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B8 Economia QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2021 O ESTADO DE S. PAULO

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

AVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP MIS 117 Nº 00766/21-PG SABESP MIS 117 Nº 00766/21-PG SABESP MIS 117 Nº 00766/21-PG SABESP MIS 117 Nº 00766/21-Prestação de serviços de limpeza, asseio e Prestação de serviços de limpeza, asseio e Prestação de serviços de limpeza, asseio e Prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e 
higiene nas áreas de atuação da Diretoria Metropolitana M e Departamento de higiene nas áreas de atuação da Diretoria Metropolitana M e Departamento de higiene nas áreas de atuação da Diretoria Metropolitana M e Departamento de higiene nas áreas de atuação da Diretoria Metropolitana M e Departamento de 
Controle da Qualidade dos Produtos Água e Esgotos - TOQ. Recebimento das Controle da Qualidade dos Produtos Água e Esgotos - TOQ. Recebimento das Controle da Qualidade dos Produtos Água e Esgotos - TOQ. Recebimento das Controle da Qualidade dos Produtos Água e Esgotos - TOQ. Recebimento das 
Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do dia 11/05/21 até às 09:00 hs (nove Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do dia 11/05/21 até às 09:00 hs (nove Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do dia 11/05/21 até às 09:00 hs (nove Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do dia 11/05/21 até às 09:00 hs (nove 
horas) do dia 12/05/21, no sítio da SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. horas) do dia 12/05/21, no sítio da SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. horas) do dia 12/05/21, no sítio da SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. horas) do dia 12/05/21, no sítio da SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. 
Abertura das Propostas: às 09:00hs (nove horas) do dia 12/05/21, pelo Pregoeiro. Abertura das Propostas: às 09:00hs (nove horas) do dia 12/05/21, pelo Pregoeiro. Abertura das Propostas: às 09:00hs (nove horas) do dia 12/05/21, pelo Pregoeiro. Abertura das Propostas: às 09:00hs (nove horas) do dia 12/05/21, pelo Pregoeiro. 
Credenciamento dos Representantes permanentemente aberto, através do sítio da Credenciamento dos Representantes permanentemente aberto, através do sítio da Credenciamento dos Representantes permanentemente aberto, através do sítio da Credenciamento dos Representantes permanentemente aberto, através do sítio da 
Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será 
disponibilizado a partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na disponibilizado a partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na disponibilizado a partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na disponibilizado a partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na 
Internet www.sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel impresso, Internet www.sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel impresso, Internet www.sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel impresso, Internet www.sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel impresso, 
pelo valor de R$ 10,00, no MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro pelo valor de R$ 10,00, no MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro pelo valor de R$ 10,00, no MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro pelo valor de R$ 10,00, no MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro 
- São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas SP, 29/04/21 - - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas SP, 29/04/21 - - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas SP, 29/04/21 - - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas SP, 29/04/21 - 
Departamento de Serviços Administrativos Integrados MIS. Departamento de Serviços Administrativos Integrados MIS. Departamento de Serviços Administrativos Integrados MIS. Departamento de Serviços Administrativos Integrados MIS. 
PG SABESP TO 00381/21 - PG SABESP TO 00381/21 - PG SABESP TO 00381/21 - PG SABESP TO 00381/21 - Prestação de serviços de Engenharia para execução, Prestação de serviços de Engenharia para execução, Prestação de serviços de Engenharia para execução, Prestação de serviços de Engenharia para execução, 
operação e manutenção de usina minigeradora fotovoltaica flutuante. Edital disponível operação e manutenção de usina minigeradora fotovoltaica flutuante. Edital disponível operação e manutenção de usina minigeradora fotovoltaica flutuante. Edital disponível operação e manutenção de usina minigeradora fotovoltaica flutuante. Edital disponível 
para “download” a partir de 29/04/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante para “download” a partir de 29/04/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante para “download” a partir de 29/04/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante para “download” a partir de 29/04/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante 
obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso 
“Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 
3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das 
Propostas a partir da 00h00 de 11/05/21 até as 09h30 de 12/05/21 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/05/21 até as 09h30 de 12/05/21 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/05/21 até as 09h30 de 12/05/21 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/05/21 até as 09h30 de 12/05/21 - www.sabesp.
com.br/licitacoes. As 09h30 será dado início a Sessão Pública. SP 29/04/21 - (TO) A com.br/licitacoes. As 09h30 será dado início a Sessão Pública. SP 29/04/21 - (TO) A com.br/licitacoes. As 09h30 será dado início a Sessão Pública. SP 29/04/21 - (TO) A com.br/licitacoes. As 09h30 será dado início a Sessão Pública. SP 29/04/21 - (TO) A 
Diretoria. Diretoria. Diretoria. Diretoria. 
PG SABESP MN 04396/20 - PG SABESP MN 04396/20 - PG SABESP MN 04396/20 - PG SABESP MN 04396/20 - Prestação de serviço de engenharia por desempenho Prestação de serviço de engenharia por desempenho Prestação de serviço de engenharia por desempenho Prestação de serviço de engenharia por desempenho 
para gestão de ativos, imobilizações, desmobilizações e acompanhamento de para gestão de ativos, imobilizações, desmobilizações e acompanhamento de para gestão de ativos, imobilizações, desmobilizações e acompanhamento de para gestão de ativos, imobilizações, desmobilizações e acompanhamento de 
inventários para atendimento às normas estabelecidas pela Agência Reguladora de inventários para atendimento às normas estabelecidas pela Agência Reguladora de inventários para atendimento às normas estabelecidas pela Agência Reguladora de inventários para atendimento às normas estabelecidas pela Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP - UN Norte M. Edital Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP - UN Norte M. Edital Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP - UN Norte M. Edital Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP - UN Norte M. Edital 
completo disponível p/ download a partir de 30/04/21, através do sítio SABESP na completo disponível p/ download a partir de 30/04/21, através do sítio SABESP na completo disponível p/ download a partir de 30/04/21, através do sítio SABESP na completo disponível p/ download a partir de 30/04/21, através do sítio SABESP na 
Internet: www.sabesp.com.br/fornecedores. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia Internet: www.sabesp.com.br/fornecedores. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia Internet: www.sabesp.com.br/fornecedores. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia Internet: www.sabesp.com.br/fornecedores. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia 
13/05/21, até as 09:00h do dia 14/05/21. Abertura das propostas as 09:01h do dia 13/05/21, até as 09:00h do dia 14/05/21. Abertura das propostas as 09:01h do dia 13/05/21, até as 09:00h do dia 14/05/21. Abertura das propostas as 09:01h do dia 13/05/21, até as 09:00h do dia 14/05/21. Abertura das propostas as 09:01h do dia 
14/05/21 no sítio da SABESP na Internet acima. SP, 29/04/21 MN. 14/05/21 no sítio da SABESP na Internet acima. SP, 29/04/21 MN. 14/05/21 no sítio da SABESP na Internet acima. SP, 29/04/21 MN. 14/05/21 no sítio da SABESP na Internet acima. SP, 29/04/21 MN. 
Licitação SABESP MC 00678/21 - Licitação SABESP MC 00678/21 - Licitação SABESP MC 00678/21 - Licitação SABESP MC 00678/21 - Fornecimento de 60 metros de tubo de aço Fornecimento de 60 metros de tubo de aço Fornecimento de 60 metros de tubo de aço Fornecimento de 60 metros de tubo de aço 
700mm para UGR Ipiranga - UN Centro - Diretoria Metropolitana M. Edital completo 700mm para UGR Ipiranga - UN Centro - Diretoria Metropolitana M. Edital completo 700mm para UGR Ipiranga - UN Centro - Diretoria Metropolitana M. Edital completo 700mm para UGR Ipiranga - UN Centro - Diretoria Metropolitana M. Edital completo 
disponível p/ “download” a partir de 29/04/2021 no site www.sabesp.com.br/disponível p/ “download” a partir de 29/04/2021 no site www.sabesp.com.br/disponível p/ “download” a partir de 29/04/2021 no site www.sabesp.com.br/disponível p/ “download” a partir de 29/04/2021 no site www.sabesp.com.br/
fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à 
participação) no acesso - “cadastre sua empresa”. Fone (11) 3388-6724. Problemas participação) no acesso - “cadastre sua empresa”. Fone (11) 3388-6724. Problemas participação) no acesso - “cadastre sua empresa”. Fone (11) 3388-6724. Problemas participação) no acesso - “cadastre sua empresa”. Fone (11) 3388-6724. Problemas 
com o site contatar fone (11) 3388-6984. Envio das “Propostas” a partir da 00:00h com o site contatar fone (11) 3388-6984. Envio das “Propostas” a partir da 00:00h com o site contatar fone (11) 3388-6984. Envio das “Propostas” a partir da 00:00h com o site contatar fone (11) 3388-6984. Envio das “Propostas” a partir da 00:00h 
(zero hora) do dia 13/05/2021 até às 08h59 do dia 14/05/2021, no site acima. As 9:00 (zero hora) do dia 13/05/2021 até às 08h59 do dia 14/05/2021, no site acima. As 9:00 (zero hora) do dia 13/05/2021 até às 08h59 do dia 14/05/2021, no site acima. As 9:00 (zero hora) do dia 13/05/2021 até às 08h59 do dia 14/05/2021, no site acima. As 9:00 
horas será dado início à sessão pública. SP, 29/04/2021 - UN Centro MC.horas será dado início à sessão pública. SP, 29/04/2021 - UN Centro MC.horas será dado início à sessão pública. SP, 29/04/2021 - UN Centro MC.horas será dado início à sessão pública. SP, 29/04/2021 - UN Centro MC.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSESOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSESOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSESOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
Licitação Internacional SABESP CSS 04267/20 - Licitação Internacional SABESP CSS 04267/20 - Licitação Internacional SABESP CSS 04267/20 - Licitação Internacional SABESP CSS 04267/20 - Solicitação de Manifestações de Solicitação de Manifestações de Solicitação de Manifestações de Solicitação de Manifestações de 
Interesse para a seleção de empresas isoladas ou consorciadas de consultoria para Interesse para a seleção de empresas isoladas ou consorciadas de consultoria para Interesse para a seleção de empresas isoladas ou consorciadas de consultoria para Interesse para a seleção de empresas isoladas ou consorciadas de consultoria para 
prestação de serviços de engenharia para implementação e operacionalização do prestação de serviços de engenharia para implementação e operacionalização do prestação de serviços de engenharia para implementação e operacionalização do prestação de serviços de engenharia para implementação e operacionalização do 
plano de ação emergencial (PAE) das barragens e estruturas hidráulicas, para plano de ação emergencial (PAE) das barragens e estruturas hidráulicas, para plano de ação emergencial (PAE) das barragens e estruturas hidráulicas, para plano de ação emergencial (PAE) das barragens e estruturas hidráulicas, para 
elaboração da uma “Lista-Curta”. As empresas isoladas ou consorciadas selecionadas elaboração da uma “Lista-Curta”. As empresas isoladas ou consorciadas selecionadas elaboração da uma “Lista-Curta”. As empresas isoladas ou consorciadas selecionadas elaboração da uma “Lista-Curta”. As empresas isoladas ou consorciadas selecionadas 
para a “Lista-Curta” serão convidadas a apresentar “Documentos de Habilitação, para a “Lista-Curta” serão convidadas a apresentar “Documentos de Habilitação, para a “Lista-Curta” serão convidadas a apresentar “Documentos de Habilitação, para a “Lista-Curta” serão convidadas a apresentar “Documentos de Habilitação, 
Propostas Técnicas e Comerciais” para definição final do licitante vencedor. Propostas Técnicas e Comerciais” para definição final do licitante vencedor. Propostas Técnicas e Comerciais” para definição final do licitante vencedor. Propostas Técnicas e Comerciais” para definição final do licitante vencedor. 
Manifestação de Interesse completo disponível para “download” a partir de 30/04/2021 Manifestação de Interesse completo disponível para “download” a partir de 30/04/2021 Manifestação de Interesse completo disponível para “download” a partir de 30/04/2021 Manifestação de Interesse completo disponível para “download” a partir de 30/04/2021 
- www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso “cadastre - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso “cadastre - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso “cadastre - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso “cadastre 
sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha de acesso, contatar fone (11) 3388-sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha de acesso, contatar fone (11) 3388-sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha de acesso, contatar fone (11) 3388-sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha de acesso, contatar fone (11) 3388-
6812/6724. As manifestações de interesse devem ser encaminhadas no e-mail 6812/6724. As manifestações de interesse devem ser encaminhadas no e-mail 6812/6724. As manifestações de interesse devem ser encaminhadas no e-mail 6812/6724. As manifestações de interesse devem ser encaminhadas no e-mail 
recebimentodedocumentos@sabesp.com.br até às 17h00 do dia 26/05/2021, aos recebimentodedocumentos@sabesp.com.br até às 17h00 do dia 26/05/2021, aos recebimentodedocumentos@sabesp.com.br até às 17h00 do dia 26/05/2021, aos recebimentodedocumentos@sabesp.com.br até às 17h00 do dia 26/05/2021, aos 
cuidados do Departamento de Licitações de Serviços - CSS. Recursos do Contrato de cuidados do Departamento de Licitações de Serviços - CSS. Recursos do Contrato de cuidados do Departamento de Licitações de Serviços - CSS. Recursos do Contrato de cuidados do Departamento de Licitações de Serviços - CSS. Recursos do Contrato de 
Empréstimo Nº: LN 8916-BR com o Banco Mundial - BIRD. SP 29/04/21 (MA) A Empréstimo Nº: LN 8916-BR com o Banco Mundial - BIRD. SP 29/04/21 (MA) A Empréstimo Nº: LN 8916-BR com o Banco Mundial - BIRD. SP 29/04/21 (MA) A Empréstimo Nº: LN 8916-BR com o Banco Mundial - BIRD. SP 29/04/21 (MA) A 
Diretoria.Diretoria.Diretoria.Diretoria.

ADIAMENTO “SINE-DIE”ADIAMENTO “SINE-DIE”ADIAMENTO “SINE-DIE”ADIAMENTO “SINE-DIE”
PG SABESP MM 00602/21-Aquisição de torno mecânico horizontal e máquina PG SABESP MM 00602/21-Aquisição de torno mecânico horizontal e máquina PG SABESP MM 00602/21-Aquisição de torno mecânico horizontal e máquina PG SABESP MM 00602/21-Aquisição de torno mecânico horizontal e máquina 
eletroerosão corte a fio - Superintendência de Manutenção Estratégica MM. eletroerosão corte a fio - Superintendência de Manutenção Estratégica MM. eletroerosão corte a fio - Superintendência de Manutenção Estratégica MM. eletroerosão corte a fio - Superintendência de Manutenção Estratégica MM. 
Comunicamos que a data estabelecida à licitação em referência fica adiada (Sine-Comunicamos que a data estabelecida à licitação em referência fica adiada (Sine-Comunicamos que a data estabelecida à licitação em referência fica adiada (Sine-Comunicamos que a data estabelecida à licitação em referência fica adiada (Sine-
Die). São Paulo, 29/04/21 - MM.Die). São Paulo, 29/04/21 - MM.Die). São Paulo, 29/04/21 - MM.Die). São Paulo, 29/04/21 - MM.

RESPOSTA DA IMPUGNACAO/ABERTURARESPOSTA DA IMPUGNACAO/ABERTURARESPOSTA DA IMPUGNACAO/ABERTURARESPOSTA DA IMPUGNACAO/ABERTURA
PG SABESP MIS 117 N° 03986/20 - PG SABESP MIS 117 N° 03986/20 - PG SABESP MIS 117 N° 03986/20 - PG SABESP MIS 117 N° 03986/20 - Prestação de serviços técnicos para implantação, Prestação de serviços técnicos para implantação, Prestação de serviços técnicos para implantação, Prestação de serviços técnicos para implantação, 
operação e manutenção de monitoramento eletrônico, pronta resposta e do centro de operação e manutenção de monitoramento eletrônico, pronta resposta e do centro de operação e manutenção de monitoramento eletrônico, pronta resposta e do centro de operação e manutenção de monitoramento eletrônico, pronta resposta e do centro de 
operação e controle (COC) no âmbito dos imóveis da SABESP na RMSP. Após operação e controle (COC) no âmbito dos imóveis da SABESP na RMSP. Após operação e controle (COC) no âmbito dos imóveis da SABESP na RMSP. Após operação e controle (COC) no âmbito dos imóveis da SABESP na RMSP. Após 
avaliação da impugnação interposta pelas licitantes, AUTO DEFESA, GOCIL, avaliação da impugnação interposta pelas licitantes, AUTO DEFESA, GOCIL, avaliação da impugnação interposta pelas licitantes, AUTO DEFESA, GOCIL, avaliação da impugnação interposta pelas licitantes, AUTO DEFESA, GOCIL, 
TELEFONICA. A Sabesp decidiu deferi-lo parcialmente, impugnação interposta pela TELEFONICA. A Sabesp decidiu deferi-lo parcialmente, impugnação interposta pela TELEFONICA. A Sabesp decidiu deferi-lo parcialmente, impugnação interposta pela TELEFONICA. A Sabesp decidiu deferi-lo parcialmente, impugnação interposta pela 
licitante SEGURPRO indeferido. Todas as decisões acompanhadas pelo ato do Sr. licitante SEGURPRO indeferido. Todas as decisões acompanhadas pelo ato do Sr. licitante SEGURPRO indeferido. Todas as decisões acompanhadas pelo ato do Sr. licitante SEGURPRO indeferido. Todas as decisões acompanhadas pelo ato do Sr. 
Diretor Metropolitano- M. O Edital aditamento 001 - completo será disponibilizado a Diretor Metropolitano- M. O Edital aditamento 001 - completo será disponibilizado a Diretor Metropolitano- M. O Edital aditamento 001 - completo será disponibilizado a Diretor Metropolitano- M. O Edital aditamento 001 - completo será disponibilizado a 
partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet www.partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet www.partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet www.partir de 29/04/21, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet www.
sabesp.com.br/licitacoes. Comunicamos que a abertura do pregão será as às 09:00 sabesp.com.br/licitacoes. Comunicamos que a abertura do pregão será as às 09:00 sabesp.com.br/licitacoes. Comunicamos que a abertura do pregão será as às 09:00 sabesp.com.br/licitacoes. Comunicamos que a abertura do pregão será as às 09:00 
hs (nove horas) do dia 13/05/21, pelo Pregoeiro. Dossiê franqueado p/vistas na hs (nove horas) do dia 13/05/21, pelo Pregoeiro. Dossiê franqueado p/vistas na hs (nove horas) do dia 13/05/21, pelo Pregoeiro. Dossiê franqueado p/vistas na hs (nove horas) do dia 13/05/21, pelo Pregoeiro. Dossiê franqueado p/vistas na 
MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro - São Paulo/SP, das 08:30 MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro - São Paulo/SP, das 08:30 MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro - São Paulo/SP, das 08:30 MIS.117, na Av. do Estado, 561 - Unidade III - Bom Retiro - São Paulo/SP, das 08:30 
às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas. SP, 29/04/21. Departamento de Serviços às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas. SP, 29/04/21. Departamento de Serviços às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas. SP, 29/04/21. Departamento de Serviços às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas. SP, 29/04/21. Departamento de Serviços 
Administrativos Integrados MIS. Administrativos Integrados MIS. Administrativos Integrados MIS. Administrativos Integrados MIS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
 SERRA AZUL SERRA AZUL SERRA AZUL SERRA AZUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021
Quarta - feira, 27 de ABRIL de 2021. Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições Quarta - feira, 27 de ABRIL de 2021. Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições Quarta - feira, 27 de ABRIL de 2021. Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições Quarta - feira, 27 de ABRIL de 2021. Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições 
legais, satisfazendo a Lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão Municipal legais, satisfazendo a Lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão Municipal legais, satisfazendo a Lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão Municipal legais, satisfazendo a Lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão Municipal 
de Licitação comprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto de Licitação comprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto de Licitação comprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto de Licitação comprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto 
é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CASTRAÇÃO CIRURGICA E IDENTIFICAÇÃO EM CÃES E GATOS (MACHO/FÊMEA), EM CASTRAÇÃO CIRURGICA E IDENTIFICAÇÃO EM CÃES E GATOS (MACHO/FÊMEA), EM CASTRAÇÃO CIRURGICA E IDENTIFICAÇÃO EM CÃES E GATOS (MACHO/FÊMEA), EM CASTRAÇÃO CIRURGICA E IDENTIFICAÇÃO EM CÃES E GATOS (MACHO/FÊMEA), EM 
ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
de acordo com as especi}cações do Anexo I do Edital veem HOMOLOGAR o pre-de acordo com as especi}cações do Anexo I do Edital veem HOMOLOGAR o pre-de acordo com as especi}cações do Anexo I do Edital veem HOMOLOGAR o pre-de acordo com as especi}cações do Anexo I do Edital veem HOMOLOGAR o pre-
sente processo administrativo da Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sente processo administrativo da Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sente processo administrativo da Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sente processo administrativo da Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
004/2021, para que produza os efeitos legais e Jurídicos. Assim, no Termo da Legisla-004/2021, para que produza os efeitos legais e Jurídicos. Assim, no Termo da Legisla-004/2021, para que produza os efeitos legais e Jurídicos. Assim, no Termo da Legisla-004/2021, para que produza os efeitos legais e Jurídicos. Assim, no Termo da Legisla-
ção vigente, }ca o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa:ção vigente, }ca o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa:ção vigente, }ca o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa:ção vigente, }ca o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa:
ROBERTA TASSO ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA - ME / CNPJ 20.001.355/0001-ROBERTA TASSO ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA - ME / CNPJ 20.001.355/0001-ROBERTA TASSO ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA - ME / CNPJ 20.001.355/0001-ROBERTA TASSO ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA - ME / CNPJ 20.001.355/0001-
02, estabelecida à Rua Homero Pacheco Alves - nº 2128 � Bairro Centro, Município de 02, estabelecida à Rua Homero Pacheco Alves - nº 2128 � Bairro Centro, Município de 02, estabelecida à Rua Homero Pacheco Alves - nº 2128 � Bairro Centro, Município de 02, estabelecida à Rua Homero Pacheco Alves - nº 2128 � Bairro Centro, Município de 
Franca/SP, totalizando um valor Global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).Franca/SP, totalizando um valor Global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).Franca/SP, totalizando um valor Global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).Franca/SP, totalizando um valor Global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Publique � se. Ao departamento competente para as providencias cabíveis.Publique � se. Ao departamento competente para as providencias cabíveis.Publique � se. Ao departamento competente para as providencias cabíveis.Publique � se. Ao departamento competente para as providencias cabíveis.

AUGUSTO FRASSETTO NETOAUGUSTO FRASSETTO NETOAUGUSTO FRASSETTO NETOAUGUSTO FRASSETTO NETO
 Prefeito Municipal Prefeito Municipal Prefeito Municipal Prefeito Municipal

IPLF HOLDING S.A.IPLF HOLDING S.A.IPLF HOLDING S.A.IPLF HOLDING S.A.
CNPJ nº 60.651.569/0001-49CNPJ nº 60.651.569/0001-49CNPJ nº 60.651.569/0001-49CNPJ nº 60.651.569/0001-49

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado de outra forma)(Em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado de outra forma)(Em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado de outra forma)(Em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado de outra forma)

vestimentos e Participações Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Ca-vestimentos e Participações Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Ca-vestimentos e Participações Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Ca-vestimentos e Participações Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Ca-
pital. (c) Em 16 de novembro de 2020, a controlada em conjunto Alden Desenvolvimento Imobiliário pital. (c) Em 16 de novembro de 2020, a controlada em conjunto Alden Desenvolvimento Imobiliário pital. (c) Em 16 de novembro de 2020, a controlada em conjunto Alden Desenvolvimento Imobiliário pital. (c) Em 16 de novembro de 2020, a controlada em conjunto Alden Desenvolvimento Imobiliário 
Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das partici-Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das partici-Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das partici-Ltda. aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das partici-
pações dos sócios. (d) Em 20 de outubro de 2020, a coligada Nemonorte Imóveis e Participações Ltda. pações dos sócios. (d) Em 20 de outubro de 2020, a coligada Nemonorte Imóveis e Participações Ltda. pações dos sócios. (d) Em 20 de outubro de 2020, a coligada Nemonorte Imóveis e Participações Ltda. pações dos sócios. (d) Em 20 de outubro de 2020, a coligada Nemonorte Imóveis e Participações Ltda. 
aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das participações aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das participações aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das participações aumentou o capital com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na proporção das participações 
dos sócios. dos sócios. dos sócios. dos sócios. 13. Imobilizado consolidado: 13. Imobilizado consolidado: 13. Imobilizado consolidado: 13. Imobilizado consolidado: As movimentações do imobilizado são apresentadas abaixo:As movimentações do imobilizado são apresentadas abaixo:As movimentações do imobilizado são apresentadas abaixo:As movimentações do imobilizado são apresentadas abaixo:

Edificações e Total do ativoEdificações e Total do ativoEdificações e Total do ativoEdificações e Total do ativo
benfeitoriasbenfeitoriasbenfeitoriasbenfeitorias ReflorestamentoReflorestamentoReflorestamentoReflorestamento TerrenosTerrenosTerrenosTerrenos imobilizadoimobilizadoimobilizadoimobilizado

Taxa média anual de depreciação 4% – – –Taxa média anual de depreciação 4% – – –Taxa média anual de depreciação 4% – – –Taxa média anual de depreciação 4% – – –
CustoCustoCustoCusto
 Saldos em 31 de dezembro  Saldos em 31 de dezembro  Saldos em 31 de dezembro  Saldos em 31 de dezembro 
  de 2019 e 2020  de 2019 e 2020  de 2019 e 2020  de 2019 e 2020 568568568568 734734734734 6.1006.1006.1006.100 7.4027.4027.4027.402
DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação
 Saldos em 31 de dezembro de 2018 (297) – – (297) Saldos em 31 de dezembro de 2018 (297) – – (297) Saldos em 31 de dezembro de 2018 (297) – – (297) Saldos em 31 de dezembro de 2018 (297) – – (297)
 Depreciação Depreciação Depreciação Depreciação (23)(23)(23)(23) –––– –––– (23)(23)(23)(23)
 Saldos em 31 de dezembro de 2019 (320) – – (320) Saldos em 31 de dezembro de 2019 (320) – – (320) Saldos em 31 de dezembro de 2019 (320) – – (320) Saldos em 31 de dezembro de 2019 (320) – – (320)
 Depreciação Depreciação Depreciação Depreciação (23)(23)(23)(23) –––– –––– (23)(23)(23)(23)
 Saldos em 31 de dezembro de 2020 Saldos em 31 de dezembro de 2020 Saldos em 31 de dezembro de 2020 Saldos em 31 de dezembro de 2020 (343)(343)(343)(343) –––– –––– (343)(343)(343)(343)
Valor residualValor residualValor residualValor residual
Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020 225225225225 734734734734 6.1006.1006.1006.100 7.0597.0597.0597.059
Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019 248248248248 734734734734 6.1006.1006.1006.100 7.0827.0827.0827.082
14. Intangível - consolidado: 14. Intangível - consolidado: 14. Intangível - consolidado: 14. Intangível - consolidado: As movimentações dos ativos intangíveis são apresentadas abaixo:As movimentações dos ativos intangíveis são apresentadas abaixo:As movimentações dos ativos intangíveis são apresentadas abaixo:As movimentações dos ativos intangíveis são apresentadas abaixo:

ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado
IntangívelIntangívelIntangívelIntangível

Marcas e patentesMarcas e patentesMarcas e patentesMarcas e patentes
Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019 49494949
Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020 49494949
15. Títulos de securitização - consolidado: 15. Títulos de securitização - consolidado: 15. Títulos de securitização - consolidado: 15. Títulos de securitização - consolidado: Em 18 de outubro de 2012, a empresa Brazilian Securities Em 18 de outubro de 2012, a empresa Brazilian Securities Em 18 de outubro de 2012, a empresa Brazilian Securities Em 18 de outubro de 2012, a empresa Brazilian Securities 
Companhia de Securitização emitiu Certificado de Crédito Imobiliário para representar parte dos Direi-Companhia de Securitização emitiu Certificado de Crédito Imobiliário para representar parte dos Direi-Companhia de Securitização emitiu Certificado de Crédito Imobiliário para representar parte dos Direi-Companhia de Securitização emitiu Certificado de Crédito Imobiliário para representar parte dos Direi-
tos de Crédito de venda de lotes do Empreendimento Bella Cittá, de propriedade da SPLF Investimen-tos de Crédito de venda de lotes do Empreendimento Bella Cittá, de propriedade da SPLF Investimen-tos de Crédito de venda de lotes do Empreendimento Bella Cittá, de propriedade da SPLF Investimen-tos de Crédito de venda de lotes do Empreendimento Bella Cittá, de propriedade da SPLF Investimen-
tos e Participações Ltda., no valor nominal de R$20.000, representado por 1 (um) Certificado de Crédi-tos e Participações Ltda., no valor nominal de R$20.000, representado por 1 (um) Certificado de Crédi-tos e Participações Ltda., no valor nominal de R$20.000, representado por 1 (um) Certificado de Crédi-tos e Participações Ltda., no valor nominal de R$20.000, representado por 1 (um) Certificado de Crédi-
to Imobiliário. Nessa mesma data, a controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda. cedeu para to Imobiliário. Nessa mesma data, a controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda. cedeu para to Imobiliário. Nessa mesma data, a controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda. cedeu para to Imobiliário. Nessa mesma data, a controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda. cedeu para 
Brazilian Securities Companhia de Securitização o Certificado de Crédito Imobiliário mencionado aci-Brazilian Securities Companhia de Securitização o Certificado de Crédito Imobiliário mencionado aci-Brazilian Securities Companhia de Securitização o Certificado de Crédito Imobiliário mencionado aci-Brazilian Securities Companhia de Securitização o Certificado de Crédito Imobiliário mencionado aci-
ma, pelo valor de R$20.000, o pagamento desta cessão ocorreu em 19 de outubro de 2012. Ainda ma, pelo valor de R$20.000, o pagamento desta cessão ocorreu em 19 de outubro de 2012. Ainda ma, pelo valor de R$20.000, o pagamento desta cessão ocorreu em 19 de outubro de 2012. Ainda ma, pelo valor de R$20.000, o pagamento desta cessão ocorreu em 19 de outubro de 2012. Ainda 
nesta data, a Brazilian Securities Companhia de Securitização cedeu para Fundação Filantrópica nesta data, a Brazilian Securities Companhia de Securitização cedeu para Fundação Filantrópica nesta data, a Brazilian Securities Companhia de Securitização cedeu para Fundação Filantrópica nesta data, a Brazilian Securities Companhia de Securitização cedeu para Fundação Filantrópica 
Arymax esse mesmo Certificado de Crédito Imobiliário, pelo valor de R$20.000, e o pagamento desta Arymax esse mesmo Certificado de Crédito Imobiliário, pelo valor de R$20.000, e o pagamento desta Arymax esse mesmo Certificado de Crédito Imobiliário, pelo valor de R$20.000, e o pagamento desta Arymax esse mesmo Certificado de Crédito Imobiliário, pelo valor de R$20.000, e o pagamento desta 
cessão também ocorreu em 19 de outubro de 2012. Esse título tem sua remuneração baseada na va-cessão também ocorreu em 19 de outubro de 2012. Esse título tem sua remuneração baseada na va-cessão também ocorreu em 19 de outubro de 2012. Esse título tem sua remuneração baseada na va-cessão também ocorreu em 19 de outubro de 2012. Esse título tem sua remuneração baseada na va-
riação do IGP-M e taxa de juros calculada de 7,23% a.a., com amortizações mensais até o seu venci-riação do IGP-M e taxa de juros calculada de 7,23% a.a., com amortizações mensais até o seu venci-riação do IGP-M e taxa de juros calculada de 7,23% a.a., com amortizações mensais até o seu venci-riação do IGP-M e taxa de juros calculada de 7,23% a.a., com amortizações mensais até o seu venci-
mento em 2022. O saldo do Certificado de Crédito Imobiliário contabilizado no passivo circulante e no mento em 2022. O saldo do Certificado de Crédito Imobiliário contabilizado no passivo circulante e no mento em 2022. O saldo do Certificado de Crédito Imobiliário contabilizado no passivo circulante e no mento em 2022. O saldo do Certificado de Crédito Imobiliário contabilizado no passivo circulante e no 
passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 era R$424 e R$261 respectivamente (em 31 de passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 era R$424 e R$261 respectivamente (em 31 de passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 era R$424 e R$261 respectivamente (em 31 de passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 era R$424 e R$261 respectivamente (em 31 de 
dezembro de 2019 R$3.009 e R$526, respectivamente). A movimentação dos saldos é demonstrada a dezembro de 2019 R$3.009 e R$526, respectivamente). A movimentação dos saldos é demonstrada a dezembro de 2019 R$3.009 e R$526, respectivamente). A movimentação dos saldos é demonstrada a dezembro de 2019 R$3.009 e R$526, respectivamente). A movimentação dos saldos é demonstrada a 
seguir:seguir:seguir:seguir:

2020202020202020 2019201920192019
Saldos iniciais 3.535 7.756Saldos iniciais 3.535 7.756Saldos iniciais 3.535 7.756Saldos iniciais 3.535 7.756
Juros incorridos 387 432Juros incorridos 387 432Juros incorridos 387 432Juros incorridos 387 432
Pagamento do principal (2.942) (3.226)Pagamento do principal (2.942) (3.226)Pagamento do principal (2.942) (3.226)Pagamento do principal (2.942) (3.226)
Pagamento dos jurosPagamento dos jurosPagamento dos jurosPagamento dos juros (295)(295)(295)(295) (1.427)(1.427)(1.427)(1.427)
Saldos finaisSaldos finaisSaldos finaisSaldos finais 685685685685 3.5353.5353.5353.535
Passivo circulante 424 3.009Passivo circulante 424 3.009Passivo circulante 424 3.009Passivo circulante 424 3.009
Passivo não circulante 261 526Passivo não circulante 261 526Passivo não circulante 261 526Passivo não circulante 261 526
16. Provisão para riscos - consolidado: 16. Provisão para riscos - consolidado: 16. Provisão para riscos - consolidado: 16. Provisão para riscos - consolidado: Constituída pela Companhia e pelas suas controladas, obser-Constituída pela Companhia e pelas suas controladas, obser-Constituída pela Companhia e pelas suas controladas, obser-Constituída pela Companhia e pelas suas controladas, obser-
vam os seguintes critérios: (i) para os casos em que a possibilidade de perda é remota, não é constitu-vam os seguintes critérios: (i) para os casos em que a possibilidade de perda é remota, não é constitu-vam os seguintes critérios: (i) para os casos em que a possibilidade de perda é remota, não é constitu-vam os seguintes critérios: (i) para os casos em que a possibilidade de perda é remota, não é constitu-
ída provisão; (ii) para os casos em que a perspectiva de perda é possível, é feita a divulgação em nota ída provisão; (ii) para os casos em que a perspectiva de perda é possível, é feita a divulgação em nota ída provisão; (ii) para os casos em que a perspectiva de perda é possível, é feita a divulgação em nota ída provisão; (ii) para os casos em que a perspectiva de perda é possível, é feita a divulgação em nota 
explicativa e adicionalmente uma análise individualizada e criteriosa, com base em dados pretéritos e explicativa e adicionalmente uma análise individualizada e criteriosa, com base em dados pretéritos e explicativa e adicionalmente uma análise individualizada e criteriosa, com base em dados pretéritos e explicativa e adicionalmente uma análise individualizada e criteriosa, com base em dados pretéritos e 
perspectiva de desfecho, para determinação da estimativa de seu efeito financeiro, sendo que, caso perspectiva de desfecho, para determinação da estimativa de seu efeito financeiro, sendo que, caso perspectiva de desfecho, para determinação da estimativa de seu efeito financeiro, sendo que, caso perspectiva de desfecho, para determinação da estimativa de seu efeito financeiro, sendo que, caso 
haja haja haja haja a probabilidade de desembolso, a Administração opta pela constituição de provisão, consoante a probabilidade de desembolso, a Administração opta pela constituição de provisão, consoante a probabilidade de desembolso, a Administração opta pela constituição de provisão, consoante a probabilidade de desembolso, a Administração opta pela constituição de provisão, consoante 
procedimento interno existente; e (iii) para os casos em que a possibilidade de perda é provável, procedimento interno existente; e (iii) para os casos em que a possibilidade de perda é provável, procedimento interno existente; e (iii) para os casos em que a possibilidade de perda é provável, procedimento interno existente; e (iii) para os casos em que a possibilidade de perda é provável, 
 a Administração constitui provisão. Movimentação dasprovisões no exercício: a Administração constitui provisão. Movimentação dasprovisões no exercício: a Administração constitui provisão. Movimentação dasprovisões no exercício: a Administração constitui provisão. Movimentação dasprovisões no exercício:

Saldo em 2019Saldo em 2019Saldo em 2019Saldo em 2019 Novos processosNovos processosNovos processosNovos processos
Liquidação  Liquidação  Liquidação  Liquidação  

de processosde processosde processosde processos
Saldo  Saldo  Saldo  Saldo  

em 2020em 2020em 2020em 2020
IPLF Holding S.A.IPLF Holding S.A.IPLF Holding S.A.IPLF Holding S.A.
 Trabalhistas Trabalhistas Trabalhistas Trabalhistas 223223223223 248248248248 –––– 471471471471
A Companhia e suas controladas são parte no polo passivo em aproximadamente 6 processos tributá-A Companhia e suas controladas são parte no polo passivo em aproximadamente 6 processos tributá-A Companhia e suas controladas são parte no polo passivo em aproximadamente 6 processos tributá-A Companhia e suas controladas são parte no polo passivo em aproximadamente 6 processos tributá-
rios, cíveis e previdenciários cuja probabilidade de perda é considerada possível, pelos assessores ju-rios, cíveis e previdenciários cuja probabilidade de perda é considerada possível, pelos assessores ju-rios, cíveis e previdenciários cuja probabilidade de perda é considerada possível, pelos assessores ju-rios, cíveis e previdenciários cuja probabilidade de perda é considerada possível, pelos assessores ju-
rídicos e pela Administração, no montante total aproximado de R$1.874 em 31 de dezembro de 2020 rídicos e pela Administração, no montante total aproximado de R$1.874 em 31 de dezembro de 2020 rídicos e pela Administração, no montante total aproximado de R$1.874 em 31 de dezembro de 2020 rídicos e pela Administração, no montante total aproximado de R$1.874 em 31 de dezembro de 2020 
(R$4.178 em 31 de dezembro de 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída. Em 31 de de-(R$4.178 em 31 de dezembro de 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída. Em 31 de de-(R$4.178 em 31 de dezembro de 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída. Em 31 de de-(R$4.178 em 31 de dezembro de 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída. Em 31 de de-
zembro de 2020, os depósitos judiciais da Companhia e do consolidado, relacionados a estes proces-zembro de 2020, os depósitos judiciais da Companhia e do consolidado, relacionados a estes proces-zembro de 2020, os depósitos judiciais da Companhia e do consolidado, relacionados a estes proces-zembro de 2020, os depósitos judiciais da Companhia e do consolidado, relacionados a estes proces-
sos eram de R$ 3.219 e R$ 3.361 respectivamente (31 de dezembro de 2019 eram de R$3.219 e sos eram de R$ 3.219 e R$ 3.361 respectivamente (31 de dezembro de 2019 eram de R$3.219 e sos eram de R$ 3.219 e R$ 3.361 respectivamente (31 de dezembro de 2019 eram de R$3.219 e sos eram de R$ 3.219 e R$ 3.361 respectivamente (31 de dezembro de 2019 eram de R$3.219 e 
R$3.360). R$3.360). R$3.360). R$3.360). 17. Patrimônio líquido: 17. Patrimônio líquido: 17. Patrimônio líquido: 17. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o capital social 
da Companhia era de R$101.280, composto por 337.103.953 ações nominativas, sem valor nominal, da Companhia era de R$101.280, composto por 337.103.953 ações nominativas, sem valor nominal, da Companhia era de R$101.280, composto por 337.103.953 ações nominativas, sem valor nominal, da Companhia era de R$101.280, composto por 337.103.953 ações nominativas, sem valor nominal, 
sendo 337.100.000 ações ordinárias e 3.953 ações preferenciais. As ações preferenciais possuem as sendo 337.100.000 ações ordinárias e 3.953 ações preferenciais. As ações preferenciais possuem as sendo 337.100.000 ações ordinárias e 3.953 ações preferenciais. As ações preferenciais possuem as sendo 337.100.000 ações ordinárias e 3.953 ações preferenciais. As ações preferenciais possuem as 
características, como: prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; dividendo, por ação, 10% (dez características, como: prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; dividendo, por ação, 10% (dez características, como: prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; dividendo, por ação, 10% (dez características, como: prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; dividendo, por ação, 10% (dez 
por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; participação, em igualdade de condições com por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; participação, em igualdade de condições com por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; participação, em igualdade de condições com por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; participação, em igualdade de condições com 
as ações ordinárias, no recebimento de ações bonificadas resultantes da capitalização de reservas ou as ações ordinárias, no recebimento de ações bonificadas resultantes da capitalização de reservas ou as ações ordinárias, no recebimento de ações bonificadas resultantes da capitalização de reservas ou as ações ordinárias, no recebimento de ações bonificadas resultantes da capitalização de reservas ou 
fundos de qualquer natureza, ou mesmo de fracionamento; e todos os demais direitos que forem atribu-fundos de qualquer natureza, ou mesmo de fracionamento; e todos os demais direitos que forem atribu-fundos de qualquer natureza, ou mesmo de fracionamento; e todos os demais direitos que forem atribu-fundos de qualquer natureza, ou mesmo de fracionamento; e todos os demais direitos que forem atribu-
ídos às ações ordinárias, exceto que não gozarão do direito de voto. Reserva de lucros: O estatuto so-ídos às ações ordinárias, exceto que não gozarão do direito de voto. Reserva de lucros: O estatuto so-ídos às ações ordinárias, exceto que não gozarão do direito de voto. Reserva de lucros: O estatuto so-ídos às ações ordinárias, exceto que não gozarão do direito de voto. Reserva de lucros: O estatuto so-
cial estabelece a formação de uma reserva especial destinada a futuro aumento de capital, no montan-cial estabelece a formação de uma reserva especial destinada a futuro aumento de capital, no montan-cial estabelece a formação de uma reserva especial destinada a futuro aumento de capital, no montan-cial estabelece a formação de uma reserva especial destinada a futuro aumento de capital, no montan-
te de 90% do valor que remanescer após a apropriação da reserva legal e alocação dos dividendos, te de 90% do valor que remanescer após a apropriação da reserva legal e alocação dos dividendos, te de 90% do valor que remanescer após a apropriação da reserva legal e alocação dos dividendos, te de 90% do valor que remanescer após a apropriação da reserva legal e alocação dos dividendos, 
limitada a 80% do capital social, com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais. O limitada a 80% do capital social, com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais. O limitada a 80% do capital social, com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais. O limitada a 80% do capital social, com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais. O 
saldo remanescente poderá ser destinado à reserva estatutária especial com a finalidade de garantir a saldo remanescente poderá ser destinado à reserva estatutária especial com a finalidade de garantir a saldo remanescente poderá ser destinado à reserva estatutária especial com a finalidade de garantir a saldo remanescente poderá ser destinado à reserva estatutária especial com a finalidade de garantir a 
continuidade da distribuição de dividendos, limitada a 20% do capital.  Ajuste de avaliação patrimonial: continuidade da distribuição de dividendos, limitada a 20% do capital.  Ajuste de avaliação patrimonial: continuidade da distribuição de dividendos, limitada a 20% do capital.  Ajuste de avaliação patrimonial: continuidade da distribuição de dividendos, limitada a 20% do capital.  Ajuste de avaliação patrimonial: 
A Companhia registrou nesta rubrica do balanço os reflexos das contrapartidas das variações cambiais A Companhia registrou nesta rubrica do balanço os reflexos das contrapartidas das variações cambiais A Companhia registrou nesta rubrica do balanço os reflexos das contrapartidas das variações cambiais A Companhia registrou nesta rubrica do balanço os reflexos das contrapartidas das variações cambiais 
sobre investidas no exterior, o ganho ou perda com a atualização do valor justo de ativos financeiros, sobre investidas no exterior, o ganho ou perda com a atualização do valor justo de ativos financeiros, sobre investidas no exterior, o ganho ou perda com a atualização do valor justo de ativos financeiros, sobre investidas no exterior, o ganho ou perda com a atualização do valor justo de ativos financeiros, 
líquidos do imposto de renda e da contribuição social diferidos. Dividendos: O estatuto social da Com-líquidos do imposto de renda e da contribuição social diferidos. Dividendos: O estatuto social da Com-líquidos do imposto de renda e da contribuição social diferidos. Dividendos: O estatuto social da Com-líquidos do imposto de renda e da contribuição social diferidos. Dividendos: O estatuto social da Com-
panhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na panhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na panhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na panhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na 
forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Dividendos propostos no exercício: O cálculo dos 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Dividendos propostos no exercício: O cálculo dos 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Dividendos propostos no exercício: O cálculo dos 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Dividendos propostos no exercício: O cálculo dos 
dividendos propostos pela Administração, sujeito à aprovação na Assembleia Geral Ordinária, está de-dividendos propostos pela Administração, sujeito à aprovação na Assembleia Geral Ordinária, está de-dividendos propostos pela Administração, sujeito à aprovação na Assembleia Geral Ordinária, está de-dividendos propostos pela Administração, sujeito à aprovação na Assembleia Geral Ordinária, está de-
monstrado abaixo:monstrado abaixo:monstrado abaixo:monstrado abaixo:

2020202020202020 2019201920192019
Lucro líquido do exercício 5.976 5.249Lucro líquido do exercício 5.976 5.249Lucro líquido do exercício 5.976 5.249Lucro líquido do exercício 5.976 5.249
Reserva legal 5%Reserva legal 5%Reserva legal 5%Reserva legal 5% (299)(299)(299)(299) (262)(262)(262)(262)

5.677 4.9875.677 4.9875.677 4.9875.677 4.987
Dividendo mínimo obrigatório proposto - 25%Dividendo mínimo obrigatório proposto - 25%Dividendo mínimo obrigatório proposto - 25%Dividendo mínimo obrigatório proposto - 25% 1.4191.4191.4191.419 1.2471.2471.2471.247
Lucro por ação - básico e diluído: O lucro por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível Lucro por ação - básico e diluído: O lucro por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível Lucro por ação - básico e diluído: O lucro por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível Lucro por ação - básico e diluído: O lucro por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível 
aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais 
emitidas durante o exercício.emitidas durante o exercício.emitidas durante o exercício.emitidas durante o exercício.

2020202020202020
OrdináriasOrdináriasOrdináriasOrdinárias PreferenciaisPreferenciaisPreferenciaisPreferenciais TotalTotalTotalTotal

Lucro atribuível aos acionistas 5.976 – 5.976Lucro atribuível aos acionistas 5.976 – 5.976Lucro atribuível aos acionistas 5.976 – 5.976Lucro atribuível aos acionistas 5.976 – 5.976
Quantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercício 337.100.000337.100.000337.100.000337.100.000 3.953 337.103.9533.953 337.103.9533.953 337.103.9533.953 337.103.953
Lucro básico por açãoLucro básico por açãoLucro básico por açãoLucro básico por ação 0,017730,017730,017730,01773 0,019500,019500,019500,01950

2019201920192019
OrdináriasOrdináriasOrdináriasOrdinárias PreferenciaisPreferenciaisPreferenciaisPreferenciais TotalTotalTotalTotal

Lucro atribuível aos acionistas 5.249 – 5.249Lucro atribuível aos acionistas 5.249 – 5.249Lucro atribuível aos acionistas 5.249 – 5.249Lucro atribuível aos acionistas 5.249 – 5.249
Quantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercícioQuantidade média ponderada das ações no exercício 337.100.000337.100.000337.100.000337.100.000 3.953 337.103.9533.953 337.103.9533.953 337.103.9533.953 337.103.953
Lucro básico por açãoLucro básico por açãoLucro básico por açãoLucro básico por ação 0,015570,015570,015570,01557 0,017130,017130,017130,01713
18. Custos e despesas por natureza:18. Custos e despesas por natureza:18. Custos e despesas por natureza:18. Custos e despesas por natureza: ControladoraControladoraControladoraControladora ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado

2020202020202020 2019201920192019 2020202020202020 2019201920192019
Despesas gerais e administrativasDespesas gerais e administrativasDespesas gerais e administrativasDespesas gerais e administrativas
 Serviços (2.236) (817) (3.405) (1.916) Serviços (2.236) (817) (3.405) (1.916) Serviços (2.236) (817) (3.405) (1.916) Serviços (2.236) (817) (3.405) (1.916)
 Gastos com pessoal (2.548) (2.178) (2.548) (2.178) Gastos com pessoal (2.548) (2.178) (2.548) (2.178) Gastos com pessoal (2.548) (2.178) (2.548) (2.178) Gastos com pessoal (2.548) (2.178) (2.548) (2.178)
 Depreciação e amortização (23) (23) (23) (23) Depreciação e amortização (23) (23) (23) (23) Depreciação e amortização (23) (23) (23) (23) Depreciação e amortização (23) (23) (23) (23)
 Despesas com tributos (5) (151) (1.863) (1.701) Despesas com tributos (5) (151) (1.863) (1.701) Despesas com tributos (5) (151) (1.863) (1.701) Despesas com tributos (5) (151) (1.863) (1.701)
 Despesas compartilhadas – – (3.021) (2.269) Despesas compartilhadas – – (3.021) (2.269) Despesas compartilhadas – – (3.021) (2.269) Despesas compartilhadas – – (3.021) (2.269)

ControladoraControladoraControladoraControladora ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado
2020202020202020 2019201920192019 2020202020202020 2019201920192019

 Outras despesas Outras despesas Outras despesas Outras despesas (177)(177)(177)(177) (363)(363)(363)(363) (254)(254)(254)(254) (409)(409)(409)(409)
(4.989)(4.989)(4.989)(4.989) (3.532)(3.532)(3.532)(3.532) (11.114)(11.114)(11.114)(11.114) (8.496)(8.496)(8.496)(8.496)

19. Resultado financeiro:19. Resultado financeiro:19. Resultado financeiro:19. Resultado financeiro: ControladoraControladoraControladoraControladora ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado
2020202020202020 2019201920192019 2020202020202020 2019201920192019

Receitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeiras
 Receitas de juros 158 2.089 668 2.648 Receitas de juros 158 2.089 668 2.648 Receitas de juros 158 2.089 668 2.648 Receitas de juros 158 2.089 668 2.648
 Outras receitas financeiras Outras receitas financeiras Outras receitas financeiras Outras receitas financeiras 12121212 21212121 12121212 21212121

170170170170 2.1102.1102.1102.110 680680680680 2.6692.6692.6692.669
Despesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeiras
 Outras despesas financeiras Outras despesas financeiras Outras despesas financeiras Outras despesas financeiras (2)(2)(2)(2) (19)(19)(19)(19) (395)(395)(395)(395) (459)(459)(459)(459)
Resultado financeiro líquidoResultado financeiro líquidoResultado financeiro líquidoResultado financeiro líquido 168168168168 2.0912.0912.0912.091 285285285285 2.2102.2102.2102.210
20. Instrumentos financeiros: 20.1. Gerenciamento de riscos financeiros: a) Visão geral: 20. Instrumentos financeiros: 20.1. Gerenciamento de riscos financeiros: a) Visão geral: 20. Instrumentos financeiros: 20.1. Gerenciamento de riscos financeiros: a) Visão geral: 20. Instrumentos financeiros: 20.1. Gerenciamento de riscos financeiros: a) Visão geral: A Admi-A Admi-A Admi-A Admi-
nistração da Companhia e de suas controladas estão voltadas para a geração de resultados consisten-nistração da Companhia e de suas controladas estão voltadas para a geração de resultados consisten-nistração da Companhia e de suas controladas estão voltadas para a geração de resultados consisten-nistração da Companhia e de suas controladas estão voltadas para a geração de resultados consisten-
tes e sustentáveis ao longo do tempo. A Companhia e suas controladas utilizam os instrumentos finan-tes e sustentáveis ao longo do tempo. A Companhia e suas controladas utilizam os instrumentos finan-tes e sustentáveis ao longo do tempo. A Companhia e suas controladas utilizam os instrumentos finan-tes e sustentáveis ao longo do tempo. A Companhia e suas controladas utilizam os instrumentos finan-
ceiros mais líquidos e: (i) não contratam operações alavancadas ou com outras formas de opções ceiros mais líquidos e: (i) não contratam operações alavancadas ou com outras formas de opções ceiros mais líquidos e: (i) não contratam operações alavancadas ou com outras formas de opções ceiros mais líquidos e: (i) não contratam operações alavancadas ou com outras formas de opções 
embutidas que alterem sua finalidade de proteção (“hedge”); (ii) não possuem dívida com duplo indexa-embutidas que alterem sua finalidade de proteção (“hedge”); (ii) não possuem dívida com duplo indexa-embutidas que alterem sua finalidade de proteção (“hedge”); (ii) não possuem dívida com duplo indexa-embutidas que alterem sua finalidade de proteção (“hedge”); (ii) não possuem dívida com duplo indexa-
dor ou outras formas de opções implícitas; e (iii) não têm operações que requeiram depósito de margem dor ou outras formas de opções implícitas; e (iii) não têm operações que requeiram depósito de margem dor ou outras formas de opções implícitas; e (iii) não têm operações que requeiram depósito de margem dor ou outras formas de opções implícitas; e (iii) não têm operações que requeiram depósito de margem 
ou outras formas de garantia para o risco de crédito das contrapartes. Os principais riscos financeiros ou outras formas de garantia para o risco de crédito das contrapartes. Os principais riscos financeiros ou outras formas de garantia para o risco de crédito das contrapartes. Os principais riscos financeiros ou outras formas de garantia para o risco de crédito das contrapartes. Os principais riscos financeiros 
considerados pela Administração são os seguintes: • Risco de crédito. • Risco de liquidez. • Risco de considerados pela Administração são os seguintes: • Risco de crédito. • Risco de liquidez. • Risco de considerados pela Administração são os seguintes: • Risco de crédito. • Risco de liquidez. • Risco de considerados pela Administração são os seguintes: • Risco de crédito. • Risco de liquidez. • Risco de 
mercado. • Risco de capital. mercado. • Risco de capital. mercado. • Risco de capital. mercado. • Risco de capital. b) Avaliação: b) Avaliação: b) Avaliação: b) Avaliação: Os instrumentos financeiros calculados pelo valor justo estão Os instrumentos financeiros calculados pelo valor justo estão Os instrumentos financeiros calculados pelo valor justo estão Os instrumentos financeiros calculados pelo valor justo estão 
apresentados de acordo com os níveis definidos a seguir: Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em apresentados de acordo com os níveis definidos a seguir: Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em apresentados de acordo com os níveis definidos a seguir: Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em apresentados de acordo com os níveis definidos a seguir: Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em 
mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em 
mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como 
preços) ou indiretamente (derivado dos preços). Todas as operações com instrumentos financeiros es-preços) ou indiretamente (derivado dos preços). Todas as operações com instrumentos financeiros es-preços) ou indiretamente (derivado dos preços). Todas as operações com instrumentos financeiros es-preços) ou indiretamente (derivado dos preços). Todas as operações com instrumentos financeiros es-
tão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. Conforme qua-tão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. Conforme qua-tão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. Conforme qua-tão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. Conforme qua-
dro abaixo, durante o exercício não houve nenhuma reclassificação entre as categorias:dro abaixo, durante o exercício não houve nenhuma reclassificação entre as categorias:dro abaixo, durante o exercício não houve nenhuma reclassificação entre as categorias:dro abaixo, durante o exercício não houve nenhuma reclassificação entre as categorias:

ControladoraControladoraControladoraControladora ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado
NotaNotaNotaNota 2020202020202020 2019201920192019 2020202020202020 2019201920192019

AtivosAtivosAtivosAtivos
Valor justo por meio do resultadoValor justo por meio do resultadoValor justo por meio do resultadoValor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras 6 416 16.755 2.799 19.126Aplicações financeiras 6 416 16.755 2.799 19.126Aplicações financeiras 6 416 16.755 2.799 19.126Aplicações financeiras 6 416 16.755 2.799 19.126
Custo amortizadoCusto amortizadoCusto amortizadoCusto amortizado
 Caixa e equivalentes de caixa 5 2.605 8.146 2.945 8.778 Caixa e equivalentes de caixa 5 2.605 8.146 2.945 8.778 Caixa e equivalentes de caixa 5 2.605 8.146 2.945 8.778 Caixa e equivalentes de caixa 5 2.605 8.146 2.945 8.778
 Contas a receber de clientes 7 – – 1.504 2.953 Contas a receber de clientes 7 – – 1.504 2.953 Contas a receber de clientes 7 – – 1.504 2.953 Contas a receber de clientes 7 – – 1.504 2.953
PassivosPassivosPassivosPassivos
Custo amortizadoCusto amortizadoCusto amortizadoCusto amortizado
 Dividendos propostos 1.419 1.247 1.419 1.247 Dividendos propostos 1.419 1.247 1.419 1.247 Dividendos propostos 1.419 1.247 1.419 1.247 Dividendos propostos 1.419 1.247 1.419 1.247
 Títulos de securitização 15 – – 685 3.535 Títulos de securitização 15 – – 685 3.535 Títulos de securitização 15 – – 685 3.535 Títulos de securitização 15 – – 685 3.535
20.2. Valor justo versus valor contábil: 20.2. Valor justo versus valor contábil: 20.2. Valor justo versus valor contábil: 20.2. Valor justo versus valor contábil: Os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros não Os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros não Os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros não Os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros não 
diferem significativamente do seu valor justo. Para determinação dos valores de mercado de ativos ou diferem significativamente do seu valor justo. Para determinação dos valores de mercado de ativos ou diferem significativamente do seu valor justo. Para determinação dos valores de mercado de ativos ou diferem significativamente do seu valor justo. Para determinação dos valores de mercado de ativos ou 
instrumentos financeiros negociados em mercados públicos e líquidos, foram utilizadas as cotações de instrumentos financeiros negociados em mercados públicos e líquidos, foram utilizadas as cotações de instrumentos financeiros negociados em mercados públicos e líquidos, foram utilizadas as cotações de instrumentos financeiros negociados em mercados públicos e líquidos, foram utilizadas as cotações de 
mercado de fechamento nas datas dos balanços. A Companhia e suas controladas não possuem ins-mercado de fechamento nas datas dos balanços. A Companhia e suas controladas não possuem ins-mercado de fechamento nas datas dos balanços. A Companhia e suas controladas não possuem ins-mercado de fechamento nas datas dos balanços. A Companhia e suas controladas não possuem ins-
trumentos financeiros derivativos. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo trumentos financeiros derivativos. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo trumentos financeiros derivativos. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo trumentos financeiros derivativos. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo 
qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e 
não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para 
estimar o valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa se aproximam de seu respectivo valor contábil em estimar o valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa se aproximam de seu respectivo valor contábil em estimar o valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa se aproximam de seu respectivo valor contábil em estimar o valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa se aproximam de seu respectivo valor contábil em 
grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. • O valor justo de ativos finan-grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. • O valor justo de ativos finan-grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. • O valor justo de ativos finan-grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. • O valor justo de ativos finan-
ceiros disponíveis para venda é obtido através de preço de mercado cotado em mercados ativos. • Os ceiros disponíveis para venda é obtido através de preço de mercado cotado em mercados ativos. • Os ceiros disponíveis para venda é obtido através de preço de mercado cotado em mercados ativos. • Os ceiros disponíveis para venda é obtido através de preço de mercado cotado em mercados ativos. • Os 
passivos, empréstimos e financiamentos e as contas a pagar e demais contas a pagar excluindo impos-passivos, empréstimos e financiamentos e as contas a pagar e demais contas a pagar excluindo impos-passivos, empréstimos e financiamentos e as contas a pagar e demais contas a pagar excluindo impos-passivos, empréstimos e financiamentos e as contas a pagar e demais contas a pagar excluindo impos-
tos a recolher da Companhia e suas controladas estão contabilizados ao valor histórico, atualizados tos a recolher da Companhia e suas controladas estão contabilizados ao valor histórico, atualizados tos a recolher da Companhia e suas controladas estão contabilizados ao valor histórico, atualizados tos a recolher da Companhia e suas controladas estão contabilizados ao valor histórico, atualizados 
monetariamente de acordo com o método de taxa efetiva, acrescidos de variações monetárias e cam-monetariamente de acordo com o método de taxa efetiva, acrescidos de variações monetárias e cam-monetariamente de acordo com o método de taxa efetiva, acrescidos de variações monetárias e cam-monetariamente de acordo com o método de taxa efetiva, acrescidos de variações monetárias e cam-
biais, conforme índices de fechamento de cada exercício. biais, conforme índices de fechamento de cada exercício. biais, conforme índices de fechamento de cada exercício. biais, conforme índices de fechamento de cada exercício. 20.3. Risco de crédito: 20.3. Risco de crédito: 20.3. Risco de crédito: 20.3. Risco de crédito: As políticas de ven-As políticas de ven-As políticas de ven-As políticas de ven-
das e de crédito, determinadas pela Administração da Companhia e de suas controladas diretas e indi-das e de crédito, determinadas pela Administração da Companhia e de suas controladas diretas e indi-das e de crédito, determinadas pela Administração da Companhia e de suas controladas diretas e indi-das e de crédito, determinadas pela Administração da Companhia e de suas controladas diretas e indi-
retas, visam minimizar eventuais riscos decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é retas, visam minimizar eventuais riscos decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é retas, visam minimizar eventuais riscos decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é retas, visam minimizar eventuais riscos decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é 
alcançado por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a capacidade de paga-alcançado por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a capacidade de paga-alcançado por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a capacidade de paga-alcançado por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a capacidade de paga-
mento (análise de crédito), e da diversificação das vendas (pulverização do risco). mento (análise de crédito), e da diversificação das vendas (pulverização do risco). mento (análise de crédito), e da diversificação das vendas (pulverização do risco). mento (análise de crédito), e da diversificação das vendas (pulverização do risco). 21. Evento Subse-21. Evento Subse-21. Evento Subse-21. Evento Subse-
quente: quente: quente: quente: A Companhia aportou um imóvel na controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda., A Companhia aportou um imóvel na controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda., A Companhia aportou um imóvel na controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda., A Companhia aportou um imóvel na controlada SPLF Investimentos e Participações Ltda., 
conforme alteração do contrato social de 01 de março de 2021, pelo valor contábil de R$5.995, o refe-conforme alteração do contrato social de 01 de março de 2021, pelo valor contábil de R$5.995, o refe-conforme alteração do contrato social de 01 de março de 2021, pelo valor contábil de R$5.995, o refe-conforme alteração do contrato social de 01 de março de 2021, pelo valor contábil de R$5.995, o refe-
rido imóvel será objeto de empreendimento imobiliário na controlada.rido imóvel será objeto de empreendimento imobiliário na controlada.rido imóvel será objeto de empreendimento imobiliário na controlada.rido imóvel será objeto de empreendimento imobiliário na controlada.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e ConsolidadasRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e ConsolidadasRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e ConsolidadasRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Aos Administradores e Acionistas da Aos Administradores e Acionistas da Aos Administradores e Acionistas da Aos Administradores e Acionistas da IPLF Holding S.A. Opinião: IPLF Holding S.A. Opinião: IPLF Holding S.A. Opinião: IPLF Holding S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações Examinamos as demonstrações Examinamos as demonstrações Examinamos as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da IPLF Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como financeiras individuais e consolidadas da IPLF Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como financeiras individuais e consolidadas da IPLF Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como financeiras individuais e consolidadas da IPLF Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das dezembro de 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 mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 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 correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da IPLF Holding S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado consolidada, da IPLF Holding S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado consolidada, da IPLF Holding S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado consolidada, da IPLF Holding S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Nossa Nossa Nossa Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 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, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. apropriada para fundamentar nossa opinião. apropriada para fundamentar nossa opinião. apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração pelas Responsabilidades da Administração pelas Responsabilidades da Administração pelas Responsabilidades da Administração pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: demonstrações financeiras individuais e consolidadas: demonstrações financeiras individuais e consolidadas: demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela A Administração é responsável pela A Administração é responsável pela A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 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 como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 

a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 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. operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: consolidadas: consolidadas: consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 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 razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 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 detecta as eventuais distorções com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 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 relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais financeiras. 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 de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 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 auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 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 auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 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 relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 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.  de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 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 divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 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 base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 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 fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 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 condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em 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 continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 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 apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 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 informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão 
e pelo desempenho da auditoria do Grupo, e, consequentemente, pela opinião de auditoria. e pelo desempenho da auditoria do Grupo, e, consequentemente, pela opinião de auditoria. e pelo desempenho da auditoria do Grupo, e, consequentemente, pela opinião de auditoria. e pelo desempenho da auditoria do Grupo, e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 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.eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de abril de 2021São Paulo, 28 de abril de 2021São Paulo, 28 de abril de 2021São Paulo, 28 de abril de 2021
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HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02  
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 16 dias de março de 2021, às 16 horas, por meio de videoconferência, nos termos e 
prazos previstos no Artigo 23 do Estatuto Social da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na 
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício 
Corporate, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500. 2. Convocação e Presença: 
Reunião regularmente convocada nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, 
Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr. Franco Gerodetti Neto. 4. Deliberações: 
Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia, tendo sido 
autorizada a lavratura da presenta ata em forma de sumário. 4.1. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade 
dos presentes e sem ressalvas, registrada a abstenção dos Srs. Henrique Borenstein e Henry Borenstein, às contas 
da administração, ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e 
aprovar a submissão dos respectivos documentos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada 
para se realizar no dia 30 de abril de 2021. 4.2. Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta 
de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021. 4.3. Aprovar, por unanimidade dos presentes e 
sem ressalvas, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2021, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), bem como a respectiva submissão à Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada para se realizar no dia 30 de abril de 2021. 4.4. Aprovar, por 
unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de recondução dos membros do Conselho de Administração 
para novo mandato unificado de 2 (dois) anos, inclusive no que se refere aos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
do Conselho de Administração, na forma dos Artigos 16 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, bem como 
a respectiva submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada para se realizar no dia  
30 de abril de 2021. 4.5. Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a proposta de destinação do 
resultado da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a submissão da respectiva 
proposta à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada para se realizar no dia 30 de abril de 2021, 
nos seguintes termos: 

Lucro líquido do exercício R$ 26.518.161,35
Destinação à reserva legal (5%) R$ 1.325.908,07
Lucro líquido ajustado R$ 25.192.253,28
Retenção de lucro com base em orçamento de capital R$ 18.894.189,96
Distribuição de dividendos com base no §1º do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia R$ 6.298.063,32

4.6. Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para 
se realizar no dia 30 de abril de 2021, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas da 
administração e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em  
31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar acerca da proposta de destinação do resultado da Companhia auferido no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar a remuneração global dos administradores para o 
exercício social de 2021; e (iv) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato, 
eleger os seus membros e nomear seu Presidente e Vice-Presidente. 4.7. Aprovar, por unanimidade dos presentes 
e sem ressalvas, a realização, pela Companhia, da sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, em série única, da espécie quirografária, sem garantia (“Debêntures”)(“Emissão”), nos seguintes termos 
e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração de “Instrumento Particular de Escritura da 
6ª (sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Colocação Privada da Companhia” entre a Companhia e a True Securitizadora S.A. (“Debenturista”): 
(i) Quantidade total de debêntures: serão emitidas até 50.000 (cinquenta mil) Debêntures; (ii) Valor nominal 
unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na data da respectiva emissão, será de R$ 1.000,00 (mil reais) 
(“Valor Nominal Unitário”); (iii) Valor total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais); (iv) Forma, conversibilidade e comprovação de titularidade das Debêntures: as 
Debêntures terão forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e não serão conversíveis 
em ações de emissão da Companhia; (v) Direito de Preferência: Não há direito de preferência na subscrição das 
Debêntures. (vi) Prazo e data de vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e/ou vencimento 
antecipado, nos termos previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 36  
(trinta e seis) meses, contados da data de emissão. (vii) Atualização monetária do valor nominal unitário das 
debêntures: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - IBGE. (viii) Remuneração das Debêntures: Sobre o saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios 5,75% (cinco inteiros e setenta e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a data de integralização das Debêntures 
ou da última data de pagamento da remuneração das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento. 
(ix) Periodicidade de pagamento da remuneração e carência: A Remuneração será apurada e paga 
mensalmente, não havendo período de carência para a realização dos pagamentos. (x) Amortização: O saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 5 (cinco) parcelas, sendo certo que: (i) a primeira parcela 
será devida em 12 (doze) meses contados da data de integralização das Debêntures e corresponderá a 10%  
(dez por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (ii) a segunda parcela será devida em 18 (dezoito) meses 
contados da data de integralização das Debêntures e corresponderá a 10% (dez por cento) do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures; (iii) a terceira parcela será devida em 24 (vinte e quatro) meses contados da data de integralização 
das Debêntures e corresponderá a 10% (dez por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (iv) a quarta 
parcela será devida em 30 (trinta) meses contados da data de integralização das Debêntures e corresponderá a 
10% (dez por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (v) a quinta parcela será devida em 36 (trinta e seis) 
meses contados da data de integralização das Debêntures e corresponderá a 60% (sessenta por cento) do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures; (xi) Data de emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das 
Debêntures será aquela estabelecida na Escritura da Emissão; (xii) Colocação e Negociação: As Debêntures 
serão objeto de colocação privada junto à Debenturista, sem que haja (i) intermediação de instituições integrantes 
do sistema de distribuição de valores mobiliários; e/ou (ii) realização de qualquer esforço de venda  
perante investidores indeterminados. (xiii) Forma e prazo de subscrição: As Debêntures serão subscritas na 
respectiva data de emissão, por meio da assinatura de boletim de subscrição, cujo modelo será anexo da Escritura 
de Emissão; (xiv) Securitização: As Debêntures devem ser vinculadas a certificados de recebíveis imobiliários de 
emissão da Debenturista (“CRI”), a serem colocados junto a investidores no mercado de capitais, nos termos do 
respectivo termo de securitização. (xv) Demais características: as demais características das Debêntures serão 
especificadas na Escritura de Emissão. 4.8. Simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
quirografária, sem garantia, nos seguintes; 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos. Mesa: Presidente - Sr. Henrique 
Borenstein. Secretário - Sr. Franco Gerodetti Neto. Conselheiros: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, 
Moacir Teixeira da Silva, Francisco Andrade Conde, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mogi das Cruzes, 16 de março de 2021. 
Mesa: Henrique Borenstein - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP nº 171.823/21-7 em 
16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROCESSO SELETIVO GGJ 009/2021
JULGAMENTOS DA COMISSÃO

A Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, leva ao conhecimento dos interessados 

que após julgamento da proposta comercial deliberou pela HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO da empresa: 

AUSTRAL SEGURADORA S.A, referente à Contratação de Seguro D&O (Directors and Officers).
O inteiro teor dos documentos estará à disposição dos interessados para vistas, mediante agendamento 
pelo telefone 0**11 3145-4634/4619.

O prazo para apresentação de recursos administrativos será de 05 (cinco) dias de 29/04 a 04/05/2020, 
das 09h às 17h, protocolar documento na Alameda Santos, 1827 – 14º andar – São Paulo – SP, com 

Sr. Daniel.

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone.
São Paulo, 29 de abril de 2021.

Prefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos Campos
CONSULTA PÚBLICACONSULTA PÚBLICACONSULTA PÚBLICACONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura do Município de São José dos Campos INFORMA aos interessados e ao A Prefeitura do Município de São José dos Campos INFORMA aos interessados e ao A Prefeitura do Município de São José dos Campos INFORMA aos interessados e ao A Prefeitura do Município de São José dos Campos INFORMA aos interessados e ao 
público em geral, que em atendimento ao art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004, público em geral, que em atendimento ao art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004, público em geral, que em atendimento ao art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004, público em geral, que em atendimento ao art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004, 
encontra-se disponível a minuta de encontra-se disponível a minuta de encontra-se disponível a minuta de encontra-se disponível a minuta de EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICAEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICAEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICAEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA em regime  em regime  em regime  em regime 
de CONCESSÃO ADMNISTRATIVA para a de CONCESSÃO ADMNISTRATIVA para a de CONCESSÃO ADMNISTRATIVA para a de CONCESSÃO ADMNISTRATIVA para a IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO 
DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 
INCLUINDO A GESTÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO A GESTÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO A GESTÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO A GESTÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, 
A FIM DE SUPRIR PARTE DA DEMANDA ENERGÉTICA DA PREFEITURA DE SÃO A FIM DE SUPRIR PARTE DA DEMANDA ENERGÉTICA DA PREFEITURA DE SÃO A FIM DE SUPRIR PARTE DA DEMANDA ENERGÉTICA DA PREFEITURA DE SÃO A FIM DE SUPRIR PARTE DA DEMANDA ENERGÉTICA DA PREFEITURA DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOSJOSÉ DOS CAMPOSJOSÉ DOS CAMPOSJOSÉ DOS CAMPOS pelo  pelo  pelo  pelo tipo menor valor da contraprestação, execução indireta tipo menor valor da contraprestação, execução indireta tipo menor valor da contraprestação, execução indireta tipo menor valor da contraprestação, execução indireta 
sob o regime de empreitada por preço unitáriosob o regime de empreitada por preço unitáriosob o regime de empreitada por preço unitáriosob o regime de empreitada por preço unitário, sob a justificativa adotada pelo , sob a justificativa adotada pelo , sob a justificativa adotada pelo , sob a justificativa adotada pelo 
Poder Concedente de buscar valer-se da disponibilidade de tecnologias que viabilizem Poder Concedente de buscar valer-se da disponibilidade de tecnologias que viabilizem Poder Concedente de buscar valer-se da disponibilidade de tecnologias que viabilizem Poder Concedente de buscar valer-se da disponibilidade de tecnologias que viabilizem 
a geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis e que propiciem economia a geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis e que propiciem economia a geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis e que propiciem economia a geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis e que propiciem economia 
às finanças pública. às finanças pública. às finanças pública. às finanças pública. 

Endereço eletrônico de acesso: https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde. Endereço eletrônico de acesso: https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde. Endereço eletrônico de acesso: https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde. Endereço eletrônico de acesso: https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde. 

Valor estimado: R$ 53.350.000,00 (cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais).Valor estimado: R$ 53.350.000,00 (cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais).Valor estimado: R$ 53.350.000,00 (cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais).Valor estimado: R$ 53.350.000,00 (cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta mil reais).

A minuta do presente edital ficará disponível pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e tem por A minuta do presente edital ficará disponível pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e tem por A minuta do presente edital ficará disponível pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e tem por A minuta do presente edital ficará disponível pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e tem por 
objetivo recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo, no objetivo recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo, no objetivo recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo, no objetivo recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo, no 
sentido de proporcionar a todos os cidadãos a oportunidade para encaminhar seus pleitos, sentido de proporcionar a todos os cidadãos a oportunidade para encaminhar seus pleitos, sentido de proporcionar a todos os cidadãos a oportunidade para encaminhar seus pleitos, sentido de proporcionar a todos os cidadãos a oportunidade para encaminhar seus pleitos, 
sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria e dar sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria e dar sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria e dar sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria e dar 
publicidade a este assunto de interesse público. publicidade a este assunto de interesse público. publicidade a este assunto de interesse público. publicidade a este assunto de interesse público. 

As sugestões e opiniões poderão ser formalizadas por correio eletrônico no endereço As sugestões e opiniões poderão ser formalizadas por correio eletrônico no endereço As sugestões e opiniões poderão ser formalizadas por correio eletrônico no endereço As sugestões e opiniões poderão ser formalizadas por correio eletrônico no endereço 
-energiaverde@sjc.sp.gov.br e/ou por meio do site da Prefeitura-energiaverde@sjc.sp.gov.br e/ou por meio do site da Prefeitura-energiaverde@sjc.sp.gov.br e/ou por meio do site da Prefeitura-energiaverde@sjc.sp.gov.br e/ou por meio do site da Prefeitura

(https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde).(https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde).(https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde).(https://www.sjc.sp.gov.br/energiaverde).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital nº 121/21 - Processo nº 33.917/21 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 079/21 Tipo: Menor 
Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE 62.715 (SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS 
E QUINZE) KGS. DE PAO TIPO HOT DOG, 18.320 (DEZOITO MIL TREZENTOS E 
VINTE) KGS DE PÃO TIPO BISNAGUINHA E 16.040 (DEZESSEIS MIL E QUARENTA) 
KGS DE PÃO DE FORMA TRADICIONAL, DEVIDAMENTE DESCRITO NO ANEXO I 
DO EDITAL, COM ENTREGA PONTO A PONTO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Secretaria Municipal da Educação, Saúde, Bem Estar Social e Departamento de Água 
e Esgoto - RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 12 de maio de 
2.021. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 12 de maio de 2.021, às 09h. Informações na 
Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, Bauru/SP, no horário das 
08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site 
www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002021OC00163 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. 
Bauru, 28/04/21 - Davison de Lima Gimenes - Diretor da Divisão de Compras e Licitações - SME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SERRA AZUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021
Quarta - feira, 27 de ABRIL de 2021. Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições 
legais, satisfazendo a Lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão Municipal 
de Licitação comprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo obje-
to é: Contratação de empresa especializada para licenciamento temporário e não 
exclusivo de uso de solução informatizada para gestão dos processos relacionados 
à contratação da Administração Municipal com o Terceiro Setor de modo a atender 
à Lei Federal 13.019/14, incluindo os serviços de implantação, migração de dados 
pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico eventual e permanente 
durante toda a vigência contratual, em conformidade com as especi}cações técnicas 
e funcionais contidas neste termo de referência e seus anexos, bem como, assessoria 
e consultoria à distância, para a contratação, veem HOMOLOGAR o presente processo 
administrativo da Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 001/2021, para 
que produza os efeitos legais e Jurídicos. Assim, no Termo da Legislação vigente, }ca 
o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa: SÍSAMO � SOLU-
ÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME / CNPJ 11.586.749/0001-89, estabelecida à Rua 
Costa Gondim - nº 162 � Bairro Centro, Município de Pimenta/MG, totalizando um 
valor Global de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) Publique � se. Ao 
departamento competente para as providencias cabíveis.

AUGUSTO FRASSETTO NETO
 Prefeito Municipal


