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F.D’ Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ(MF) 08.673.569/0001-20
Demonstrações Contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Valores em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - Valores em R$ mil
NE 2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
Ativo
NE 31/12/18 31/12/17 Passivo
NE 31/12/18 31/12/17 Demonstração dos Resultados
3.257
11.666
20.964
Circulante
18.641
23.301 Circulante
15.807
18.854 Receitas de Intermediação Financeira
Disponibilidades
3.9
15.784
22.002 Outras Obrigações
4
15.807
18.854 Resultado de operações com títulos
3.257
11.666
20.964
Outros Créditos
4
2.820
1.263 Carteira de câmbio
8.539
14.392 e valores mobiliários
3.257
11.666
20.964
Diversos
2.820
1.263 Fiscais e previdenciárias
2.442
1.591 Resultado Bruto da Intermediação Financeira
(6.371) (12.601) (15.036)
Outros Valores e Bens
4
37
36 Negociação e intermediação de valores
1.210
- Outras Receitas/ Despesas Operacionais
(875)
(1.747)
(1.828)
Despesas antecipadas
37
36 Diversas
3.616
2.871 Despesas de pessoal
7
(5.254) (10.173) (12.241)
5.407
7.342 Outras despesas administrativas
Não Circulante
2.573
2.895 Patrimônio Líquido
(222)
(651)
(1.036)
6.a
4.000
4.000 Despesas tributárias
Investimentos
19
18 Capital:
5
6
71
Outros investimentos
19
18 De Domiciliados no país
4.000
4.000 Outras receitas operacionais
(25)
(36)
(2)
Imobilizado de Uso
3.3 - 5a
2.512
2.823 Reservas de lucros
6.b
1.407
3.342 Outras despesas operacionais
(3.114)
(935)
5.928
Outras imobilizações de uso
3.387
3.346 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
21.214
26.196 Resultado Operacional
1.119
(Depreciações acumuladas)
(875)
(523) DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores em R$ mil Resultado Não Operacional
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro
Intangível
3.3 - 5b
42
54
Semestre
de
01/07/18
a
31/12/18
e Participações
(3.114)
(935)
7.047
Ativos Intangíveis
188
182
Reservas
Lucros ou
Imposto de Renda e Contribuição Social
8
986
(2.539)
(Amortização acumulada)
(146)
(128)
Capital Especiais
Prejuízos
Provisão para imposto de renda
542
(1.399)
Total do Ativo
21.214
26.196
Realizado de Lucros Acumulados Total Provisão para contribuição Social
444
(1.140)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Saldos no Início do Semestre em 01/07/18
4.000
3.342
1.193 8.535 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre
(2.128)
(935)
4.508
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em MR$)
Reversão de reservas
(1.000)
1.000
- Nº de cotas:
4.000.000 4.000.000 4.000.000
1. Contexto operacional: A F.D’GOLD Distribuidora de Títulos e Valores Dividendos intermediários
(1.000) (1.000) Lucro/(Prejuízo) por cota - R$
(0,53)
(0,23)
1,13
Mobiliários Ltda. (“Distribuidora”), foi constituída em 12 de dezembro de 2006 e au- Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre
(2.128) (2.128)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Valores em R$ mil
torizada pelo Banco Central do Brasil a operar em 18 de janeiro de 2007. Tem por ob- Destinações:
(935)
935
jetivo atuar preponderantemente no mercado de ouro e de títulos e valores mobiliários Reserva especial de lucros
2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
(935)
935
- Demonstração do Resultado Abrangente
em seu nome e/ou em nome de terceiros. 2. Apresentação das demonstrações con- Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18
(2.128)
(935)
4.508
4.000
1.407
- 5.407 Resultado do Semestre/Exercício
tábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con- Mutações do Semestre:
(2.128)
(935)
4.508
(1.935)
(1.193) (3.128) Resultado Abrangente Total
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Central do Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos,
Reservas
Lucros ou
Valores em R$ mil
as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Capital Especiais
Prejuízos
2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil,
Realizado de Lucros Acumulados Total Fluxos de caixa das atividades operacionais
(2.128)
(935)
4.508
por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Saldos no Início do Exercício em 01/01/18
4.000
3.342
- 7.342 Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
Depreciações
e
amortizações
185
370
266
A autorização para conclusão destas demonstrações e sua divulgação a terceiros, foi Reversão de reservas
(1.000)
1.000
(986)
2.539
dada pela Diretoria da Distribuidora em 21 de março de 2019. 3. Principais práticas Dividendos intermediários
(1.000) (1.000) Provisão de impostos no resultado
(2.929)
(565)
7.313
contábeis - 3.1. Apuração de resultado: O regime de apuração do resultado é o de Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício
(935) (935)
1.880 (4.605)
5.031
competência. 3.2. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações foram Destinações:
(935)
935
- Variação de Ativos e Obrigações
(623)
(853)
1.244
utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos, e Reserva especial de lucros
(935)
935
- (Aumento) redução de outros créditos
(Aumento)
redução
de
outros
valores
e
bens
5
(1)
(18)
levaram em consideração o julgamento da Administração para determinação do valor Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18
4.000
1.407
- 5.407
4.032 (1.952)
3.805
adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. A liquidação das transações Mutações do Exercício:
(1.935)
- (1.935) Aumento (redução) em outras obrigações
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
pagos
(1.534)
(1.799)
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjeExercício de 01/01/17 a 31/12/17
Caixa líquido proveniente das
tividade inerente ao processo de sua determinação. A Administração da Distribuidora
Reservas
Lucros ou
atividades
operacionais
(1.049)
(5.170)
12.344
revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. 3.3. Não circulante: i.
Capital Especiais
Prejuízos
Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calRealizado de Lucros Acumulados Total Fluxos de caixa das atividades de investimento
culada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida Saldos no Início do Exercício em 01/01/17
4.000
107
- 4.107 Alienações de:
2.116
útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação Reversão de reservas
(107)
107
- Imobilizado de uso
tributária, sendo de 20% ao ano para “Sistema de processamento de dados e de trans- Dividendos intermediários
(107) (107) Inversões em:
Investimentos
(1)
(17)
portes” e de 10% ao ano para as demais contas; ii. Intangível: são registrados os di- Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício
4.508 4.508
(5)
(47) (2.895)
reitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Destinações:
3.342
(4.508) (1.166) Imobilizado de uso
Inversões
líquidas
no
intangível
(4)
Distribuidora ou exercidos com essa ﬁnalidade. São representados por softwares, re- Juros capital próprio
(376)
(376)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(5)
(48)
(800)
gistrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida Dividendos
(790)
(790)
Fluxos
de
caixa
das
atividades
de
ﬁ
nanciamento
útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à Reserva especial de lucros
3.342
(3.342)
(376)
taxa de 20% ao ano. 3.4. Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresen- Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17
4.000
3.342
- 7.342 Pagamento de juros de capital próprio
(1.000) (1.000)
(897)
tados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, Mutações do Exercício:
3.235
- 3.235 Dividendos/Lucros pagos
Caixa
líquido
usado
nas
atividades
de
ﬁ
nanciamento
(1.000)
(1.000)
(1.273)
bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. 3.5. Passivos circulan- PIS e Coﬁns
79 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(2.054) (6.218) 10.271
tes: i. Demais passivos circulantes: são demonstrados pelos valores conhecidos ou IOF a recolher
202
158 Caixa e equivalentes de caixa no início
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações CFEM a pagar
1.739
198
do
semestre/exercício
17.838 22.002 11.731
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; ii. Provisões: uma pro- Negociações e intermediação de valores
1.210
- Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do semestre/exercício 15.784 15.784 22.002
visão é reconhecida no balanço quando a Distribuidora possui uma obrigação legal ou Credores conta de liquidação pendentes - compra de ouro a pagar 1.210
9. Partes relacionadas
constituída como resultado de um evento passado, onde é provável que um recurso Diversas
3.616
2.871 base negativa da contribuição social no montante de R$ 813.
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem Despesas de pessoal
65
76 - 9.1. Os saldos das operações ativas, passivas, de receitas e despesas envolvendo
mensuráveis com suﬁciente segurança. As provisões são registradas tendo como base Comissões
partes
relacionadas
são
os
seguintes:
2.866
2.251
as melhores estimativas do risco envolvido. 3.6. Provisão para Imposto de Renda e Outras despesas administrativas
31/12/2018 31/12/2017
629
400 Ativo
Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de Credores diversos - pais
56
144 Outras partes relacionadas
15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem 5. Imobilizado de Uso e Intangível
Aquisição de ouro (1)
7.613
9.015
R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota
Valor líquido Despesas
de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação ﬁscal. 3.7. Redução
31/12/2018
31/12/2017 D’Gold Puriﬁcação de Metal Precioso Ltda.
ao valor recuperável de ativos (impairment): Um ativo está desvalorizado quando a. Imobilizado
seu valor contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução CMN nº
Taxa de
Outras despesas administrativas - reﬁno de ouro e comissões (2) 2.255
1.087
depreciação
Depreciação
Valor
Valor (1) As transações com partes relacionadas foram contratadas a preços compatíveis
3.566/2008, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensura- % Custo acumulada líquido
Líquido
ção e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a
com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações, levando-se em
Distribuidora testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo Instalações
10
123
(38)
85
86
consideração a redução do risco. (2) A Distribuidora mantém com a coligada D’ Gold
reconhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Nos exercícios Móveis e equipamentos
encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram constatadas perdas no de uso
10
241
(96)
145
137 Puriﬁcação de Metal Precioso Ltda. contrato de prestação de serviços de reﬁno de
ouro e intermediação de compra e venda de ouro nas unidades operacionais da ligada;
valor recuperável dos ativos. 3.8. Contingências: O reconhecimento, a mensuração e Sistema de
a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de comunicação
10
9
(3)
6
6 9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração: No exercício encerrado em
acordo com os critérios deﬁnidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do Comitê de Sistema de
31 de dezembro de 2018, a Distribuidora despendeu o montante de R$ 456 (R$ 432
Pronunciamentos Técnicos, aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do Banco Central processamento de
em 2017) como remuneração às pessoas chave da Administração. 10. Cobertura de
do Brasil. i. Contingências ativas: não são reconhecidas nas demonstrações con- dados
20
89
(58)
31
45 seguros: A Distribuidora adota a política de contratar cobertura de seguros para os
tábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua Sistema de transporte
20 2.894
(658) 2.236
2.537 bens sujeitos a riscos por montantes considerados suﬁcientes para cobrir eventuais
realização, sobre as quais não cabem mais recursos; ii. Contingências passivas:
Sistema de segurança
10
31
(22)
9
12 sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas,
são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de as3.387
(875) 2.512
2.823 dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações
sessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda. Os Total
passivos contingentes classiﬁcados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos b. Intangível
contábeis, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores indesão apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes, enquanto aquelas
Valor líquido pendentes. 11. Contingências: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
classiﬁcadas como perda remota não requerem provisão e divulgação; iii. Obrigações
31/12/2018
31/12/2017 estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades ﬁscais. Outros impostos e conlegais: ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
Taxa de
Amortização
Valor
Valor tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
liquidação das obrigações ﬁscais e tributárias, quando os montantes envolvidos forem
amortização - %
Custo
acumulada
líquido
Líquido períodos variáveis de tempo. 12. Prevenção à lavagem de dinheiro: Em cumprimenmensuráveis com suﬁciente segurança. 3.9. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa
e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional,
to à legislação especíﬁca e às melhores práticas para sua gestão eﬁciente, são feitas
depósitos bancários e aplicações temporárias em ouro, cujos vencimentos das opera- Softwares
20
188
(146)
42
54 revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro;
ções na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco Total
188
(146)
42
54 esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de
insigniﬁcante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Distribuidora para
6. Patrimônio líquido - a) Capital Social: O capital social de R$ 4.000, está represen- riscos e controles internos. 13. Gerenciamento de estrutura de capital: Visando o
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. A composição dos saldos e:
31/12/2018 31/12/2017 tado por 4.000.000 de cotas, totalmente subscritas e integralizadas por cotistas domi- atendimento à Resolução 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adoCaixa
613
3.067 ciliados no país. b) Reservas especiais de lucros: No exercício encerrado em 31 de tou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
Depósitos bancários
1.417
2.422 dezembro de 2018 foram revertidos de reservas especiais de lucros o montante de R$ procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição
Aplicações temporárias em ouro
13.754
16.513 1.000 para distribuição aos sócios; e, foram revertidos o montante de R$ 935 para ab- de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituiTotal caixa e equivalentes de caixa
15.784
22.002 sorção do saldo de prejuízos acumulados do exercício. No exercício encerrado em 31 ção de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a
4. Composição de saldos relevantes
31/12/2018 31/12/2017 de dezembro de 2017 foram revertidos de reservas especiais de lucros o montante de
R$ 107 para distribuição aos sócios; e, foram destinados o saldo de lucros acumulados seus clientes. 14. Riscos operacionais - (a) Gestão de risco operacional: Conforme
Ativo
Diversos
2.820
1.263 no montante de R$ 3.342 para reservas especiais de lucros. c) Dividendos: No exer- Resolução CMN 4.557/2017, informamos que a empresa dispõe de estrutura de geAdiantamentos e antecipações salariais
4
13 cicio encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram distribuídos dividendos por decisão renciamento de risco operacional, capaz de identiﬁcar, avaliar, monitorar, controlar e
Adiantamentos p/ conta de imobilizações
25 dos controladores no montante de R$ 1.000 (R$ 897 em 2017). d) Juros sobre capital mitigar os riscos associados a suas atividades. O risco operacional é a possibilidade
Adiantamentos p/pagto.nossa conta
436
98 próprio: No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foram pagos juros de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deﬁciências ou inadequações de proDevedores diversos País
128
10 sobre capital próprio; e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram cessos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. A Distribuidora desenvolve
Impostos e contribuições a compensar
704
- pagos o montante de R$ 376, conforme faculta o artigo 9 da Lei nº 9.249/95.
permanentemente políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle
31/12/2018 31/12/2017
1.548
1.117 7. Outras Despesas Administrativas
Devedores por Depósitos em Garantia - Apreensão de ouro (i)
Outras despesas administrativas
(10.173)
(12.241) de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes às suas atividades,
Outros Valores e Bens
(233)
(210) com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacioDespesas Antecipadas
37
36 Despesas de aluguéis
(62)
(58) nais visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento de regras e normas apliVale Refeição/Alimentação
16
13 Despesas de comunicações
(38)
(70) cáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condução dos negócios e
Vale Transporte
2
1 Despesas com manutenção e conservação
(37)
(33) acarretem perdas ﬁnanceiras. O relatório de risco operacional está à disposição dos
Prêmios de Seguros
19
22 Despesas de material
(310)
(260) interessados na sede da empresa. (b) Gestão de risco de mercado: O risco de mer(i) Existem dois pedidos de restituição de coisa apreendida, relativas a ouro aluvionar, Despesas de processamento de dados
(5.687)
(6.541)
regularmente adquiridas através de postos de compra de ouro, conforme descrito abai- Despesas com comissões
(79)
(76) cado está ligado à possibilidade de perda por oscilações de preços e taxas em função
xo. Autos nº 0005661-25.2015.4.01.3603 que tramita perante o D. Juízo de Direito Despesas com serviços do sistema ﬁnanceiro
(69)
(73) dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativas e passivas
da 2ª Vara Federal de Sinop-MT, e objetiva a restituição dos seguintes bens/valores: Despesas de serviços de terceiros
(749)
(607) da empresa. A política da instituição, em termos de exposição ao risco de mercado
• 3.744,93 gramas de ouro no montante de R$ 417 (R$ 417 em 2017); • Valores em Despesas de serviços técnicos especializados
(1.768)
(2.605) é conservadora, com limites deﬁnidos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o
reais no montante de R$ 33 (R$ 33 em 2017); Autos nº 0320/2016 que tramita perante Despesas de transporte
(399)
(1.069) cumprimento deste, acompanhado diariamente. Desta forma, a estrutura de gerena Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá-MT, e objetiva a restituição Despesas de viagem no País
(370)
(266) ciamento de risco de mercado da empresa está apta a avaliar e monitorar os riscos
dos seguintes bens/valores: • 5.981,01 gramas de ouro no montante de R$ 667 (R$ Despesas com depreciação e amortização
(372)
(373)
667 em 2017). E, processos com ouro apreendido no exercício encerrado em 31 de de- Outras despesas administrativas
zembro de 2018, conforme abaixo: • Ouro ﬁno apreendido em São Paulo no montante 8. Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social 31/12/2018 31/12/2017 associados, garantindo eﬁciência na gestão desses riscos, controlando ainda, o PRE
(935)
7.047 (Patrimônio de Referência Exigido) de sua Carteira, conforme determina a Resolução
de R$ 73; • Ouro bruto apreendido em São Paulo no montante de R$ 51; • Valores em Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Reais apreendidos em Itaituba no montante de R$ 307.
(-) Juros sobre capital próprio
(376) CMN 4.557/2017 do Banco Central do Brasil. 15. Ouvidoria: O canal de Ouvidoria
Passivo
31/12/2018 31/12/2017 Adições/exclusões
122
121 está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem direta gratuita
Outras obrigações
Lucro Real/ (Prejuízo) ﬁscal
(813)
6.792 (DDG) 0800.772.8006.
8.539
14.392 (-) Compensação de prejuízo ﬁscal
Carteira de câmbio
(1.095)
DIRETORIA
Câmbio vendido a liquidar - ouro
8.539
14.392 Base de cálculo
(813)
5.697
Fiscais e previdenciárias
2.442
1.591 Imposto de Renda - 15 % + adicional 10%
(1.401)
Dirceu Santos Frederico Sobrinho
Impostos e contribuições sobre lucros a pagar
830 (-) Incentivos ﬁscais - P.A.T.
2
Diretor
Impostos e contribuições sobre salários
42
51 Contribuição Social - 20%
(1.140)
Reinaldo Dantas
Impostos e contrib. sobre serviços terceiros
458
217 Total da provisão de IRPJ e CSLL
(2.539)
Contador CRC-1SP 110330/O-6
Outros
1
58 Em 31 de dezembro de 2018 a Distribuidora apresentava saldos de prejuizos ﬁscais e
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da F.D’Gold Distribuidora de Títulos e Valores boração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente cionais. ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
Mobiliários Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Adminis- planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
da F.D’Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“F.D’Gold”) que com- tração é responsável pela avaliação da capacidade da “F.D’Gold” continuar operando, di- objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Distribuidora.
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra- vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. iv. Concluímos sobre
líquido e dos ﬂuxos de caixa para o semestre e exercício ﬁndos naquela data, bem como, a Administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto pela governança da “F.D’Gold” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidacom as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam adequa- processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor de de continuidade operacional da “F.D’Gold”. Se concluirmos que existe uma incerteza
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da F.D’Gold pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“F.D’Gold”), em 31 de dezembro razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de dis- divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o 2º. Semestre torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evie exercício ﬁndos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
aplicáveis as instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e futuras podem levar a Distribuidora a não mais manter-se em continuidade operacional. v.
Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras,
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as corresponestão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
monstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação a “F.D’Gold”, de acordo com razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons- adequada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas trações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcaNormas Proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumpri- brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional, e mantemos tivas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: i. Identiﬁcamos e avaliamos os que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
que a evidência de auditoria obtida foi suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se cauSão Paulo, SP, 21 março de 2019
opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resﬁnanceiras: A Administração da “F.D’Gold” é responsável pela elaboração e adequada posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para
apresentação das demonstrações ﬁnanceiras, de acordo com as práticas contábeis ado- fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
tadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de FINAUD Auditores Independentes S/S
Welington Vieira Araújo
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela- burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas inten- CRC 2 SP 032.357/O-7
Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0039634-65.2012.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São
Paulo, Dr(a). RENATA MARTINS DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corréu
SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, motorista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3.494.274 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 323.416.958-68, expedido nos autos
da Ação de Resolução Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada com Perdas e Danos, pelo procedimento comum, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB/SP, com prazo de 30 dias Processo nº 0039634-65.2012.8.26.0007.
A Doutora Renata Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível Foro Regional VII
Itaquera Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, etc... Faz Saber ao corréu Sérgio Roberto
dos Santos, brasileiro, motorista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3.494.274
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 323.416.958-68, que por parte da Companhia Metropolitana
de Habitação de São Paulo COHAB-SP, lhe foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual
com Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada com Perdas e Danos, pelo Procedimento
Comum, bem como contra Edna Helena Ramos, brasileira, passadeira, portadora da cédula de
identidade RG nº 16.325.104 SSP/SP, inscrita no CPF 049.727.518-00, relativo ao Instrumento
de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Geraldo Santen, nº 215, o qual
integra o Conjunto Habitacional Itaquera II/III, São Paulo-SP; eis que os suplicados em flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, abandonaram o imóvel em questão e deixaram de
pagar as prestações mensais combinadas, acumulando um débito de R$ 78.885,84, atualizado
até agosto/2012. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi deferida a tutela antecipada
para reintegrar a autora na posse do imóvel, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento; compensando com indenização
pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações de
direito. Estando o correquerido em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para
que os mesmos, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, conteste a presente ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC),
fica intimado ainda, do deferimento da tutela antecipada, por este Juízo, para reintegração da
autora na posse do imóvel.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2018.

VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.

CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87 - NIRE: 35.300.528.743
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data e Horário e Local: 15/03/2019, às 10:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade. Convocação e Publicação: dispensadas em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade. Mesa: Iniciados os trabalhos, foi escolhido para presidir a mesa, o Sra. Sonia Regina Zeronian
Mattoso, Presidente, e Sr. Claudinei de Souza Mariano, Secretário. Ordem do Dia: 1) Destituição
de diretores; 2) Eleição de novos diretores; 3) Outros assuntos de interesse social. Deliberação:
Foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: 1) A destituição dos atuais Diretores: Sonia Regina Zeronian Mattoso e Claudinei de Souza Mariano. 2) Em substituição aos diretores ora
destituídos, foram eleitos para o cargo de diretor com mandato de 3 anos que findar-se-á em 05 de
dezembro de 2021 os Srs. Francisco Parente dos Santos e Vicente dos Anjos Dinis Ferraz, tendo a
sua remuneração global mensal até o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda,
como despesa dedutível da Sociedade. Autorizam ainda a Diretoria ora eleita para tomar todas as
providências de arquivamento dos atos da sociedade perante o Registro do Comércio, de inscrição
perante as diversas repartições e autoridades públicas onde seu cadastro se fizer necessário, e
quaisquer outras medidas necessárias ou convenientes à continuidade das operações sociais. Os diretores eleitos declaram sob pena da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da
Sociedade: (i) em virtude de Lei Especial; (ii) de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos
delas; (iii) de pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; (iv) 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 propriedades. 3) Outros assuntos do interesse social. Encerramento: A ata
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas: Via Sul Transportes Urbanos Ltda,
representada pelos seus administradores Francisco Parente dos Santos e Vicente dos Anjos Dinis
Ferraz. São Paulo, 15 de março de 2.019. Sonia Regina Zeronian Mattoso – Presidente da Mesa,
Claudinei de Souza Mariano – Secretário da Mesa. Diretores Eleitos: Vicente dos Anjos Dinis Ferraz
- Diretor, Francisco Parente dos Santos - Diretor. Jucesp - registrada sob o numero 167.281/19-7 em
22/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 110138572.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central da Capital,
Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(s) OCUPANTES DESCONHECIDOS, que lhe foi proposta uma ação de
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de QIFAH MARUF HASSAN alegando em
síntese que: No dia 24 de julho de 2017 a autora recebeu a informação por intermédio de
vizinhos que o imóvel de sua propriedade, localizado à Rua Vidal de Negreiros, n.º 240, Pari,
nesta Capital, havia sido invadido de forma clandestina e precária. Tendo em vista o número
indeterminado de pessoas ocupantes e desconhecidos na área objeto desta ação, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL dos ocupantes desconhecidos, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18
de fevereiro de 2019.
43ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 005130235.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIMAR ALVES
SANTOS LUNARDELLI, CPF. 052.608.588-97, que ABETEC Associação Brasileira de Educação
e Tecnologia, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, também contra a Ricardo Augusto Accorsi
Lunardelli, que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenandoos ao pagamento de R$25.013,24 (atualizado até Fev/2019 - fls.57). Estando a executada em
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a flui r após
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de
10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA,
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço, número 34/2019 OC: 091301090472019OC00078 Processo
50/2019. Aquisição de Reagentes para determinação dos grupos sanguíneos ABO/Rh
(prova direta e reversa), Pesquisa e identificação de Anticorpos anti-eritrocitários, teste de
antiglobulina direto, provas de compatibilidade pré-transfusionais fenotipagem Rh e Diluentes – uso específico em cartões método gel ou microcolunas de aglutinação, com equipamentos em comodato.
Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: Dia 27/03/2019.
A realização da sessão será em 08/04/2019 às 10:00 horas,
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Indicar como Pregoeira a Senhora Isabel Saturnino Chaves – RF nº 1038.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Vitor Rogério Medeiros – 1080
Silvia Leão Bonifácio- RF 837;Juliana Eriko Yamanaka – RF 1382;Sonia dos santos Ribeiro
RF- 1586.
A Integra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta
licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos
sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”.
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Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê,
Ilhabela- SP., as seguintes licitações: Edital nº 048/2019 – Pregão
Presencial nº 031/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada
na confecção de placas ACM e de letras caixa, para identificação de
prédios públicos. Data da entrega das propostas dia 05/04/2019 às
10:10 horas. Proc. Adm. nº 2.200-2/2019.Edital nº 049/2019 – Pregão
Presencial nº 032/2019 – Objeto: Registro de Preços Visando Futura
e Eventual Aquisição de filtros e bebedouros. Data da entrega das
propostas dia 05/04/2019 às 14:30 horas. Proc. Adm. nº 1.9131/2019.Edital nº 050/2019 – Chamada Pública nº 003/2019 – Objeto:
CHAMAMENTO PÚBLICO para recepção e a seleção de propostas
técnicas, documentação e proposta comercial das empresas que
pretendam participar deste Chamamento público de credenciamento
para Contratação de Pessoa Jurídica especializada em prestação de
serviços do tipo CASA DE APOIO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS.
Data da entrega das propostas dia 08/04/2019 às 10:10 horas. Proc.
Adm. nº 16.331-4/2018. Os Editais completos deverão ser retirados
no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços –
Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço
acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-9207),
em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura.
Ilhabela 25 de março de 2019 – Departamento de Licitações.
Custo desta Publicação R$420,00

VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.

CNPJ/MF nº 32.238.981/0001-04 - NIRE: 35.300.529.235
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data e Horário e Local: Aos 23/01/2019, às 15 horas, sede social. Convocação: Dispensada. Quorum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Mesa: Sr. Edson Gonçalves - Presidente; e Sr. João
Ferracini Neto, Secretário. Ordem do Dia: (i) Aprovação das demonstrações financeiras e balanço
patrimonial exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) Outros assuntos do interesse social. Deliberações: Por unanimidade de votos, deliberou-se: (i) Aprovar as demonstrações financeiras e
balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente publicadas
nos jornais DOESP e Gazeta de São Paulo em edição de 22/01/2019. Encerramento: A ata foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de janeiro 2019. A presente é cópia fiel
da original lavrada em livro próprio. Acionista presente: Viação Cidade Dutra Ltda. Representada por
seus administradores João Gonçalves Gonçalves e Vicente dos Anjos Dinis Ferraz. Edson Gonçalves
- Presidente da Mesa, João Ferracini Neto - Secretário da Mesa. Jucesp - registrada sob o numero
128.117/19-9 em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Acesse:

www.gazetasp.com.br

