Aguiar Filho (representado por seu
mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Mário Arthur Tezzei Medina, em procurador, Sr. Alexandre Marchetti); Juliana Maria Gonçalves Sanfins (representado por seu procurador, Sr. Alexandre
270.000 (duzentos e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.4) 270.000 (duzentos e Marchetti); Brain Participações S.A. (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre
setenta mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Alexandre Guggisberg Hannud, Machado de Almeida Locci); Tiago Rodrigues de Leifert (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio
em 270.000 (duzentos e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.5) 720.000 (setecentas e Alexandre Machado de Almeida Locci); SB Capital & Participações EIRELI (representado por seus procuradores,
e vinte mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de José Augusto Schincariol, em Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Sandro Domingos Colombo (representado por seus
720.000 (setecentos e vinte mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.6) 240.000 (duzentos e procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Juscelino Castro Blasczyk
quarenta mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Wisam Kamil Ayache, em (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Wladimir
240.000 (duzentos e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.7) 240.000 (duzentos Chiari (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci);
e quarenta mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Walid Kamil Ayache, em Richard Emiliano Soares Vinhosa (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre
240.000 (duzentos e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.8) 240.000 (duzentos Machado de Almeida Locci); Vladimir Michels (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e
e quarenta mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Gihad Kamil Ayache, em Alexandre Machado de Almeida Locci); Luiz Fernando Lopes Filho (representado por seus procuradores, Srs. André
240.000 (duzentos e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.9) 45.000 (quarenta e Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Fabiane Goldstein (representado por seus procuradores, Srs.
cinco mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Lucykelli Regina Nogueira, em André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Bolipar Negócios EIRELI (representado por seus
45.000 (quarenta e cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.10) 45.000 (quarenta e procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Fernando Spadari de Araujo
cinco mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Rafael Schincariol Lui, em (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci). Certifico que
45.000 (quarenta e cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.11) 47.913 (quarenta e sete a presente ata é cópia fiel da original. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021. Sr. Cristiano Maron Ayres - Presidente;
mil, novecentas e treze) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Pedro Nazareth Pinto Sr. Eduardo Centola - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em
de Carvalho, em 47.913 (quarenta e sete mil, novecentas e treze) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 07/04/2021 sob o Número 00004044624 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. Anexo I nominal; (a.12) 179.671 (cento e setenta e nove mil, seiscentas e setenta e uma) ações preferenciais nominativas e Estatuto Social - Banco Modal S.A. - CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 - NIRE 333.0000581-1 - Capítulo I - Da
sem valor nominal, de titularidade de Ian Robert Dubugras Junior, em 179.671 (cento e setenta e nove mil, seiscentas Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1º. O BANCO MODAL S.A. (“Companhia”) é uma é uma
e setenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.13) 183.664 (cento e oitenta e três mil, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo regida pelo presente Estatuto e pelas
seiscentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Celso disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Parágrafo Único - Com a listagem da Companhia no
Colombo Neto, em 183.664 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, todas segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
nominativas e sem valor nominal; (a.14) 151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três) ações (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho fiscal, quando instalado,
preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Eduardo Ometto Colombo, em 151.723 (cento e às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento do Nível
cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; 2”). Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo por
(a.15) 231.577 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e sete) ações preferenciais nominativas e sem valor resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País ou do exterior observadas as prescrições
nominal, de titularidade de Celson Colombo Filho, em 231.577 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e legais. Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social a realização de operações ativas, passivas e acessórias, bem
sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.16) 151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela legislação e regulamentação pertinentes
e vinte e três) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Rafael Improta Vieira, em aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento, podendo, ainda, participar como sócia ou acionista,
151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor de outras sociedades. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e
nominal; (a.17) 151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três) ações preferenciais nominativas e sem Ações Artigo 5º. O capital da Companhia é de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e
valor nominal, de titularidade de Tanguy Van Goitsenhoven, em 151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis milhões
vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.18) 151.723 (cento e cinquenta e um mil, e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e
setecentos e vinte e três) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Claudio Adriani uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentas e
Caetano de Souza, em 151.723 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três) ações ordinárias, todas noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará
nominativas e sem valor nominal; (a.19) 127.767 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e sete) ações direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As preferências e vantagens das ações
preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Alexandre Marchetti, em 127.767 (cento e vinte e preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do
sete mil, setecentos e sessenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.20) 35.934 (trinta capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei nº 6.404, de 15 de
e cinco mil, novecentos e trinta e quatro) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições
Eduardo Menescal Lustosa Longo, em 35.934 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro) ações ordinárias, todas com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no
nominativas e sem valor nominal; (a.21) 15.971 (quinze mil, novecentos e setenta e um) ações preferenciais Artigo 37 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo 3º - Enquanto estiver
nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Henrique Aparecido de Aguiar Filho, em 15.971 (quinze mil, em vigor o Contrato de Participação no Nível 2, cada ação preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular
novecentos e setenta e um) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.22) 19.963 (dezenove mil, o direito a voto restrito em Assembleias Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação,
novecentos e sessenta e três) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Juliana Maria incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador,
Gonçalves Sanfins, em 19.963 (dezenove mil, novecentos e sessenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha
sem valor nominal; (a.23) 191.649 (cento e noventa e um mil, seiscentas e quarenta e nove) ações preferenciais interesse, sempre que, por força de disposição legal ou deste Estatuto Social, requeiram sua deliberação em
nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Felipe Colin de Sóarez, em 191.649 (cento e noventa e um mil, Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (iv) escolha
seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.24) 468.000 (quatrocentos de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia conforme Artigo 40
e sessenta e oito mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Brain Participações deste Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer
S.A., em 468.000 (quatrocentos e sessenta e oito mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2. Parágrafo 4º - Os acionistas poderão, a qualquer
(a.25) 387.000 (trezentos e oitenta e sete mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação
Tiago Rodrigues de Leifert, em 387.000 (trezentos e oitenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal, mediante solicitação à Companhia. Os pedidos de
valor nominal; (a.26) 330.000 (trezentos e trinta mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria que os submeterá para deliberação do Conselho de
titularidade de SB Capital & Participações EIRELI, em 330.000 (trezentos e trinta mil) ações ordinárias, todas Administração. Parágrafo 5º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em
nominativas e sem valor nominal; (a.27) 234.000 (duzentos e trinta e quatro mil) ações preferenciais nominativas e nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual
sem valor nominal, de titularidade de Sandro Domingos Colombo, em 234.000 (duzentos e trinta e quatro mil) ações a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.28) 126.000 (cento e vinte e seis mil) ações preferenciais poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais,
nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Juscelino Castro Blasczyk, em 126.000 (cento e vinte e seis assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.
mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.29) 123.000 (cento e vinte e três mil) ações Parágrafo 6º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Artigo 6º. A Companhia fica autorizada
preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Wladimir Chiari, em 123.000 (cento e vinte e três a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de
mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.30) 102.000 (cento e dois mil) ações preferenciais Administração, até que este atinja o limite de 948.825.000 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e
nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Richard Emiliano Soares Vinhosa, em 102.000 (cento e dois cinco mil) ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo,
mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (a.31) 108.000 (cento e oito mil) ações preferenciais a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, inclusive a sua proporção, o local da distribuição,
nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Vladimir Michels, em 108.000 (cento e oito mil) ações ordinárias, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo 1º - Desde que
todas nominativas e sem valor nominal; (a.32) 72.000 (setenta e dois mil) ações preferenciais nominativas e sem valor realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de
nominal, de titularidade de Luiz Fernando Lopes Filho, em 72.000 (setenta e dois mil) ações ordinárias, todas bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de
nominativas e sem valor nominal; (a.33) 57.000 (cinquenta e sete mil) ações preferenciais nominativas e sem valor compra de ações a administradores, e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de
nominal, de titularidade de Fabiane Goldstein, em 57.000 (cinquenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social
e sem valor nominal; (a.34) 36.000 (trinta e seis mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Artigo 7º. A emissão de novas
titularidade de Bolipar Negócios Eirelli, em 36.000 (trinta e seis mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa
nominal; e (a.35) 12.000 (doze mil) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, de titularidade de Fernando de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos
Spadari de Araujo, em 12.000 (doze mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Os demais acionistas da artigos 257 a 263 da Lei da S.A., ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que
Companhia presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária renunciaram voluntariamente e de forma expressa ao aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei
direito de conversão das ações preferenciais de sua propriedade em ações ordinárias. Após refletida a conversão para o seu exercício. Capítulo III - Das Assembleias Gerais - Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á
mencionada acima, o capital social passa a ser dividido em 412.566.001 (quatrocentos e doze milhões, quinhentos e ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente,
sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três sempre que os interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A.,
mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais. (c) Enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no observado o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação
Nível 2, cada ação preferencial emitida pela Companhia conferirá ao seu titular o direito a voto restrito em Assembleias e votação a distância em assembleias gerais de companhias abertas. Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia
Gerais, exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas com direito de voto nas matérias apresentadas na
(ii) aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assembleia geral, não se computando os votos em branco e as abstenções. Parágrafo 2º - A Assembleia Geral só
assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as
disposição legal ou deste Estatuto Social, requeiram sua deliberação em Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens exceções previstas na Lei das S.A. Parágrafo 3º - As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de
destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa especializada Atas das Assembleias Gerais e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na
para determinação do valor econômico da Companhia para fins da OPA de alteração de controle da Companhia; e forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 9º.A Assembleia Geral será
(v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada
no item 4.1 do Regulamento do Nível 2. (d) A inserção, no Estatuto Social, da possibilidade de os acionistas poderem, e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de
a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para Administração. O Presidente da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois) Secretários. Artigo 10. Sem prejuízo das
1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal, mediante solicitação à Companhia. Os matérias previstas na Lei das S.A., cabe privativamente à Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores,
pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria que os submeterá para deliberação do bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar, de acordo com proposta
Conselho de Administração. (e) A aprovação do capital autorizado da Companhia, de forma a permitir o aumento de apresentada pela administração, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
seu capital social sem reforma estatutária, até que o capital social atinja o limite de 948.825.000 (novecentas e (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iv) fixar a
quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações, mediante emissão de novas ações sem valor nominal. remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
(f) A alteração na estrutura organizacional do Conselho de Administração, de modo a instalar o Conselho de (v) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores e
Administração a ser composto por até 9 (nove) membros e com pelo menos 20% (vinte por cento) de membros empregados da Companhia ou de suas controladas; (vi) alterar o Estatuto Social; (vii) deliberar sobre a transformação,
independentes, conforme critério de independência constante do Estatuto Social da Companhia. (g) A alteração na fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as
composição da Diretoria, de modo que dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração designará no contas; (viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão nas hipóteses
mínimo 1 (um) Diretor Presidente e no máximo 2 (dois) Diretores Co-Presidentes, bem como a revisão das atribuições cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; (ix) deliberar a saída da Companhia
dos cargos e a criação do cargo de Diretor de Relações com Investidores. (h) A inclusão de previsão estatutária a do Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos termos e condições previstos nas normas e regulamentos da B3,
respeito da regra de indenidade aplicável aos Conselheiros de Administração, Diretores, membros do Comitê de observado o disposto no Artigo 38 e Artigo 39 deste Estatuto Social; (x) suspender o exercício de direitos de acionista,
Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, refletida no artigo 15 do Estatuto Social alterado. (i) A alteração do conforme previsto em lei e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos
Estatuto Social da Companhia para refletir as demais modificações necessárias em preparação ao registro de poderão ser objeto de suspensão; e (xi) deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de
companhia aberta e à listagem da Companhia no Nível 2 e em virtude da instalação do Conselho de administração. Administração. Capítulo IV - Administração Seção I - Disposições Gerais - Artigo 11. A Companhia será
Nos termos do artigo 49 do Estatuto Social alterado, as disposições dos Capítulos X e XII do referido Estatuto Social, administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de
bem como as demais regras relacionadas ao Regulamento do Nível 2, conforme estabelecidas no Estatuto Social Administração e de Diretores Co-Presidentes ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela
alterado, somente se tornarão eficazes a partir da data em que for publicado o anúncio de início da oferta pública mesma pessoa, exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de
inicial de ações emitidas pela Companhia. (iii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
com a redação constante do Anexo I a esta ata; (iv) A composição do Conselho de Administração, que será de contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no
6 (seis) membros a seguir indicados, todos na condição de membros efetivos, e eleitos, sujeito à homologação da prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo 1º - Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos
eleição pelo Banco Central do Brasil, para os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato mediante assinatura de termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Banco
unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Central do Brasil (“Bacen”). Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar
Ordinárias, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do caução para o exercício de suas funções. Parágrafo 2º - A posse dos Conselheiros e Diretores é condicionada à
exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2022: (a) Diniz Ferreira Baptista, brasileiro, nascido em 25 de prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2,
novembro de 1937, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 44 abaixo, bem como ao atendimento
de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado dos requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 3º - Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até
na Av. Atlântica, nº 270, apto. 1.102, bloco 02, Leme, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22010-000, como membro do Conselho a posse de seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data). Artigo 12. O Conselho
de Administração; (b) João Batista da Silveira, brasileiro, nascido em 07 de novembro de 1962, casado sob o regime de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de
da comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 135662023, expedida pela SSP/SP, trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no
inscrito no CPF sob o nº 074.510.778-88, residente e domiciliado na Rua Maestro Otto Wey, nº 18, Jardim Itatinga, intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de
São Paulo, SP, CEP 02636-100, como membro do Conselho de Administração; (c) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 13. As reuniões dos órgãos de administração serão
nascido em 22 de julho de 1978, solteiro, convivente em união estável com pacto de separação de bens, economista, instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda continua...
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...continuação convocação, com qualquer número. Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável

neste Estatuto Social, será dispensada a convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiverem
presentes todos os seus membros Parágrafo 2º - As reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou
exclusivamente digital, por meio de videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que
permita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a documentos
apresentados durante a reunião e que não tenham sido disponibilizados anteriormente; e (iii) a possibilidade de
comunicação entre os presentes, sendo facultada a gravação pela Companhia. Parágrafo 3º - Caso não estejam
fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração terão a faculdade de manifestar seu voto por meio
de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado
antecipadamente e (iii) voto escrito transmitido por correio eletrônico. Artigo 14. Nos termos do artigo 156 da Lei
das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão
cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar,
em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo
15. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes os membros do seu
Conselho de Administração, membros da sua Diretoria e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria (em
conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos
Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo 1º - A Companhia não
indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo,
culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da
Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou ressarcimento de
prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de
indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo 2º - Caso seja condenado,
por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de
atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou
(iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá
ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação
em vigor. Parágrafo 3º - As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas
em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, sem prejuízo
da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de gestão dos administradores da Companhia.
Seção II - Conselho de Administração - Artigo 16. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo,
5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, todos pessoas físicas, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período entre
2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Na Assembleia Geral que tiver
por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente,
o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. Parágrafo 2º - Dos membros do
Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros independentes, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger. Para fins deste Estatuto Social, conselheiro independente caracteriza-se por: (i) não
ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter exercício de voto nas reuniões do Conselho de
administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não
ser cônjuge, companheiro ou parente ou afim, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador,
de administrador da Companhia ou de administrador de acionista controlador da Companhia; e (iv) não ter sido, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista controlador da Companhia, de sociedades
coligadas, controladas ou sob o controle comum da Companhia. Parágrafo 3º - Adicionalmente, as seguintes
situações devem ser analisadas de modo a verificar se implicam na perda de independência do conselheiro
independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do
acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (ii) foi, nos últimos
3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia;
(iii) tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou
entidade; (v) recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do Conselho de administração ou
de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios
advindos de planos de previdência complementar. Parágrafo 4º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual
referido no Parágrafo 2º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento
para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou
(ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos). Parágrafo 5º - O membro do Conselho
de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem
tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. Parágrafo 6º - O membro do Conselho de Administração
não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos
sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia. Parágrafo 7º - Os membros
do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos
termos do art. 143, parágrafo 1º da Lei das S.A. Parágrafo 8º - No caso de vacância do cargo de membro do Conselho
de Administração (observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o
substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá
ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com a
destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. Artigo 17. O Conselho de Administração terá
1 (um) Presidente, e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros. Parágrafo 1º Na
hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente.
Parágrafo 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá o
cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de
vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término
do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do
Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. Artigo 18. O Conselho de
Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos trimestralmente, conforme calendário anual a ser aprovado
pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que
necessário, por convocação realizada na forma do Parágrafo 1º deste Artigo 18. O Conselho de Administração pode
deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. Parágrafo 1º - As
convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta,
pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada membro do Conselho de Administração,
com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e
documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, mediante solicitação
escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos
na ordem do dia. Parágrafo 2º - O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no § 1º do Artigo 17.
Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do Artigo 13 deste Estatuto
Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião. Parágrafo
4º - Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto de qualidade, no
caso de empate na votação. Parágrafo 5º - O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não
deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de
acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. Parágrafo
6º - No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente
ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro
indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente
impedido. Parágrafo 7º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas lavradas no Livro de
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração,
sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) fixar a orientação
geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e plano operacional anual; (ii) eleger e destituir
os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da administração
aprovado pela Assembleia Geral; (iii) convocar a Assembleia Geral; (iv) apreciar o Relatório da Administração, as
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral; (v) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos
que entender necessários sobre qualquer matéria; (vi) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites
autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, a classe, a espécie, o preço, o prazo de integralização
e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para
o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou
por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei; (vii) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social,
(i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar
a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas,
com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
(viii) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência
em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes; (ix) deliberar,
ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço semestral ou anual; (x) deliberar sobre a
distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, quando fixada de forma
global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos humanos e de remuneração de empregados; (xi) instituir
órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, nomear e destituir seus membros, fixar sua remuneração,
quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos; (xii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e
cisão envolvendo quaisquer subsidiárias da Companhia e terceiros; (xiii) aprovar programas de outorga de opções de
compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração baseado em ações conforme plano aprovado pela
Assembleia Geral; (xiv) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado,
divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto
dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta
pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante
em relação à Companhia; (d) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações existentes no
mercado; e (e) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; (xv) definir a lista tríplice de empresas especializadas em
avaliação econômica de empresas, para elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia nos casos de
oferta pública de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Nível 2; (xvi) fixar as
regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações da Companhia (“Units”); (xvii) designar
e destituir o Ouvidor; (xviii) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto
Social e pela legislação vigente; e (xix) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem
como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Seção III Diretoria - Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 2 (dois) e no máximo 27 (vinte e sete) Diretores, dentre os
quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii) um Diretor
de Relações com Investidores, (iii) Diretores Operacionais e (iv) Diretores sem designação especifica, na conformidade
do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o
Conselho de Administração designará no mínimo 1 (um) Diretor Presidente e no máximo 2 (dois) Diretores CoPresidentes, que terão idênticas prerrogativas e atribuições, e acumularão tais funções com as de Diretores Executivos.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará,
nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições. Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos para mandatos
unificados de 2 (dois) anos, admitidas reeleições. Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante termo lavrado
no Livro de Reuniões da Diretoria, após homologação pelas autoridades competentes. Artigo 21. Nos casos de
impedimento temporário ou falta de qualquer um dos Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for
escolhido pelos Diretores Co-Presidentes (ou Diretor Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e
ausências temporários de qualquer dos Diretores Co-Presidentes será este substituído pelo outro Diretor CoPresidente enquanto durar o impedimento ou ausência. Nos impedimentos e ausências temporários de ambos os
Diretores Co-Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a nomeação provisória de novos Diretores Co-Presidentes
(ou de um Diretor Presidente) far-se-á por eleição dos demais Diretores. Caso a vacância dos cargos de Diretores
Co-Presidentes (ou do único Diretor Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada
reunião do Conselho de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que
completarão o mandato vigente. Artigo 22. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios
sociais para prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social,
observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e do quanto
previsto no caput: (i) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração; (ii) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais, bem como a
prestação de garantias a obrigações de terceiros que não se relacione ao objeto social da Companhia; (iii) abrir e
encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências da Companhia em qualquer parte do território
nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e
normas do Bacen. Parágrafo 2º - As matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) do Artigo 22 serão tomadas em reunião de
Diretoria, conforme artigo 143, parágrafo 2º da Lei das S.A. Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos Diretores CoPresidentes, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) convocar as Reuniões de
Diretoria e presidi-las; (ii) estabelecer as normas internas e operacionais; (iii) orientar a administração e a gestão dos
negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução
das políticas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração; (iv) tomar decisões de caráter de urgência, de
competência da Diretoria “ad referendum” desta. Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além das
atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) Coordenar a atuação dos Diretores Operacionais e
dos Diretores sem designação específica, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção
feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja
atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria; (ii) Colaborar com os
Diretores Co-Presidentes no desempenho de suas funções; (iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar
anualmente à Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, bem como
assiná-los e publicá-los; (iv) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com
Investidores, além das atribuições que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da

da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante
a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e
(iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelos Diretores Executivos
e Diretores Co-Presidentes. Parágrafo 6º - Compete aos Diretores Operacionais, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto: (i) colaborar com os Diretores Executivos e Diretores Co-Presidentes no
desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela
auditoria interna da Companhia, a fim de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) administrar e
supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração no ato da sua eleição;
(iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (iv) aprovar as políticas internas para atendimento de requisitos
legais e/ou regulatórios, bem como de assuntos internos, relacionadas com suas respectivas áreas de atuação; e
(v) tomar as decisões de sua alçada. Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem designação específica: (i) administrar
e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (ii) assessorar os demais
membros da Diretoria. Artigo 23. Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia, os Diretores
Co-Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores, Diretores Operacionais e Diretores
Sem Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida classificação será designada pelo Conselho
de Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de Administração que eleger ou reeleger os respectivos
Diretores, bem como de seus Termos de Posse, podendo ainda ser alterada mediante realização de Reunião do
Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e representação da
Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade, de acordo com as alíneas abaixo, respeitadas
as restrições dos Parágrafos Segundo e Terceiro deste Artigo 23: (i) por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com
1 (um) Diretor do Grupo B; (ii) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente
nomeado; (iii) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (iv) por um procurador com poderes específicos
expressamente autorizado a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo 2º Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor
Executivo ou um Diretor Co-Presidente, excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela
alínea “iv” do Parágrafo Primeiro acima. Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia
serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro Grupo B, e sendo
ao menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor Co-Presidente, devendo estabelecer os poderes
concedidos, e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações para representação
em processo judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Artigo 24.
A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se validamente com a maioria de seus
membros e deliberando por maioria dos votos dos membros presentes, observado o disposto no Artigo 22. Parágrafo
1º - As convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores Co-Presidentes, mediante comunicado escrito
ou e-mail, com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a data, o horário e local.
Parágrafo 2º - Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas de cada grupo da
Diretoria, hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua convocação. Capítulo V Do
Conselho Fiscal Artigo 25. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a
ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas
representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 26. Quando instalado, o
Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles
qualificados em conformidade com as disposições legais. Parágrafo 1º Os membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação, que também designará o Presidente do
Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral
Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 2º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura
nos cargos far-se-á por termo de posse lavrado em livro próprio e Termo de Anuência dos Membros do Conselho
Fiscal, conforme Regulamento do Nível 2, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, observados a
exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 44, Parágrafo Único deste Estatuto
Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. Parágrafo 3º Os membros do Conselho Fiscal serão
substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 27. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá
sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei. Parágrafo 1º As
reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito
de qualquer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º As deliberações
do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada,
deverá estar presente a maioria dos seus membros. Parágrafo 3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão
de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes.
Artigo 28. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger,
observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VI - Ouvidoria - Artigo 29. A Companhia terá uma
Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições: (i) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e
usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia;
(ii) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos; e (iii) informar o Conselho de Administração a respeito das suas atividades. Parágrafo 1º - No
desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria realizará as seguintes atividades: (i) atender, registrar, instruir, analisar
e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar
esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis uma única vez e de forma justificada, por igual período, limitadas tais prorrogações a 10% (dez por
cento) do total de demandas em cada mês; (iii) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
(iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os problemas e deficiências detectadas no cumprimento
de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à
auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de Administração, ao final de cada semestre, relatório
quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituível pelo Conselho de Administração,
com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até a posse daquele que lhe venha substituir, permitida a
reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo desempenho de suas atividades. Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que
o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre os empregados da Companhia que possuam: (i) formação
em curso superior; (ii) capacidade técnica comprovada por aprovação em exame de certificação que abranja, no
mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos; e (iii) amplo
conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não
renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições, por desempenho abaixo do esperado pela
Diretoria, pela alteração de função e /ou pela perda de vínculo funcional com a Companhia. Parágrafo 4º - A
Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e (ii) assegurar o acesso da
Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração da resposta adequada às demandas recebidas, com total
apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no
cumprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Comitê de Auditoria - Artigo 30. A Companhia terá um Comitê de
Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos, nomeados pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Auditoria
poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, estendendo-se o mandato
até a posse de seus substitutos. Parágrafo 2º - Todos os membros de Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente,
habilidade e experiência no ramo de atuação da Companhia, sendo certo que ao menos um dos membros deverá
deter comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo 3º - O membro do Comitê de
Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão na Companhia após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final
do seu mandato anterior. Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos membros do Comitê de Auditoria podem ser
reconduzidos a tal órgão por um mandato adicional, dispensado o interstício de 3 (três) anos previsto no Parágrafo 4º,
acima. Parágrafo 5º - Além das previstas em lei ou regulamento, são também atribuições do Comitê de Auditoria:
(i) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria
independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição; (ii) revisar, previamente à publicação, as
demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer de auditor independente;
(iii) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento dos
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos; (iv) avaliar o
cumprimento, pela Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem como
recomendar ao Conselho de Administração a resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e os
Diretores; (v) estabelecer e divulgar procedimentos para a recepção e tratamento de informações acerca de
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para a proteção do prestador da informação e da sua
confidencialidade; (vi) recomendar à Diretoria da Companhia correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (vii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria
e auditorias independente e interna; (viii) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento de suas recomendações
e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de
auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros; e (ix) elaborar, ao final dos semestres findos em 30
de junho e 31 de dezembro, o relatório do Comitê de Auditoria, contendo as deliberações, novas práticas, pareceres
e tudo o mais que tiver ocorrido nos respectivos períodos que for de sua competência. Parágrafo 6º - A remuneração
dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do Conselho de Administração os nomear, devendo ser
compatível com a complexidade dos negócios e o volume de operações da Companhia. Capítulo VIII - Comitê de
Remuneração - Artigo 31. A Companhia terá um Comitê de Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) membros
e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser designado Coordenador. Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração
poderão ser nomeados e/ou destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º - A
composição do Comitê de Remuneração deverá contar, necessariamente, com um membro que não seja administrador
da Companhia. Parágrafo 3º - O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do
Comitê, competindo-lhe, com auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das
agendas e das atas das reuniões e das informações necessárias para discussão das matérias constantes da ordem
do dia. Parágrafo 4º - Além das previstas na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário
Nacional, são também atribuições do Comitê de Remuneração: (i) analisar as políticas, estruturas e práticas de
recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e
estrangeiras, bem como das estratégias e contexto de oportunidades e riscos que a Companhia está exposta;
(ii) elaborar e propor política de remuneração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de
longo prazo, regular e extraordinária, para os administradores da Companhia; (iii) examinar, discutir e formular
recomendações ao Conselho de Administração da Companhia quanto à correção e ou o aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (iv) propor ao Conselho de Administração o
montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia geral, na forma do art. 152 da
Lei das S.A.; e (v) elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar de 31 de dezembro de cada ano, o Relatório
do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas estabelecidas no art. 15 da Resolução nº 3.921, de
25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º - A remuneração dos membros do Comitê
de Remuneração será fixada pela reunião do Conselho de Administração que os nomear e deverá ser compatível com
a qualificação e experiência dos membros. Capítulo IX - Exercício Social e Resultados - Artigo 32. O exercício
social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Artigo 33. O balanço,
com observância das prescrições legais, será levantado em 30 (trinta) de junho e 31 (trinta de um) de dezembro de
cada ano, e será acompanhado das demonstrações financeiras exigidas, que serão auditadas anualmente por
auditores independentes registrados na CVM. Artigo 34. Do resultado apurado em cada exercício social serão
deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda.
O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem. Artigo 35. Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício
terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo,
do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos
obrigatórios; (iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iv) poderá ser destinada para a
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (v) uma parcela não superior a 75% (setenta e
cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a
reserva indicada no item (iv) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro,
que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia,
ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros
(excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fiscais), não
poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; (vi) a
Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição
de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - O dividendo obrigatório previsto na
alínea (ii) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia
Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo 2º - Conforme deliberação
da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos
termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado
ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os
efeitos legais. Parágrafo 3º - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que definir,
atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as limitações previstas na
legislação aplicável. Parágrafo 4º - A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá
antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se
ajustará. Artigo 36. A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços
semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 1º- A Companhia poderá, ainda,
levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo 2º - O Conselho de
Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos
termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada
neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 3º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de
3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da
Companhia. Capítulo X - Alienação do Controle Acionário e Saída do Nível 2 - Seção I - Alienação do Controle
da Companhia - Artigo 37. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente
se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações (“OPA”) dos demais acionistas da Companhia, continua...
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...continuação observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de administradores, o acionista controlador e os demais acionistas de cumprir as obrigações e atender às exigências e

forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo 1º - A oferta
pública de que trata este artigo será exigida: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e
de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação
do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de Alienação de Controle da Companhia por sociedade que detenha o
Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar
à B3 o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Parágrafo
2º - Aquele que adquirir o Poder de Controle, mediante contrato particular de compra de ações celebrado com o
Acionista Controlador resultando em uma Alienação de Controle da Companhia, envolvendo qualquer quantidade de
ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo 37 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente
adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado
até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da
Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor
diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. Parágrafo 3º - A
Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter
o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o
Regulamento do Nível 2. Parágrafo 3º - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de
Controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo
de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2. Parágrafo 3º - Para fins deste Estatuto
Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados: (i) “Adquirente” significa aquele para quem
o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia.
(ii) “Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da
Companhia. (iii) “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador, quando este promove a Alienação
de Controle da Companhia. (iv) “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou
indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle da Companhia.
(v) “Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.
(vi) “Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do Conselho de administração da
Companhia referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e membros do Conselho de administração da
Companhia referidos conjuntamente. (vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. (viii) “Alienação de Controle da
Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. (ix) “Controle” (bem como os
seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
(x) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas (a) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer
natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou
(b) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) sob Controle Comum. (xi) “Valor
Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada,
mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Seção II - Saída do Nível 2 - Artigo 38. Caso seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2 de Governança
Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2 de
Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante
dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o
Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos
do Artigo 40, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo Único - O Acionista Controlador
estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações referida caput deste Artigo se a Companhia sair
do Nível 2 de Governança Corporativa em razão da celebração do contrato de participação da Companhia no
segmento especial da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou se a companhia resultante de reorganização
societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação. Artigo 39. A saída da Companhia
do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do
Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das
ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis. Parágrafo 1º - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput desse artigo. Parágrafo 2º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do
Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas que
tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput. Parágrafo 3º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do
Nível 2 de Governança Corporativa referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os
Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação
sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo 4º - Caso a assembleia geral
mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa, a
referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações
prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar
a oferta. Artigo 40. O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e do Acionista Controlador além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do
artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo.
Parágrafo Único. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração,
de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação,
independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas
representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação,
deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em
Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação. Artigo 41. A saída do Nível 2 não exime a Companhia, os

às disposições decorrentes do contrato de participação do Nível 2, da cláusula compromissória, do regulamento de
arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e deste Estatuto Social que tenham origem em fatos anteriores à saída.
Artigo 42. Na hipótese de ocorrer alienação de controle da companhia nos 12 (doze) meses subsequentes à sua
saída do Nível 2, o alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que
detinham ações de emissão da Companhia na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 2: (i) a
aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; ou (ii) o
pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado, e o
preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações. Parágrafo 1º - Para efeito de aplicação
das obrigações previstas no caput, devem ser observadas as mesmas regras aplicáveis à alienação de controle
previstas neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - A Companhia e o Acionista Controlador ficam obrigados a averbar no
livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de propriedade do acionista controlador, ônus que
obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste Artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da alienação das ações. Capítulo XI - Dissolução e Liquidação - Artigo 43. A Companhia entrará em
liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de
liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação. Capítulo XII Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral - Artigo 44. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros
do Conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho fiscal,
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no
Nível 2 de Governança Corporativa. Parágrafo Único - A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória,
referida no caput deste Artigo 44. Capítulo XIII - Emissão de Units - Artigo 45. A Companhia poderá patrocinar
programas de emissão de Units. Parágrafo 1º - Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Companhia (“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i) mediante solicitação dos
acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Units, conforme o Parágrafo 2º abaixo,
observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto
Social; (ii) mediante deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de
capital autorizado com a emissão de novas ações a serem representadas por Units; ou (iii) nos casos previstos no
Artigo 47, Parágrafo 2º abaixo, e no Artigo 48 abaixo. Parágrafo 2º - Somente ações livres de ônus e gravames
poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units. Parágrafo 3º - A partir da emissão das Units, as ações
depositadas ficarão registradas em conta de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição
financeira depositária. Parágrafo 4º - A Companhia poderá contratar instituição financeira para emitir Units. Artigo 46.
As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a propriedade das ações
representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência das Units. Parágrafo 1º - O titular de Units
terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega
das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo
com o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo,
suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no Parágrafo Primeiro deste
Artigo 46, no caso de início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou
internacional. Parágrafo 3º - As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.
Artigo 47. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações por elas representadas,
inclusive em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações,
pagamentos ou proventos a que possam fazer jus. Parágrafo 1º - O direito de participar das Assembleias Gerais da
Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado
nas Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos da Lei de S.A. e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º - Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante a
capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units: (i) caso ocorra
aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária registrará o depósito
das novas ações e creditará novas Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações
detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e (ii) caso ocorra
redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição financeira depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número
suficiente para refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do
Lastro de Unit aplicável, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão
entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. Artigo 48. No caso de exercício do direito de
preferência para a subscrição de ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária
criará novas Units no livro de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a
refletir a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta
de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de
exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não
haverá o crédito automático de Units. Capítulo XIV - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 49. As disposições
contidas nos Capítulos X e XII, bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste
Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de
ações de emissão da Companhia. Artigo 50. O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo,
3 (três) membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes, enquanto a Companhia não obtiver o registro
de companhia aberta na CVM, na qualidade de emissor de valores mobiliários “Categoria A”. Artigo 51. A Companhia
observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa
diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,
signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que
tiver sido ajustado no referido acordo. Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento
do Nível 2.
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Demonstrações de Resultados em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Relatório da Diretoria
2020
2019
Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social em 31/12/20. A Diretoria.
Receita operacional líquida
7.999
7.442
Balanços Patrimoniais Em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Custo dos serviços prestados
(6.054) (5.926)
2020
2019 Passivo
2020
2019 Lucro operacional
Ativo
1.945
1.516
Circulante
9.322
7.935 Circulante
1.150
1.223 Receitas (despesas) operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
9.018
7.282 Fornecedores
67
134 Despesas operacionais
(3.836) (2.157)
Contas a receber
114
371 Salários e encargos
327
294 Outras receitas
85
131
Impostos a recuperar
149
237 Impostos a recolher
172
143 Prejuízo antes do resultado financeiro
(1.806)
(510)
Outros ativos
41
45 Receita diferida
584
652 Receitas financeiras
251
356
Não circulante
18.827
21.410 Não circulante
411
506 Despesas financeiras
(2)
(4)
Realizável a LP
Receita diferida
411
506 Resultado financeiro líquido
249
352
Impostos diferidos
815
285 Patrimônio líquido
26.588
27.616 Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(1.557)
(158)
Impostos a recuperar
20
25 Capital social
60.275
60.275 IR e contribuição social diferidos
529
52
Imobilizado e intangível
17.992
21.100 Prejuízos acumulados
(33.687)
(32.659) Prejuízo do exercício
(1.028)
(106)
Total do ativo
28.149
29.345 Total do passivo
28.149
29.345 Prejuízo do exercício por ação
(0,0171) (0,0018)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 e 2019
2020
2019
2020
2019
(Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Salários e encargos
33
148
Capital social Prejuízos acumulados Total
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(1.557) (158)
Impostos a recolher
29
50
60.275
(32.553) 27.722
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
IR e contribuição social diferidos
(529)
(52) Saldos em 01/01/19
(106) (106)
(163) (120) Prejuízo do exercício
Depreciação e amortização
3.478 3.418
Receita diferida
60.275
(32.659) 27.616
Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais
Créditos de PIS/COFINS de depreciação e
2.136 3.042 Saldos em 31/12/19
amortização
30
34 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Prejuízo do exercício
(1.028) (1.028)
Provisão de IR e contribuição social diferidos
529
52
Aquisição de imobilizado e intangível
(400) (266) Saldos em 31/12/20
60.275
(33.687) 26.588
2.480 3.346 Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento
(400) (266)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
1.736 2.776 Composição da diretoria: Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor
Variações dos ativos e passivos operacionais
Financeiro; Andrea Baptista Tosta da Silva - Diretor de Operações.
Contas a receber
257 (234) Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
7.282 4.506 Controladoria: Esequiel da Conceição - Gerente de Controladoria e Financ.
Impostos a recuperar
93 (126) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Outros ativos
3
24 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
9.018 7.282 - CRC/RJ: RJ-052950/O-0; Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora Fornecedores
(67)
6 Aumento no caixa e equivalentes de caixa
1.736 2.776 CRC/RJ: 111.320/O-2.
As DFs completas, inclusive o parecer dos auditores independentes BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES E CONSULTORES encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia, endereço: Av. Francisco Bicalho nº 0 Sob Alça da Linha Vermelha - CEP: 20.220-310 - São Cristóvão - RJ - Rio de Janeiro
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir o Relatório da Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2020, em
conjunto com as Demonstrações Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, as quais consideramos importantes
para divulgar o desempenho da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. para a sociedade, parceiros,
investidores e clientes. EXERCÍCIO 2020: 1. Perfil da Companhia: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)
S.A. (“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em 14/03/2012 e está estabelecida na
Av. Presidente Vargas, 955 - 12º andar, Centro do Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE) e tem como objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de
Energia. A Companhia sagrou-se vencedora do Lote A do Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL
em 09/03/2012, cujo Contrato de Concessão nº 012/2012 foi assinado em 10/05/2012. O Lote A é composto por três
linhas de transmissão, Paranaíta - Claudia - Paranatinga - Ribeirãozinho com total de 1.005 km de extensão, e por
três subestações, Paranaíta, Claudia e Paranatinga, todas as instalações no Estado do Mato Grosso. A RAP ajustada para o ciclo de 2020/2021 é de aproximadamente R$ 218 milhões. 2. Gestão: A atuação da Administração tem
enfoque na busca por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na responsabilidade social, na
maximização da rentabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança Corporativa: A Companhia tem como órgãos de administração a Diretoria e o Conselho de Administração, sendo este o órgão máximo de
Governança apoiado, no que lhe refere, pelo Conselho Fiscal. Em 2019 foi contratada consultoria especializada para
levantamento de riscos no nível corporativo, cujo objetivo é a estruturação de um ERM (Enterprise Risk Management)
com vistas a continuamente identificar e monitorar os riscos à consecução dos objetivos do negócio. Os resultados
foram entregues no primeiro semestre de 2020 e ainda estão sendo discutidos internamente. 4. Desempenho Operacional: Desde 2019 a Companhia assumiu integralmente as atividades de Operação e Manutenção (O&M), com
o objetivo de maximizar a sua eficiência operacional mantendo apenas terceirizado o Centro de Operações - COS
cujo serviço é prestado pela Itumbiara Transmissora de Energia, subsidiária integral da acionista State Grid Brazil
Holding. 5. Desempenho Econômico-Financeiro: • Em 2020, a Receita Operacional Liquida totalizou R$398,2 milhões,
aumento de 65% em relação a 2019, decorrente, principalmente, do aumento na receita de construção. • A Receita de
Construção totalizou R$ 174,9 milhões em 2020, aumento de 136% quando comparada aos R$ 63,6 milhões de 2019,
decorrente, principalmente, da evolução do projeto de construção do Novo Ramal Sinop. • No exercício de 2020, a
despesa de Operação e Manutenção somou R$ 47,1 milhões, uma queda de 12,1% quando comparada aos R$ 53,6
milhões de 2019. Esse decréscimo é justificado pelo aumento da eficiência operacional e pela reprogramação de
atividades não essenciais em função do cenário de pandemia vivenciado em 2020. • A Receita de Remuneração dos
Ativos da Concessão consolidada somou R$ 183,7 milhões em 2020, aumento de 6,6% comparado ao ano de 2019,
refletindo, principalmente, a entrada em operação do Novo Ramal SINOP e a atualização do ativo financeiro. • As
Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 31,7 milhões em 2020, um aumento de 5,9% em relação ao ano de
2019, proporcionalmente ao aumento da Receita Anual Permitida. • As despesas administrativas e os custos de O&M

em 2020 alcançaram R$ 19,2 milhões, uma queda de 40% em relação aos R$ 32,0 milhões de 2019 devido à (i) diminuição dos custos na operação e manutenção do empreendimento (ii) ocorrência de eventos extraordinários em 2020
com impacto no Custos de O&M. • As principais variações nos custos e despesas se devem (i) à mudança estrutural
no quadro de colaboradores, que aumentou a eficiência da Companhia; (ii) ao pagamento de aproximadamente de
R$ 44 milhões referente à sentença de arbitragem com o fornecedor MAVI, cujo impacto contábil foi de R$ 24,2, além
da reversão de PCLD de R$ 32,4; (iii) a menor necessidade de provisionamento para contingências no exercício findo
em 31/12/2020 em relação ao exercício anterior. • O resultado financeiro atingiu R$ 71.1 milhões em 2020 frente a
R$ 59,7 milhões registrados em 2019. A variação reflete, principalmente, o standstill concedido pelo BNDES, que
suspendeu por 6 (seis) meses o pagamento do principal + juros do subcrédito A, e o pagamento de juros no âmbito
da sentença de arbitragem com o fornecedor MAVI. • O imposto de renda e a contribuição social geraram despesa
de R$ 53,9 milhões em 2020, refletindo, principalmente a constituição do IR/CSLL diferidos no montante de R$ 49,1
milhões, em função da atualização do ativo financeiro. A alíquota efetiva do imposto corrente de 2020 foi de 8,0%.
• O Lucro Líquido em 2020 totalizou R$ 112,3 milhões, um aumento de 29,7% em relação ao Lucro Líquido de 2019
de R$ 78,8 milhões, seguindo o crescimento da Receita e redução de Custos conforme anteriormente informado.
• O EBITDA de 2020, foi de R$ 237,4 milhões e margem de 59,6%. Excluindo os efeitos do IFRS 15, o EBITDA
atingiu R$ 70,2 milhões em 2020 com margem EBITDA de 89,8%, um aumento de 18,6% em relação ao EBITDA
de 2019, que atingiu R$ 188,4 milhões, principalmente, pela redução das despesas administrativas e de operação e
manutenção. • A dívida bruta consolidada em 31/12/2020 somou R$ 692.6 milhões, uma queda de 2,1% em relação
ao final de 2019, quando registrou R$ 707,4 milhões, considerando o empréstimo com BNDES e a Segunda Emissão
de Debêntures da Companhia, ambos em fase de amortização. 6. Investimentos: Os investimentos da Companhia
têm como objetivo principal o aumento de sua eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D realizados
em conformidade com a política regulatória do setor, seja para investimentos em melhorias. A Matrinchã realiza ainda
os investimentos necessários para atender outras obrigações regulatórias como é o caso das obras de construção
do Novo Ramal Sinop, objeto da REA 7173/2018. Este projeto, cujo CAPEX total foi de aproximadamente R$ 133
milhões, foi executado em 22 meses e iniciou a operação em abril de 2020 com o Banco de Reatores na SE Claudia e entrada definitiva em operação com recebimento dos TLDs em setembro de 2020, com início do recebimento
da RAP integral. Quando estiver em operação definitiva, o Novo Ramal Sinop irá proporcionar um incremento de
RAP de aproximadamente 10%. A Companhia investe também em programas de pesquisa e desenvolvimento da
ANEEL, de acordo com a legislação vigente. Foi concluída a primeira fase de um projeto em parceria com a COPEE
- UFRJ sobre chaves seccionadoras seguras e está em andamento o desenvolvimento de um robô de monitoramento de Subestações com o LACTEC, do Paraná. O investimento já realizado chega a R$ 2 milhões. 7. Auditores
Independentes: Com respeito à prestação de serviços relacionados à auditoria externa, a Companhia informa que a
KPMG Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras
do exercício de 2020. A Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
Rio de Janeiro, 26/02/2021. A Administração.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
__________________________________________________________________________________

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
__________________________________________________________________________________

2020 ________
2019
________
Nota ________
2020 ________
2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais
____
166.250 ________
128.629
________
Ativo
2.926.392 2.760.086
________
________ Lucro antes dos IR e da contribuição social
________
________
Circulante
261.168 ________
302.003 Ajuste para:
________
(183.737) (171.531)
Caixa e equivalentes de caixa
7
43.307
85.293 Remuneração do ativo de contrato
132
(70)
Contas a receber
8
24.247
18.561 Depreciação
66.252
IR e contribuição social a recuperar
9
1.362
23.681 Despesas de juros de empréstimos e debêntures e custos 59.5878
1.168 ________
(1.802)
Almoxarifado
12
11.597
11.038 Provisão (reversão) Contingência Provisão Contingência ________
(816) ________________
Caixa Restrito
11
2.892
- Atualização de impostos a recuperar
Ativo de contrato
10
165.984
153.588 (Aumento)/redução nos ativos e Aumento (redução)
Outros ativos
11.779
9.842 nos passivos operacionais
(5.686)
4.553
Não circulante
2.665.224
________ 2.458.083
________ Contas a receber
23.135 (17.451)
Caixa Restrito
11
40.157
35.116 Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(1.937)
(7.075)
Ativo de contrato
10 2.613.718 2.417.311 Outros ativos
(25.066)
83.123
Imobilizado
11.170
5.514 Ativo de contrato
22.140
1.975
Intangível
179
142 Fornecedores
__________________________________________________________________________________
Salários e encargos
262
(293)
Nota ________
2020 ________
2019 Impostos e contribuições sociais
____
999
18.302
Passivo
2.926.392
2.760.086
________
________
________ ________ Imposto de renda e contribuição social a recolher
(5.912)
(4.651)
Circulante
186.217 ________
164.097 Outros passivos
________
(2.176) ________
132
________
Fornecedores
13
34.459
12.319 Disponibilidade proveniente das atividades operacionais________
48.344 ________
100.093
Empréstimos e financiamentos
15
59.626
54.967 Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
(33.534) (55.208)
Debêntures
16
20.515
27.698 Pagamento de imposto e renda e contribuição social ________
(2.094) ________
(8.264)
Salários e encargos
864
602 Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
Impostos e contribuições sociais
14
2.781
1.782 operacionais
12.716 ________
36.621
________
Imposto de renda e contribuição social a recolher 18
259
- Fluxo de caixa da atividade de investimento
Dividendos a pagar
27.b
64.032
62.554 Caixa Restrito
(7.933)
(5.301)
Outros passivos
17.d
3.681
4.175 Aquisição de Imobilizado
(5.788)
(5.426)
Não circulante
859.112 ________
825.707 Intangível
________
(37) ________
(127)
________
Empréstimos e financiamentos
15
403.938
425.480 Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimentos________
(13.758) ________
(10.854)
Debêntures
16
208.475
199.299 Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Provisão para Contingências
17
1.962
1.097 Pagamento de principal - Empréstimos e debêntures ________
(40.944) ________
(57.108)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18
244.737
198.149 Fluxo de caixa líquido (aplicado) das atividades de
Outros
1.682 financiamento
(40.944) ________
(57.108)
________
Patrimônio líquido
1.881.063 1.770.282
________
________ Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa (41.986) (31.341)
________ ________
________
________
Capital social
19.a 1.508.073 1.508.073
Reserva legal
19.b
26.296
20.683 Caixa e equivalentes de caixa no início do periodoperíodo 85.293 116.634
85.293
Reserva de incentivos fiscais
19.c
22.082
12.849 Caixa e equivalentes de caixa no final do periodoperíodo 43.307
(41.986) (31.341)
Reserva de lucros retidos
19.e
324.612
228.677 Redução do caixa e equivalente de caixa
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Reservas de lucros
___________________________________________________
Capital social ______
Legal Reserva
de incentivos fiscais Retenção
de Lucros _________________
Lucros acumulados _________
Total
____________
_________________________
_________________
Saldos em 31/12/2018
1.508.073 ______
16.739 _________________________
172.469 _________________
1.697.281
____________
______
_________________________- _________________
_________________
_________________- _________
_________
____________
Lucro Líquido do período
78.888
78.888
Constituição de reserva legal
- 3.944
(3.944)
Reserva de incentivos fiscais
12.849
12.849
Dividendos mínimos obrigatórios
(18.736)
(18.736)
Reserva de retenção de lucros
56.208 _________________
(56.208) _____________________- ______- _________________________- _________________
Saldos em 31/12/2019
1.508.073 ______
20.683 _________________________
12.849 _________________
228.677 _________________
1.770.282
____________
______
_________________________
_________________
_________________- _________
_________
____________
Reversão de Dividendos não reclamados
25.184
25.184
Lucro líquido do período
112.259
112.259
Constituição de reserva legal
- 5.613
(5.613)
Reserva de incentivos fiscais
9.233
(9.233)
Dividendos mínimos obrigatórios
(26.662)
(26.662)
Reserva de retenção de lucros
70.751 _________________
(70.751) _____________________- ______- _________________________- _________________
Saldos em 31/12/2020
1.508.073 ______
26.296 _________________________
22.082 _________________
324.612 _________________
1.881.063
____________
______
_________________________
_________________
_________________- _________
_________
____________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais) deres executivo e legislativo, bem como das agências reguladoras, visando
__________________________________________________________________________________
1. Contexto operacional:A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) apoiar as empresas e demais setores da economia na mitigação dos efeitos e
S.A. (“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída na superação de uma potencial crise econômica. Dentre os atos legislativos,
em 14/03/2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12º andar, cabe destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020 e
Centro, no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Espe- que declara o estado de calamidade pública permitindo ao governo a adoção
cífico (SPE) e tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços de uma série de ações, bem como garantindo agilidade nos atos da adminisPúblicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, opera- tração pública. A ANEEL tem evitado ações com alto impacto econômico ou
ção e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comple- que pressionem em demasia as tarifas pagas pelos consumidores finais de
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é re- energia elétrica, pautando suas medidas pela necessidade de quantificação
gulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada dos desequilíbrios financeiros e econômicos, na preservação dos contratos e
ao Ministério de Minas e Energia (MME). a. Da concessão: A Companhia foi na modicidade e estabilidade das tarifas no médio e longo prazo. Este viés da
constituída a partir do Consórcio Matrinchã que foi o vencedor do Lote A do agência visa evitar a criação de um círculo vicioso de inadimplência e conseLeilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09/03/2012. O quentemente um desequilíbrio dos contratos. A Nota Técnica nº 01/2020Lote A é composto por três linhas de transmissão, com total de 1.005 KM de GMSE/ANEEL traz a avaliação inicial dos efeitos da pandemia de COVID-19
extensão, e por três subestações. Todas as instalações são no Estado do no setor elétrico brasileiro, com apresentação de propostas a serem avaliaMato Grosso. A Companhia assinou o Contrato de Concessão nº 012/2012 em das, no curto e médio prazo, para seu enfrentamento. Por meio da análise dos
10/05/2012, com vigência até 10/05/2042, para a construção das linhas de índices de inadimplência das Companhias, é possível afirmar que a estratégia
transmissão Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho e construção adotada pela ANEEL logrou êxito. As medidas de liquidez implementadas para
das Subestações Paranaíta, Cláudia e Paranatinga. O Contrato de Concessão a preservação do setor foram eficientes em atingir seu objetivo por terem sido
de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrado entre a direcionadas para o segmento de distribuição. Este segmento pode expor o
União (Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora), regula- setor elétrico aos impactos da crise econômica por (i) se tratar do principal
menta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica responsável pela geração de receita do setor elétrico, arcando com parcela
pela Companhia, estabelecendo (i) quais os serviços que o operador deve relevante dos pagamentos dos segmentos de geração e transmissão e (ii) ter
prestar e (ii) os padrões de desempenho para prestação de serviço público, sido atingido pela redução de demanda no segmento de consumo, após fecom relação à manutenção e disponibilidade da rede. Ao final da concessão chamento de estabelecimentos industriais e comerciais e por um possível auos ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao Poder Conce- mento da inadimplência, tendo em vista a proibição temporária da suspensão
dente mediante pagamento de uma indenização. A remuneração é regulada de fornecimento para consumidores inadimplentes. Uma das medidas de liquiatravés de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela receita anual dez anunciadas pela ANEEL com impacto direto sobre o segmento de transpermitida (RAP), parcela garantida pelo Poder Concedente para remunerar o missão, é a utilização dos saldos remanescentes das apurações mensais de
operador, com fator de reajuste anual pelo IPCA em 1° de julho de cada ano. encargos de transmissão para aliviar os custos de transmissão do segmento
Além disso, há previsão contratual para revisão tarifária no 5°, 10° e 15° anos de consumo. Neste sentido, em 20/04/2020, por meio do Despacho nº 1.106,
de vigência a partir da data de assinatura do contrato. A RAP vencedora do fundamentado pela Nota Técnica nº 42/2020-SRT/SGT/ANEEL a ANEEL auLeilão de Transmissão de R$ 126.420 mil, teve acréscimos oriundos de esco- torizou o ONS a deduzir os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão de
pos adicionais aprovados mediante as resoluções autorizativas da ANEEL Rede Básica (EUST-RB), do segmento consumo, aos quais foram estabeleci(REA) n° 5050/2015, 5456/2015 e 7173/2018 além de ser reajustada de tem- dos na Apuração Mensal dos Serviços e Encargos de Transmissão (AMSE)
pos em tempos tendo sido o último reajuste em julho de 2020 quando a RAP dos meses de abril, maio e junho de 2020. A utilização desse saldo remanesteve reajuste de 4,35% e passou de R$ 191.031 mil para R$199.342 mil. Em cente equivale à antecipação da Parcela de Ajuste (PA), que seria consideraoutubro de 2015 foram concluídas as obras do ramal que liga a subestação de da a partir do Ciclo Tarifário 2020/2021, que iniciou-se em 1º de julho de 2020.
Claudia até a subestação de Sinop, operada pela Eletronorte, permitindo o A redução dos encargos dos meses de abril, maio e junho de 2020, aliviou os
início do escoamento da energia produzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de custos de transmissão para o segmento de consumo e contribuiu para evitar
Teles Pires, desde a subestação de Paranaíta até a subestação de Claudia e inadimplências no segmento de transmissão. Porém, embora essa medida
até a subestação de Sinop, conforme REA 5050 de 27/01/2015 da ANEEL. Em tenha impactado de imediato o fluxo de caixa das Companhias, não gera efei23/01/2018, a Companhia recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico tos econômicos, uma vez que apenas antecipa a devolução das sobras finan(ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação ceiras que se daria ao longo do Ciclo Tarifário 2020/2021. Além disso, a posiComercial Definitivo em 08/12/2017, desta forma, encontrando-se apta a rece- ção de caixa da Companhia até a presente data não sofreu impacto relevante
ber a RAP em sua integralidade. Em abril de 2020 o ONS emitiu Termo de Li- derivado da antecipação da Parcela de Ajuste, estando em patamares próxiberação Provisória para o início das operações do Banco de Reatores da Su- mos àqueles considerados no cenário-base, conforme apresentado no exercíbestação de Cláudia, habilitando a Companhia a iniciar o recebimento da RAP cio de 2020. (III) Medidas adotadas pela Companhia: A Companhia tem sua
relativa a tais equipamentos. O acréscimo à receita mensal, na ordem de atividade enquadrada no rol de atividades essenciais e, por isso, implementou
R$ 400 mil, também representa o começo do recebimento parcial da RAP uma série de medidas para manter a normalidade de suas operações, em lioriunda da REA 7173/2018. Em Agosto de 2020 foram concluídas as obras do nha com as recomendações dos órgãos governamentais e buscando preserNovo Ramal Sinop (REA 7173/2018) e em 04/09/2020, a Companhia recebeu var seus colaboradores, além de evitar a propagação da doença. a. Ações
do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Termo de Liberação Defi- com foco em suas atividades e pessoas. A Companhia definiu as principais
nitivo (TLD) com o indicativo de Operação Comercial Definitivo em 28/08/2020. ações adotadas para proteção e prevenção dos efeitos do COVID-19 nas sub. Regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestru- bestações e linhas de transmissão em um Plano que foi distribuído entre seus
tura (REIDI): A Companhia, por ter projetos aprovados de construção de infra- funcionários e fornecedores. Dentre essas ações cabe destacar as seguintes:
estrutura no setor de energia, obteve a habilitação para operar no Regime de • Fornecimento de máscaras a todos os colaboradores, com instruções espeIncentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que concede o cíficas para uso; • Fornecimento de álcool em gel para todas as localidades;
benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de Integração Fornecimento de luva para todas as localidades; • Fornecimento de água e
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CO- sabão para equipe de Linha de Transmissão em atividade; • Orientação de
FINS). c. Licenciamento Ambiental: A Companhia teve sua Licença de Ope- isolação as equipes de Linha de Transmissão após as atividades; • Realização
ração (LO), expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/ DDS sobre COVID-19 com a equipe de Linha de Transmissão em atividade;
MT), do Governo do Estado de Mato Grosso, em 29/07/2016, sob número • Medição de temperatura para acompanhamento do estado de saúde; • Re313167/2016, emitida sem ressalvas, válida até 28/07/2019. O pedido de re- vezamento das equipes para evitar aglomerações no local de trabalho; • Utilinovação da LO foi protocolado dentro do prazo exigido pela legislação e a zação de banco de horas e férias individuais; • Readequação das escalas de
companhia ainda aguarda parecer do órgão ambiental, restando a licença trabalho: As escalas de permanência em alojamento foram estendidas para 12
prorrogada nos termos do parágrafo 4 do artigo 14 da Lei Complementar 140 dias em alojamento seguidos por 12 dias de descanso como forma de reduzir
de 08/12/2011. Todas as condicionantes listadas nesta Licença de Operação a circulação de empregados, aumentar os períodos de isolamento e reduzir
estão sendo cumpridas conforme o previsto. d. Efeitos da pandemia de Co- riscos de contaminação; • Viagens exclusivamente para serviços inadiáveis e
vid-19 causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2): (i) Contexto geral: A rá- prementes e que expõem a operação a riscos bem como preventivas próxipida disseminação do vírus SARS-COV-2, comumente chamado de Coronaví- mas as bases ou mais importantes; • Disponibilização de declaração para livre
rus e da doença a ele correlacionada, a COVID-19, cujos primeiros diagnósti- circulação de colaboradores para os estritos fins de prestação do serviço escos ocorreram em dezembro de 2019, levou a Organização Mundial da Saúde sencial de transmissão de energia àqueles que impreterivelmente precisam se
(OMS) a declarar, em 11/03/2020, a doença como uma pandemia global, con- deslocar; • Contato com os prestadores de serviço alocados em nossas suduzindo os governos de praticamente todos os países a implementarem medi- bestações para acompanhar os procedimentos realizados em período de COdas de afastamento social de suas populações para conter a velocidade de VID-19; • Comunicados semanais de orientações contra o COVID-19; • Reducontágio. Tais medidas levaram a uma recessão econômica em escala mun- ção de colaboradores autorizados a circular simultaneamente dentro do mesdial, devido principalmente à disrupção das cadeias de suprimento e à inter- mo veículo da empresa e higienização interna dos automóveis; • Redução do
rupção de atividades em diversos setores da economia, consequentemente intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipamentos utilizados;
causando volatilidade nos preços de ativos, nas taxas de câmbio e nos juros. • Redução do trânsito de pessoas nas instalações das empresas. Para o esEm resposta aos efeitos da desaceleração econômica, os governos anuncia- critório central no Rio de Janeiro foram adotadas as seguintes ações: • Forneram pacotes de estímulos econômicos e alívio humanitário para minimizar o cimento de máscaras com instruções específicas para uso; • Fornecimento de
impacto inicial da COVID-19, permitindo a possivel superação da recessão álcool em gel para todos os colaboradores e em locais estratégicos do escrieconômica em um futuro não muito longinquo. (ii) Ações implementadas tório; • Redução do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipelo Governo Brasileiro e pela ANEEL: No Brasil, o governo federal tem pamentos utilizados; • Medição de temperatura para acompanhamento do
centralizado as medidas de auxílio econômico e financeiro, por meio dos po- estado de saúde; • Adoção do trabalho em home office a partir de 16.03.2020;

Nota ________
2020 ________
2019
____
Receita operacional líquida
20
398.209
258.897
Custo de construção
21 (141.591) (38.424)
Custo de operação e manutenção - O&M
22
(20.452) (21.592)
Reversão de provisão
23 ________
8.893 ________Lucro bruto
245.059 ________
198.881
________
Despesas operacionais
Pessoal
(3.792)
(4.398)
Serviços de terceiros
(4.402)
(6.085)
549 ________
28
Outros
________
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
e impostos
237.414 ________
188.426
________
Receitas financeiras
24
3.180
8.795
Despesas financeiras
24 ________
(74.344) ________
(68.592)
Resultado financeiro (líquido)
(71.164) ________
(59.797)
________
Resultado antes da tributação
166.250
128.629
IR e contribuição social - corrente e diferido
18 ________
(53.991) ________
(49.741)
Lucro líquido do exercício
112.259 ________
78.888
________
________
________
Resultado
por
ação
(R$)
0,07
0,05
______________________________________________________________
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
__________________________________________________________________________________
01/01/2020 a
01/01/2019 a
31/12/2020 ___________
31/12/2019
___________
Lucro líquido do período
112.259
78.888
Outros resultados abrangentes
___________- ___________Total de resultado abrangente do período ___________
112.259 ___________
78.888
___________
___________
______________________________________________________________
• Adotada a prática de reuniões diárias por teleconferência entre os grupos de
O&M e Administrativo/Financeiro com os diretores, para direcionamento das
ações; • Viagens exclusivamente para serviços inadiáveis; Comunicados semanais de orientações contra o COVID-19; • Redução do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipamentos utilizados; • Redução do trânsito de pessoas nas instalações das empresas. • Redução do trânsito de pessoas nas instalações das empresas. b. Ações com foco econômico-financeiro:
Considerando o cenário atípico atualmente vivenciado, com efeitos potencialmente imprevisíveis, não é possível precisar totalmente os impactos nas operações da Companhia no médio prazo. Ainda é preciso reconhecer que há
certo grau de incerteza quanto aos efeitos da pandemia na economia e por
quanto tempo esses efeitos irão perdurar. Porém, decorridos 6 meses do início
das medidas de afastamento social, não há impacto relevante na geração de
receita ou nos custos que importem em alteração significativa no acompanhamento orçamentário até a presente data. A Companhia não enxergam qualquer sinal de anormalidade nas operações e não chegou ao seu conhecimento qualquer outro evento que possa ser interpretado como indicativo de que
possam ter suas operações e/ou situação econômico-financeira impactada.
Para pautar suas ações, a administração da Companhia monitora os fluxos de
caixa buscando identificar desvios considerados relevantes, por meio de revisões mensais das projeções e da inclusão do realizado no período. Caso seja
necessário as premissas são ajustadas e testes de sensibilidade são realizados, como foi o caso dos cenários de quebra de receita apresentado no Memorando da primeira revisão trimestral. Como já informado, o efeito da pandemia ainda é pequeno se considerado o impacto em receita e custos, não trazendo variações significativas quando se leva em consideração o caixa acumulado. Visando o aumento da liquidez durante o período de incerteza, a
Companhia adotaram as seguintes ações: • MTE: adesão à suspensão temporária de amortizações do empréstimo contratado junto ao BNDES (stand still),
pelo prazo de seis meses com o diferimento no restante do contrato; • MTE:
postergação do recolhimento, da Contribuição Previdenciária e do seguro contra acidentes relativos às competências março e abril para os meses de agosto e outubro de 2020; • MTE: postergação do recolhimento do FGTS, referente
às competências de abril e maio, que deverão ser pagos a partir de julho e
poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho até dezembro de 2020;
• MTE: redução das alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos (sistema S) no período compreendido entre abril e junho de 2020.
(vi) Impacto nas Demonstrações Financeiras: A Companhia entende que
não existe risco relevante de inadimplência de seus clientes, considerando o
quanto verificado nos últimos 90 dias, além de seu faturamento ser pulverizado e haver garantia que cobre as obrigações e pode ser acionada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na data de assinatura deste memorando não havia variação significativa no índice de inadimplência e está se
relacionava principalmente a clientes que discutem a exigibilidade de pagamento perante o ONS. Desta forma, não foi considerado nenhum valor para
PCE ou a possibilidade de redução no valor recuperável de ativos não financeiros (impairment), tendo ainda em vista o êxito das medidas implementadas
pela ANEEL para contenção dos impactos da crise econômica sobre o setor
elétrico. Ressalta-se ainda que, até o momento, não houve necessidade da
Companhia realizar a revisão do seu planejamento estratégico, pois as projeções de caixa têm se confirmado conforme cenários otimistas. As rupturas das
cadeias de fornecimento não afetaram os negócios da Companhia uma vez
que os contratos e ordens de compra estratégicos estavam fechados antes do
início da pandemia e as atividades transcorrem normalmente. 2. Base de preparação: As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das Demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 09/03/2021. Após a sua emissão,
somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras.
3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas
e julgamentos: Na preparação destas Demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Ativo de contrato e remuneração do Ativo de contrato: A Companhia mensura o Ativo de contrato no
início da concessão ao valor justo e posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a Taxa de Remuneração do Ativo de contrato
(“TRAF”) é estimada pela Companhia por meio de avaliações financeiras, utilizando-se de componentes internos e externos de mercado. O saldo do Ativo
de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF. São
consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia na determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a
indenização que se espera receber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual
contábil no término da concessão. A Companhia utiliza os seus resultados
históricos e se necessário, busca dados de referência de suas acionistas, para
determinação de suas estimativas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão. e. Receita
de operação e manutenção: As receitas oriundas dos serviços de Operação
e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados
pela Administração para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de
forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. f. Determinação da taxa efetiva de juros do Ativo de contrato: A taxa efetiva de juros
corresponde à taxa interna de retorno (TIR), ou seja, a taxa de desconto que
zera o fluxo de pagamentos ou receitas de caixa futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a Companhia revisa as suas estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada como Ativo de contrato é ajustada
para refletir os fluxos de caixa reais estimados e revisados, sendo o efeito
presente do ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado no momento da mudança. g. Margem. receita e custo de construção: A Companhia reconhece em suas Demonstrações financeiras a margem de lucro sobre
os valores registrados a título de receita de construção da infraestrutura de
transmissão com base em avaliação do contrato no inicio da concessão.
A construção é efetuada por terceiros, tendo em vista a natureza principal da
companhia ser de uma concessionária de transmissão de energia elétrica.
h. Avaliação de instrumentos financeiros: A Companhia faz uso de técnicas
de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 23 oferece informações detalhadas
sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do
valor justo de seus instrumentos financeiros. bem como análise de sensibilidade dessas premissas. Impostos. contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao
valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de
longo prazo e da complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de
impostos já registradas. A Companhia constitui provisões, na medida em que
julga necessário e com base em estimativas cabíveis, para possíveis conse-

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (Em milhares de Reais)
__________________________________________________________________________________

continua...

38 Financeiro

quências de auditorias por parte de autoridades fiscais das jurisdições em que
atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a
experiência em auditorias fiscais anteriores podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos,
bem como os tributos diferidos, são registrados com base nas diferenças temporárias entre as bases contábeis e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente e os aspectos mencionados na nota explicativa nº 17. 5.
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6. Principais políticas contábeis: A
Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas Demonstrações
financeiras. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são
mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto
prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade
imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante
risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Ativo
de contrato: De acordo com o CPC 47, o direito à contraprestação por bens
e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não
somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa norma.
Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de
Contrato”. As adições decorrentes da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo de contrato. Provisão para redução ao provável valor de
recuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada
data de balanço para identificação de eventual indicação de redução no seu
valor de recuperação dos ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham
ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu
fluxo estimado de caixa futuro. Outros ativos: Um ativo é reconhecido no
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado
com segurança. Provisões e passivos circulantes e não circulantes: Uma
provisão é reconhecida, quando aplicável, no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado e, é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e/ou variações
monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual
seja distribuído a título de dividendo. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de
juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no
encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a
Companhia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório
ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo adicional
proposto” no Patrimônio Líquido. Receita e custo de construção: Devido à
atividade da Companhia sua contabilidade é abrangida pelo escopo do CPC
47. A receita de construção é mensurada com base nos seus valores justos e
reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão da obra. Os
custos de desenvolvimento da infraestrutura são reconhecidos à medida que
são incorridos. Receita de remuneração do ativo de contrato: Refere-se à
remuneração do investimento no desenvolvimento de infraestrutura para
transmissão de energia elétrica e é calculada com base na aplicação da taxa
de juros efetiva, que desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante o prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre o valor do investimento. Receita de operação e manutenção:
As receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados pela Administração para fazer
face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual
durante o prazo da concessão. Receita de juros sobre aplicações financeiras: A receita de juros é reconhecida no resultado com base na aplicação da
taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido.
Despesas de juros de empréstimos e debêntures. As despesas de juros são
reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. Imposto de renda
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. Em
setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 103, a RFB, por
intermédio de sua delegacia no Rio de Janeiro, reconheceu o direito à redução
do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis (calculados com base
no lucro da exploração) a favor da Matrinchã nos termos do Laudo Constitutivo
nº 270/2018 de 31/12/2018 da Superintência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Desde então o IRPF apurado, com base no lucro da exploração,
é reduzido em 75% com destinação dessa parcela à reserva de capital. A
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
de renda e contribuição social correntes e diferidos e são reconhecidos no
resultado. Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes:
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos
correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial, como
ativo ou passivo fiscal, pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos
a serem pagos ou recebidos, como reflexo das incertezas relacionadas à sua
apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Despesa de imposto de
renda e contribuição social diferidos: Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
de passivos para fins de Demonstrações financeiras e os usados para fins de
tributação. As mudanças dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos.
Passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se
espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera liquidar seus passivos.
Encargos regulatórios: A receita de prestação de serviço de transmissão
está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes
alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) a alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) quotas anuais definidas com base em 2,5%
do investimento “pro rata tempore”, observado o limite de 3,0% das receitas da
concessionária. É usada para financiar a reversão, encampação, expansão e
melhoria do serviço público de energia elétrica, para financiamento de fontes
alternativas de energia elétrica, para estudos de inventário e viabilidade de
aproveitamentos de potenciais hidráulicos e para desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso
eficiente da energia elétrica. Conforme art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício
de 2010, foi prorrogada até 2035; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL; •
As concessionárias e permissionárias de Serviços Públicos de Transmissão
de Energia Elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1%
de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no
Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa
ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do resultado. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos e passivos financeiros
não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado e, outros passivos financeiros. a. Ativos e
passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os ativos financeiros, referentes aos contratos de concessão, e instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na
data da negociação quando a Companhia se tornar parte das disposições
contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um Ativo de contrato
quando e se os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando e se a Companhia vier a transferir os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um Ativo de contrato em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do Ativo de contrato são transferidos. A Companhia desreconhece um passivo financeiro
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. b. Ativos financeiros não derivativos - mensuração: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por
meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são
mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com
juros e dividendos, quando aplicável, são reconhecidos no resultado do exercício. c. Passivos financeiros não derivativos - mensuração: Um passivo
financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros
são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo são reconhecidas
no resultado do exercício. Outros passivos financeiros não derivativos são
mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método
dos juros efetivos. 7. Caixa e equivalentes de caixa:
2020 ______
2019
______
Caixa e Bancos conta movimento
8.689 13.180
Aplicação financeira - CDB Banco Santander
3.937
Aplicação financeira - CDB Banco Itaú
19
21
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco
5.900
7.217
Aplicação financeira - CDB Banco ABC
6.851 33.429
Aplicação financeira - CDB Banco Paraná
21.848 ______
27.509
______
43.307 ______
85.293
______
______
______
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. Em 31/12/2020 as aplicações financeiras referentes a
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de 102,77% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) enquanto em
31/12/2019 as aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de
98% do CDI. Neste 4º trimestre houve o pagamento do processo arbitral com
o fornecedor MAVI, desta forma, houve um desembolso de aproximadamente
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R$ 44.000, isto impactou negativamente nosso caixa no final do exercicio. 8.
Contas a Receber:
2020 ______
2019
______
Vencidos acima de 120 dias
702
501
Vencidos de 61 a 120 dias
25
48
Vencidos até 60 dias
22
96
A vencer
23.498 ______
17.916
______
24.247 ______
18.561
______
______
______
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. A administração entende que não é necessária a contabilização da
provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes,
pois no caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da fiança bancária
fornecida pelos usuários do Sistema de Transmissão no âmbito do Contrato
de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST). Além disso, os débitos vencidos acima de 120 dias têm sua exigibilidade suspensa por decisão judicial
enquanto os usuários discutem sua aplicabilidade com o ONS.
9. Impostos a recuperar:
2020 ______
2019
______
IRPJ (a)
1.136 23.396
CSLL
226 ______
285
______
23.681
1.362 ______
______
______
______
(a) A redução se dá a utilização do credito fiscal para liquidação da multa
referente a atraso na entrega do ECF - Escrituração Contábil e Fiscal do ano
de 2017 e o saldo restante foi utilizado para compensação dos impostos correntes apurados em suas devidas competências e compensados via PER/
DCOMP. 10. Ativo de contrato: A seguir é apresentada a composição do
Ativo de Contrato da Companhia:
Receita Receita
Receita
31/12/ de consde de remuRecebi
31/12/
2019 _______
trução ______
O&M ________
neração ________
mentos ________
2020
________
Ativo financeiro 2.570.899 174.969 71.268 183.737 (221.171) 2.779.702
Circulante
153.588
- 165.984
Não circulante 2.417.311
- 2.613.718
11. Caixa Restrito
O saldo representa o valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das
Debêntures, constuídas em garantia ao Contrato de Financiamento firmado
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à
Escritura da Segunda Emissão de Debentures da Companhia (vide notas 12
e 13). O mecanismo de preenchimento destas contas reservas segue estritamente as condições previstas nos instrumentos contratuais, sendo ajustado periodicamente conforme apuração realizada pelo banco administrador e
pelo agente fiduciário, representante dos debenturistas. A totalidade do saldo
está aplicada em fundo de investimento lastreado em títulos públicos federais
conforme previsão contratual. Em 31/12/2020, o saldo do Caixa Restrito está
composto conforme se segue:
2019
Movimentação
2020
______
_____________
______
Conta pagamento Debêntures
2.892
2.892
Reserva BNDES
21.795
997
22.792
Reserva de Debêntures
13.321
4.044
17.365
______
_____________
______
35.116
7.933
43.049
______
_____________
______
______
_____________
______
2020 ______
2019
______
Circulante
2.892
Não circulante
40.157 ______
35.116
______
43.049 ______
35.116
______
______
______
12. Almoxarifado Operacional:
2019 _____________
Movimentação _____
2020
______
Almoxarifado de Manutenção e Operação
4.479
430 4.909
Transformação. Fabricação e Reparos de Materiais______
6.559 _____________
129 _____
6.688
11.038 _____________
559 11.597
______
_____________
_____
______
_____
13. Fornecedores:
2020 ______
2019
______
Nari Brasil Holding (b)
5.195
Itumbiara transmissora de energia S.A.
3.019
3.019
China Epri Science & Tecnology CO.
1.390
2.255
Sistema Pri Engenharia Ltda.
50
Process - Protection and Comtrol for Energy
55
Instaladora de materiais elétricos Vividense (a)
5.489
Phelps Dodge International Brasil Ltda.
2.341
2.341
Nexans Brasil S.A.
649
649
Leme Engenharia
114
Brametal S.A.
2.423
2.423
Grid Solution
429
431
Grantel Equipamentos Ltda.(a)
3.638
Provisão finalização SINOP II (c)
8.767
Outros
1.119 ______
982
______
34.459 ______
12.319
______
______
______
(a) Durante o período de maior incerteza em relação aos possíveis impactos advindos da crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19.
a Companhia adotou medidas de manutenção da liquidez e com este intuito
negociou a postergação de faturas de seus fornecedores mais relavantes Vividense e Grantel - pelo prazo de 10 meses. (b) Valor refere-se a aquisição
de materias para reposição faturados ainda em dezembro. (c) Valor referente
a despesas ainda não faturadas do reforço de SINOP II o qual já foi finalizado.
14. Impostos e contribuições sociais:
2020 ______
2019
______
Imposto de renda retido na fonte
52
Contribuição social
287
Pis/Cofins/CSLL
86
51
Pis/Pasep
354
266
Cofins
1.632
1.235
INSS retido a recolher
185
4
185 ______
226
ISS
______
2.781 ______
1.782
______
______
______
15. Empréstimos e financiamentos: Abaixo está o saldo da dívida com o
BNDES em 31/12/2020:
Juros Amorti- AmortiCusto de
31/12/
Aprozação zação de transação 31/12/
2019 _______
priados ________
de Juros ________
Principal __________
a amortizar _______
2020
_______
BNDES Subcrédito A
453.537 29.931 (15.145) (24.763)
- 443.560
BNDES Subcrédito B
27.506
839
(847)
(7.012)
- 20.486
Custo de transação
(596) _______- ________- ________- __________
114 _______
(482)
_______
480.447 _______
30.770 ________
(15.992) ________
(31.775) __________
11457 _______
463.564
_______
_______
_______
________
________
__________
_______
2020 _______
2019
_______
Circulante
59.626 54.967
Não circulante
403.938 _______
425.480
_______
463.564 _______
480.447
_______
_______
_______
Em 27/12/2013, foi assinado Contrato de Financiamento com o BNDES, no
valor total de R$ 691.440. Os recursos destinados a este investimento foram
postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: • Subcrédito
‘A’ - R$ 614.165, com juros de 1,97% a.a. limitado a 6% da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil, a título de remuneração. O objetivo deste subcrédito é financiar as obras civis e demais itens
financiáveis necessários à implantação do projeto. O principal desta dívida é
pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira em 15/06/2015 e a última em 15/05/2029. Deste subcrédito, já foi desembolsado o total de R$ 614.615. • Subcrédito ‘B’ - R$ 73.835, com juros à
taxa fixa de 3,5% a.a., a título de remuneração. Este subcrédito é destinado à
aquisição de máquinas e equipamentos nacionais necessários para a implantação do projeto. O principal desta dívida é pago ao BNDES em 102 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/06/2015 e a última
em 15/11/2023. Deste subcrédito já foi desembolsado o total de R$ 58.133.
• Subcrédito ‘C’ - R$ 3.440, com TJLP, limitada à 6% a.a.. Este subcrédito é
destinado a investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O
principal desta dívida será pago ao BNDES em 161 prestações mensais e sucessivas a partir do seu desembolso. Esta linha de crédito ainda não começou
a ser utilizada. Como garantia do financiamento, a Companhia assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao Contrato de Concessão. Suspensão dos pagamentos do BNDES
(Standstill): Em 05/05/2020 o BNDES autorizou a suspensão temporária de
pagamentos de principal e juros compensatórios referentes ao subcrédito “A”
do Contrato de Financiamento firmado pela Companhia. A suspensão se dará
de 15/05/2020 até 15/10/2020, com capitalização das parcelas suspensas ao
saldo devedor, sem alteração do termo final do prazo de amortização da dívida
nem da taxa de juros do Contrato. A suspensão de pagamentos será formalizada mediante aditivo ao Contrato, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar
da data de autorização, cuja eficácia retroagirá ao termo inicial do período de
suspensão de pagamentos nele estabelecido, não sendo assim considerado
inadimplemento financeiro as parcelas que deixarem de ser pagas a partir de
05/05/2020. Em 31/12/2020, o cronograma de vencimento dos empréstimos
está detalhado a seguir:
2021 ______
2022 ______
2023 ______
2024 _________
Após 2024 _______
Total
______
BNDES Subcrédito A 52.670 52.667 52.645 52.620
232.958 443.560
BNDES Subcrédito B
7.013 7.013 6.460
- 20.486
Custo de transação ______
(57) ______
(57) ______
(57) ______
(57) _________
(254) _______
(482)
Total
59.626 ______
59.623 ______
59.048 ______
52.563 _________
232.704 _______
463.564
______
______
______
______
______
_________
_______
Cláusulas restritivas (Covenants): Conforme contrato de financiamento junto ao BNDES. a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1.2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 20%. Em 31/12/2019 a Companhia atendia as cláusulas
restritivas. A mensuração do cálculo é realizada anualmente. na data base
do exercício. Devido a adesão ao Stand Still. o BNDES não irá acompanhar
nosso Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) neste ano de 2020.
Principais cláusulas restritivas do BNDES: Manter em situação regular
suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos socioambientais. durante o período de vigência deste
Contrato; Informar ao BNDES sobre a existência de qualquer ação ou decisão judicial. processo. procedimento ou decisão administrativa relacionada ao
projeto. especialmente quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais. no prazo
de 3 dias úteis a contar da data em que a beneficiaria teve conhecimento da
existência de tal ação ou decisão judicial. processo. procedimento ou decisão administrativa; e Adotar. durante o período de vigência deste Contrato.
as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente.
segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto
de que trata a Cláusula Primeira (Natureza. Valor e Finalidade do Contrato).
16. Debêntures: Além do contrato de financiamento com BNDES. em
15/06/2016 a Companhia emitiu debêntures simples. não conversíveis em
ações. em série única para distribuição pública com esforços restritos. conforme ICVM 476. A emissão ocorreu nos termos da Lei 12.431/11. conforme
alterada. tendo em vista o enquadramento do Projeto pelo Ministério de Minas e Energia (MME). As debêntures possuem as seguintes características:
• Oferta: 2ª Emissão de Debêntures. não conversíveis em ações via ICVM
nº 476/09 (Lei 12.431/11). • Código do ativo registrado na CETIP: TPNO12;
• Rating atual da emissão (revisão setembro de 2019): AA+ (Fitch Ratings);
• Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • Data de
distribuição:15/05/2016; • Pagamento: Semestral. sendo a 1ª amortização em
15/06/2019; • Data de vencimento: 15/06/2029; • Quantidades de debêntures
emitidas: 180.000; • Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread:
7.58% a.a.; • Garantias compartilhadas com o BNDES.

A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:
Juros Amorti- AmortiCusto de
31/12/
Aprozação zação de transação 31/12/
2019 _______
priados ________
de Juros ________
Principal __________
a amortizar _______
2020
_______
Debentures
235.578 27.797 (17.542)
(9.169)
- 236.664
Custo de transação _______
(8.581) _______- ________- ________- __________
907 _______
(7.674)
226.997 _______
27.797 ________
(17.542) ________
(9.169) __________
907 _______
228.990
_______
_______
_______
________
________
__________
_______
As debêntures estão segregadas conforme abaixo:
2020 _______
2019
_______
Circulante
20.515 27.698
Não circulante
208.475 _______
199.299
_______
228.990 _______
226.997
_______
_______
_______
Em 31/12/2020. o cronograma de vencimento das debêntures está detalhado
a seguir:
2021 ______
2022 ______
2023 ______
2024 _________
Após 2024 _______
Total
______
Debêntures
21.422 31.677 51.211 63.437
68.917 236.664
Custo de transação ______
(907) ______
(907) ______
(907) ______
(907) _________
(4.046) _______
(7.674)
20.515 ______
30.770 ______
50.304 ______
62.530 _________
64.871 _______
228.990
______
______
______
______
_________
_______
______
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 30% durante a sua vigência. Em 31/12/2019, todas as cláusulas restritivas estabelecidas no Escritura da Segunda Emissão de Debêntures foram cumpridas pela Companhia. 17. Provisão para contingências e
passivo contingente: A Companhia, com base na avaliação de seus assessores legais, constitui provisões para as ações cujas perdas são consideradas
prováveis. As provisões realizadas são relacionadas a: (i) Causas trabalhistas,
que são referentes a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e
empresas terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da companhia), envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras; (ii) Servidões
Administrativas e (iii) Ação Indenizatória, que ocorre quando há divergência
entre o valor avaliado pela Companhia para pagamento e o pleiteado pelo
proprietário e/ou quando a documentação do proprietário não apresenta condições de registro (espólios com inventários em andamento, propriedades
sem matrículas, entre outras). Decorrem também da intervenção no uso do
capital de terceiros, seja na qualidade de confrontante, seja no caso de imóvel onde há áreas de servidão de passagem, a fim de preservar os limites e
confrontações das faixas de servidão. As contingências provisionadas estão
classificadas conforme a seguir:
2020
2019
_____
_____
Trabalhistas
796
794
Tributário
100
Outros
1.066
303
_____
_____
1.962
1.097
_____
_____
_____
_____
As contingências com prognóstico de perda possível estão classificadas conforme abaixo:
2020 ______
2019
______
Trabalhistas
462
567
Cível (a)
8.496
8.364
Fiscais (b)
48.042 ______
17.158
______
57.000 ______
26.089
______
______
______
(a) A totalidade dos processos judiciais cíveis classificadas como possíveis se
refere a ações movidas pela Companhia contra proprietários de terras para a
constituição de servidão necessária para a passagem da linha de transmissão. b. Os processos fiscais considerados como perda possível estão em fase
inicial, em sua maioria são processos administrativos iniciados pelo Estado de
Mato Grosso, objetivando questionar o recolhimento de ICMS-Difal, ou pelos
Municípios da região, que discutem os recolhimentos de ISS retido dos fornecedores. Adicionalmente ao exposto acima, cabe ressaltar que a Companhia
é parte em arbitragens. Os prognósticos de êxito ou perda nestes casos são
difíceis de prever tendo em vista o caráter iminentemente técnico dos pleitos
em discussão, que demandará a análise de um perito escolhido pelas partes.
Além disso, a decisão do tribunal de arbitragem deverá levar em conta, além
dos pedidos da requerente, os valores de reconvenção apresentados pela
Companhia, sendo precipitado neste momento a avaliação dos valores envolvidos em eventual sentença desfavorável à Companhia. Desta maneira, a
Companhia ainda não considera qualquer montante para estes casos nos valores classificados como perda possível. 18. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social
são apurados respectivamente com base no Prejuízo Fiscal e Base Negativa.
Foram apurados considerando a avaliação feita pela administração com base
nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos
que indicaram que a Companhia terá rentabilidade para compensar os prejuízos fiscais acumulados. O valor do passivo diferido refere-se a diferenças
temporárias apuradas com base na remuneração do ativo de contrato.
Imposto de Renda e Contribuição social diferidos passivos
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2020
1.151.694
________
Imposto de renda
25%
287.924
Ajuste de adicional
(24)
Contribuição social
9%
103.652
Amortização
(110.205)
________
Saldo em 31/12/2020
281.347
________
Saldo em 31/12/2019
232.156
________
Imposto de Renda e Contribuição social diferidos ativos
Base de cálculo
Prejuizo fiscal acumulado em 31/12/2019
25.005
Imposto de renda
25%
3.592
Compensação
________Saldo em 31/12/2020
28.597
________
Base negativa em 31/12/2019
9.002
Contribuição social
9%
Compensação
(989)
________
Saldo em 31/12/2020
8.013
Total em 31/12/2020
36.609
________
Total de 31/12/2019
34.007
________
Imposto diferido líquido
31/12/2020
244.737
________
________
31/12/2019
198.149
________
________
Efeito no resultado
2020 ________
2019
_________
Imposto de renda e csll diferidos
Rendimentos sobre ativos de concessão
183.737
156.465
Efeitos ICPC 01
159.581
Efeitos CPC 47
(121.439) _________________
Base de calculo
221.879 ________
156.465
_________
Imposto de renda diferido
25%
58.929
32.704
Ajuste de adicional
Contribuição social diferida
9%
21.179
14.082
Amortização
(30.916) ________
(2.767)
_________
Total Diferido
49.192 ________
44.019
_________
Alíquota efetiva
Imposto de renda
27%
21%
Contribuição social
10%
9%
Imposto de renda e csll correntes
Lucro líquido antes dos impostos
166.250 ________
128.628
_________
Adições permanentes ao resultado
435.866
418.072
Exclusões temporárias ao resultado
(565.309) ________
(499.667)
_________
Lucro real
36.807 ________
47.033
_________
Imposto de renda corrente
25%
9.202
10.330
Ajuste de adicional
(24)
Contribuição social corrente
9% _________
3.313 ________
3.727
Ajustes de exercicio anterior
1.486
4.514
Compensação de benefício fiscal
(9.177) ________
(12.849)
_________
Total IR e contribuição social correntes
4.799 ________
5.722
_________
Alíquota efetiva
Imposto de renda
6%
8%
Contribuição social
2% ________
3%
_________
Total de IR e contribuição social corrente e diferido _________
53.991 ________
49.741
_________
________
Abaixo está apresentada a movimentação financeira das contas de impostos, considerando os valores pagos via compensação. Os valores de Imposto de Renda e Contribuição Social pagos também consideram as amortizaçãos do prejuízo fiscal e da base
negativa, conforme demonstrado:
IR - 25%
CSLL - 9%
Total
_______
_________
______
Adições 2019
10.324
3.725
14.049
Compensações 2019
(5.163)
(622)
(5.785)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(5.161)
(3.103)
(8.264)
_______
_________
______
Saldo em 31/12/2019
_______
_________
______
______________________Adições 2020
9.177
3.313
12.490
Compensações 2020
(9.177)
(959)
(10.137)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(2.094)
(2.094)
________________
______
Saldo em 31/12/2020
259
259
_______
_________
______
________________
______
19. Patrimônio líquido: a, Capital social: Em 31/12/2020 e 31/12/2019, o capital
social da Companhia é de R$1.508.073, dividido em 1.508.073 ações ordinárias
nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$1,00 cada, pela
State Grid Brazil Holding S.A. e COPEL Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da
Companhia é como se segue:
2020
2019
%
_________
_________
______
State Grid Brazil Holding S.A.
769.117
769.117
51.0%
Copel Geração e Transmissão S.A. _________
738.956
738.956
49.0%
_________
______
1.508.073
1.508.073
100%
_________
_________
______
_________
_________
______
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. c. Reserva de incentivos fiscais: A Companhia reconheceu
Reserva de Capital para a contabilização de incentivos fiscais pelo direito à
redução de 75% do imposto de renda e adicionais não-restituíveis, incidentes
sobre o lucro da exploração, relativo ao empreendimento situado na área de
atuação da SUDAM, de titularidade da Companhia. O benefício, aprovado em
setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo n°103 da RFB, por
intermédio de sua delegacia no Rio de Janeiro, nos termos do Laudo Constitutivo nº 270/2018 de 31/12/2018 da Superintência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM), tem prazo de vigência de 10 anos, sendo seu período
de fruição a partir de 2018 com término em 2027. d. Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do
lucro líquido após a destinação para reserva legal, calculado nos termos do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. e. Reserva de retenção de lucros: A Companhia destinou para a conta de Reserva de retenção de lucros,
os lucros excedentes após o cálculo da reserva legal e dividendos mínimos
obrigatórios, conforme Ata de AGO de 26/04/2019.
20. Receita operacional líquida:
2020 _______
2019
_______
Receita de Construção (a)
174.969 63.622
Remuneração dos ativos de contrato
183.737 171.531
Receita de Operação e Manutenção
71.268 _______
53.638
_______
Receita operacional bruta
429.974 _______
288.791
_______
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
(2.055) (1.701)
Reserva global de reversão - RGR
(7.802) (8.391)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE _______
(755) _______
(693)
Pis
(3.773) (3.409)
Cofins
(17.380) _______
(15.700)
_______
Total receita operacional líquida
398.209 _______
258.897
_______
_______
_______
continua...
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(a) A partir do exercício de 2019 houve um aumento significativo na receita de
construção em virtude da construção do Ramal Sinop II, cujo investimento foi
concluído em 2020. 21. Custo de Construção:
2020 _______
2019
________
Edificações e obras civis
(89.571) (24.307)
Máquinas e equipamentos
(20.688) (5.614)
Serviços de terceiros
(1.560)
(423)
Adiantamentos a fornecedores
(29.529) (8.013)
Outros
(243) _______
(66)
________
Total
(141.591) _______
(38.424)
________
_______
________
No exercicio de 2020, as obras do reforço SINOP II avançaram rapidamente
devido ao prazo de entrega do projeto e com grande parte do investimento
acabou ocorrendo neste exercicio.
22. Custo de Operação e Manutenção:
2020 _______
2019
_______
Custo de operação e manutenção
Pessoal
(6.028) (6.260)
Materiais
(339)
(517)
Serviços de terceiros
(11.258) (13.089)
Arrendamentos e aluguéis
(48)
(373)
Seguros
(1.643) (1.726)
Doações. contribuições e subvenções
32
(117)
Provisão para litígios
(1.168)
(749)
Recuperação de despesas
1.239
_______- _______
Total
(20.452) _______
(21.592)
_______
_______
_______
23. Reversão de provisão:
2020
2019
_____
____
Reversão de Contingências
8.893
_____
____8.893
_____
____
_____
____Em 02/10/2020 houve o diferimento da sentanca da Mavi Engenharia e Construções Ltda e com isso foi efetuada a reversão da provisão de perda da sentença que havia sido constituida em 2015, para os adiantamentos que haviam
sido feitos a construtora.
24. Receitas (despesas) financeiras:
2020 _______
2019
_______
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras (a)
2.524
7.913
Variações monetárias ativas
817
1.021
Juros sobre recebimentos
19
234
Outras receitas financeiras
57
Pis sobre receitas financeiras
(25)
(60)
Cofins sobre receitas financeiras
(155) _______
(370)
_______
3.180 _______
8.795
_______
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
(67)
(122)
Juros e multas
(14.296) (1.810)
Juros sobre empréstimos e debêntures (b)
(58.624) (65.288)
Despesas com debêntures
(1.357) (1.081)
Outras despesas financeiras
(291)
_______- _______
(74.344) _______
(68.592)
_______
Total
(71.164) _______
(59.797)
_______
_______
_______
(a) A redução das taxas de juros. notadamente o CDI. afetaram a receita financeira. além de uma menor disponibilidade de caixa com o avanço do investimento nas obras de reforço em Sinop. (b) Com a queda da TJLP houve uma
redução significativa em nossa despesa financeira referente aos contratos de
empréstimo com o BNDES. 25. Gestão de Riscos: O gerenciamento de riscos visa identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta,
para definir as estratégias de controle e as ações para mitigação dos riscos
e subsequentemente para monitorar esses riscos. A Administração define o
apetite para riscos em contextos e situações específicas e acompanha o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos, revisando sua estrutura de
gerenciamento de risco em relação aos riscos enfrentados pela Companhia.
O gerenciamento de riscos é feito também com base nas políticas dos acionistas da Companhia. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da
Companhia a cada um dos riscos a seguir mencionados e as estratégias de
gerenciamento adotadas. a. Riscos de crédito: É o risco de a Companhia
incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um
instrumento financeiro, oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. As operações que sujeitam a companhia ao risco de crédito
decorrem principalmente de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito a clientes, conforme apresentado a seguir:
Ativos financeiros
2020 _______
2019
_______
Caixa e equivalentes de caixa
43.307
85.293
Contas a receber
24.247
18.561
Caixa restrito
43.049 _______
35.116
_______
110.603 _______
138.970
_______
_______
_______
• Caixa e equivalentes de caixa: Representado pelo valor mantido em contas
bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. A política de abertura de contas bancárias e aplicações financeiras restringe o relacionamento
com instituições bancárias com rating mínimo de AA+. As aplicações devem
ser feitas predominantemente em CDB. • Contas a receber: A Administração
entende que não é necessária a contabilização de provisão para devedores
duvidosos em relação aos seus clientes, considerando o baixo risco de inadimplência de seus clientes. O Contrato de Uso do Sistema de Transmissão
(“CUST”), celebrado entre o ONS, as concessionárias de transmissão e o usuário, tem como um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as condições
que irão regular a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos
encargos de uso da transmissão e a execução do sistema de garantias, atuan-

do por conta e ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos
financeiros que garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários
às concessionárias de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e
discriminados no CUST: i) Carta de Fiança Bancária - CFB e ii) Contrato de
Constituição de Garantia - CCG. As principais vantagens desses mecanismos
de proteção estão descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários
pagam a todos os transmissores. • As garantias financeiras são fornecidas
individualmente pelos usuários. • Negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. • No caso de não pagamento, a
Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário - CFB. Caixa restrito:
Representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das
debêntures, apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de Debentures da Companhia. b. Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros, pela
Companhia, tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando
a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros e índices de preços. A Companhia não enxerga
necessidade em fazer hedge para se proteger desses riscos, tendo em vista
que na fase atual de Operação e Manutenção não há exposição a variações
de preços de commodities e seus contratos têm índice de reajuste em linha
com reajuste da receita. Porém esses riscos são monitorados periodicamente
pela Administração. A Companhia também não pratica aplicações de caráter
especulativo ou em quaisquer outros ativos de riscos. • Risco de taxa de
juros: Refere-se aos impactos nas taxas de juros variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras. Em 31/12/2020, o perfil
dos instrumentos financeiros relevantes remunerados por juros variáveis da
Companhia é:
Instrumentos financeiros por indexador
Aplicações financeiras (títulos e valores mobiliários) ______
2020 ______
2019
CDB-DI
34.618 72.091
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Companhia. Análise de sensibilidade de taxa
de juros variável - aplicações financeiras: A Companhia está exposta ao
risco de variação das taxas de juros dos instrumentos financeiros em aberto
ao fim do período deste relatório. Para elaboração da análise de sensibilidade,
considera-se a curva histórica dos índices econômicos, bem como projeções
divulgadas por entes com reconhecimento de mercado. Para aplicações financeiras, a política de investimentos da companhia restringe-se a instrumentos
de renda fixa, estando sua exposição atrelada principalmente ao risco de variação do CDI, porém somente em relação aos ganhos financeiros, não havendo impacto nas contas de ativo. Análise de sensibilidade de taxa de juros
variável - financiamentos: Com relação aos empréstimos e financiamentos,
a exposição da companhia está relacionada à variação da TJLP, indexador do
Contrato de Financiamento com o BNDES, e ao IPCA, indexador da Segunda
Emissão de Debêntures. As projeções indicativas para a variação da TJLP
nos próximos meses não trazem alterações materialmente relevantes para o
total de despesas financeiras da companhia no próximo período. Espera-se
que o IPCA seja impactado pela desaceleração econômica, refletindo-se na
projeção de redução acentuada no segundo e terceiro trimestre de 2020. Essa
redução irá impactar o acumulado no ano que projeta-se será até 50% inferior
ao acumulado de 2019, diferença de 270 pontos-base. Desta forma, eventual
impacto teria efeito redutor na despesa financeira, uma vez que as debêntures tem sua remuneração atrelada a esse índice. Dessa forma, a companhia
não considera possível o aumento da TJLP ou do IPCA no exercício de 2020
que venha a causar impacto materialmente relevante nas contas de passivo.
• Risco de inflação - A receita da Companhia é atualizada anualmente por
índices de inflação. Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer
em impactos nos resultados. c. Riscos operacionais: Os riscos operacionais
são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem
decorrer das decisões operacionais e de gestão da Companhia ou de fatores
externos, tais como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e
de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. • Risco técnico - A infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim,
eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior podem causar impactos
econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original.
Nestes casos, a Companhia pode ter seu caixa impactado pelos custos necessários para o reestabelecimento das instalações às condições de operação,
ainda que não haja desconto da Parcela Variável de Indisponibilidade (PVI),
decorrente de eventuais indisponibilidades de suas Linhas de Transmissão.
A Companhia mitiga o risco de perda de ativos mediante a contratação de
cobertura securitária para a totalidade dos ativos de transmisssão. • Riscos
regulatórios - A Companhia está sujeita a extensa e complexa legislação e
regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas
e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. • Risco de
construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a Companhia, por
determinação regulatória, necessite expandir os seus negócios com a construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes
a atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos
ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades.
Ainda assim, qualquer novo investimento aprovado pelo Poder Concedente
será remunerado por incremento da RAP. O risco de atrasos na construção

de novas instalações pode estar ligado ao fato de a Companhia depender
de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações e,
por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito
adverso relevante nos resultados da Companhia. Adicionalmente, devido às
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, a
Companhia tem à disposição poucos fornecedores. Risco de seguros - A
Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil
contra terceiros para suas linhas de transmissão e subestações. A Companhia adota critérios na contratação dos seguros com o intuito de utilizar as
melhores práticas adotadas por outras empresas representativas do setor,
contratando cobertura para a totalidade de seu ativo e limitando os valores de
indenização com base em estudos de perda máxima provável, resultando em
elevados níveis de cobertura securitária.
25.1. Categorias de instrumentos financeiros:
Ativos financeiros
Categoria
________________________
___________________________
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos
financeiros
________________________
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31/12/2020 e 31/12/2019, o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e
valores justos: No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos,
consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes e aplicações financeiras conforme posição dos extratos bancários. • Caixa restrito
- representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das
Debêntures. • Empréstimos e financiamentos - a Companhia considera que
os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com
vencimentos e taxa de juros comparáveis. • Debêntures - a Companhia considera que os valores justos para as debêntures são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com
vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo: • Nível
1 - Preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos
e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente preços ou indiretamente
derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não
são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Companhia a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não
houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram
transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital: A
política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a
confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento
futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a
Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo
patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 26. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na data de fechamento deste relatório,
a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
__________________
Limite máximo
Tipo de seguro
Inicio _________
Fim _____________
de indenização _____________
Apólice
____________________
_________
Responsabilidade Civil
de Administradores e
Diretores (D&O)
11/04/2020 11/04/2021
R$ 20.000 1001000001150
Riscos Operacionais
12/04/2020 12/04/2022
R$ 150.000 1009600000286
Responsabilidade Civil
12/04/2020 12/04/2021
R$ 10.000
5100001368
27. Transações com partes relacionadas: a. Remuneração de Administradores: Até 31/12/2020 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e
Administradores foi de R$ 813 (R$ 685 em 31/12/2019).
b. Saldo em aberto com Partes Relacionadas:
Natureza
Natureza
Partes relacionadas
contábil ____________
da operação ______
2020 ______
2019
____________________________
____________
Passivo
Itumbiara Transmissora de Energia Fornecedores Custo de O&M ______
3.019 ______
3.019
Total ______
3.019 ______
3.019
______
______
Dividendos a pagar
Copel Geração e Transmissão S.A.
Dividendos
Dividendos 31.375 30.651
State Grid Brazil Holding
Dividendos
Dividendos ______
32.657 ______
31.903
64.032 ______
62.554
______
______
______
Resultado (Despesas)
State Grid Brasil Holding - Aluguel
Custos
administrativos
Aluguel
552
533
Itumbiara Transmissora de
Custo
Energia S.A.
operacional Custo de O&M ______
1.857 ______
3.282
2.409 ______
3.815
______
______
______

Xi Zongyue - Diretor Presidente / Financeiro
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
_____________________________________________________________
Aos Administradores e Diretores da Matrinchã Transmissora de Energia (TP
Norte) S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opnião: Examinamos as demonstrações financeiras da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações 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, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião: 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 “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, 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 obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria:
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 “Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato
com clientes: Veja as Notas 6.2 e 10 das demonstrações financeiras. Principal assunto de auditoria: O reconhecimento do ativo da concessão e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente (IFRS 15 - Revenue from contract with customer) requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do
ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação
ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo
requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento
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da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de
lucros esperadas em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento
significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo contratual e da
receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa
auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos
de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a leitura do contrato de concessão
para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente,
além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos, na margem do contrato e na definição na taxa de desconto utilizada no modelo; e
(iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a mensuração do ativo contratual e
da receita de contrato com o cliente e as respectivas divulgações são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras:
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 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.
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Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, 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 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 entendimento 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. - 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 evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na
auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 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 adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 10/03/2021.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
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LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O cor onav ír us chegou
ao B r as il. Vamos f icar
atentos , mas tr anquilos .
Inf or mação e boa
higiene s ão as melhor es
f or mas de s e pr ev enir
do v ír us e pr oteger
s ua f amília

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

40 Financeiro

Quinta-feira, 29 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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