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Diário De Terceiros  

Particulares e Pessoas Físicas

TerrA SANTA ADmiNiSTrADorA De cemiTerioS e imoVeiS S .A .
CNPJ: 04.997.348/0001-56

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo 2019
circulante       2020 reapresentado
Caixa e equivalentes de caixa ............... 55 171
Contas a receber ................................... 1.571 596
Propriedade para Investimentos ............ 1.219 244
Tributos e impostos a recuperar ........... 69 68
Outros valores a receber .......................         152                   165

     3 .066                1 .244
Não circulante
Contas a receber ................................... 1.676 1.800
Impostos diferidos ................................ 353 71
Imobilizado ...........................................    72.218              72.415

   74 .247              74 .286
Total do ativo .......................................    77 .313              75 .530

Passivo e Patrimônio Líquido 2019
circulante       2020 reapresentado
Fornecedores ....................................... 186 54
Empréstimos e financiamentos ............. 109 -
Salários e encargos sociais ................... 485 615
Impostos e contribuições a recolher .... 466 2.027
Outros valores a pagar .........................           94                   524

     1 .340                3 .220
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ............. 207 -
Impostos e contribuições a recolher .... 5.578 2.277
Impostos e contribuições diferidos ...... 22.223 22.132
Partes relacionadas .............................. 9.193 8.008
Receita antecipada ............................... 4.992 5.069
Provisão para contingências .................      3.303                1.293

   45 .496              38 .779
Patrimônio líquido
Capital social ........................................ 25.326 25.333
Reserva de lucros ................................. 15.017 13.519
Prejuízo acumulados ............................ (52.502) (47.957)
Ajuste Avaliação Patrimonial ...............    42.636              42.636

   30 .477              33 .531
Total do passivo e patrimônio líquido    77 .313              75 .530

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
e exercício iniciado 1° de janeiro de 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

              capital social Ajuste de
integra- (-) A reserva Prejuízos Avaliação

      lizado integralizar  de lucros   Acumulados  Patrimonial          Total
Saldos históricos de exercícios anteriores ................ 24 .516 - 9 .786 (27 .363) 97 .133 104 .072
Ajustes de saldos iniciais ..............................................               -                  -               -           (15.736)         (54.497)       (70.233)
Saldos reapresentado em 1º de janeiro de 2019 ...... 24 .516 - 9 .786 (43 .099) 42 .636 33 .839
Aporte de capital para aumento do capital social ........ 817 - - - - 817
Aporte de capital em reserva de lucros ........................ - - 3.733 - - 3.733
Prejuízo líquido do exercício .......................................               -                  -                -             (4.858)                    -         (4.858)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................... 25 .333 - 13 .519 (47 .957) 42 .636 33 .531
Aporte de capital para aumento do capital social ........ 393 (400) - - - (7)
Aporte de capital em reserva de lucros ........................ - - 1.498 - - 1.498
Prejuízo do exercício ...................................................               -                  -               -             (4.545)                    -         (4.545)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ...........................      25 .726            (400)      15 .017           (52 .502)           42 .636        30 .477

Demonstrações do resultado
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
2019

      2020 reapresentado
Receita operacional líquida .................. 2.260 1.441
Custos de jazigos e serviços prestados       (987)                  (814)
(=) Lucro bruto .................................. 1 .273 627
(+/-) Despesas/receitas operacionais
Despesas comerciais ............................ (173) (140)
Despesas administrativas e gerais ........ (3.399) (3.307)
Outras receitas (desp.) operac., líquidas          65                  (630)

(3 .507) (4 .077)
(=) resultado operacional antes do
resultado financeiro ......................... (2 .234) (3 .450)

Receitas financeiras .............................. 65 1
Despesas financeiras ............................    (2.274)               (1.300)
(=) resultado financeiro líquido .......    (2 .209)               (1 .299)
(=) resultado líquido antes do
imposto de renda e c . Social ......... (4 .443) (4 .749)

imposto de renda e c . Social
Imposto de Renda e Contribuição
Social, corrente e diferido ..................       (102)                  (109)

      (102)                  (109)
(=) Prejuízo líquido do exercício .......    (4 .545)               (4 .858)

DireToreS:
GUILHERME AUGUSTO SANTANA

JORGE LUIZ CINTRA AVELAR
coNTADor reSPoNSáVeL:

MÁRCIO GOMES DA SILVA - CRC/MG 049.642

Demonstrações do resultado abrangente
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
2019

      2020 reapresentado
Prejuízo líquido do exercício ............... (4.545) (4.858)
outros resultados abrangentes:
Resultados abrangentes ........................             -                       -
Total de resultados abrangentes do
exercício, líquidos de impostos ........    (4 .545)               (4 .858)
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INDÚSTRIA SANTA CLARA S.A. 
CNPJ 17.156.696/0001-42 - NIRE - 313000478-73 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez 
horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Acionistas da 
Indústria Santa Clara S.A., empresa situada à Rua José Maria de 
Lacerda nº 1895, no bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG) - 
32210-120. Representado a totalidade do capital social, conforme se 

estatutária é Presidente da Assembleia, usando da palavra declarou 
instalada a presente Assembleia e convidou a mim, Mauro de Al-
meida Queiroz, para secretariar os trabalhos. Constituída, assim, a 
mesa, disse a Presidente que a Assembleia realizar-se-ia indepen-

forma do disposto no parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976. Esclareceu, ainda, que todos os Acionistas foram convo-
cados, através de cartas protocoladas, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, dis-

da ordem do dia a Presidente consultou aos Acionistas se desejavam 
-
-

-

que em conformidade com os parágrafos 4º e 5º, do artigo 133, da lei 
6.404, de 15/12/1976, a Assembleia deveria considerar sanada a falta 

-

sequência a Presidente submeteu os referidos documentos à discus-

(b) da ordem do dia a Presidente comunicou aos Acionistas que o 
mandato da Diretoria da Sociedade estava vencido, propondo sua 

Di-
retora Presidente -

à Rua Arquiteto Rafaello Berti nº 240 no bairro Mangabeiras, em 
Diretor Superintendente, Mauro de Almeida 

M-1.075.126 - SSPMG, residente à Alameda do Morro nº 85 - aptº 

Diretor Administrativo, Guilherme de Almeida Queiroz, brasileiro, 
-

Diretor Financeiro
de Miranda, brasileiro, separado judicialmente, contador inscrito no 

-
queira nº 230, no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte (MG). Na 

-

e dois reais e setenta e seis centavos). Dando continuidade às delibe-
-

-

-

trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da 
presente Ata e ao serem reiniciados a mesma foi lida, aprovada sem 
ressalvas e por todos os presentes assinada. (a.a.) Mauro de Almeida 

-
Confere com o original lançado no livro próprio Mauro 

de Almeida Queiroz  - Secretário. JUCEMG
o nº 8627274 em 24/06/2021 e protocolo 215122780 - 23/06/2021. 
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BioimAGem - DiAGNÓSTicoS Por imAGem e 
LABorATÓrio De ANáLiSeS cLÍNicAS LTDA .
cnPJ/Me nº 07 .367 .674/0001-78 - nire 31 .208 .516 .722
eDiTaL De conVocaÇÃo - reuniÃo De sÓcios

a ser reaLizaDa eM 19 De aGosTo De 2021
Ficam convocados os senhores sócios da Bioimagem-Diagnosticos por 
Imagem e Laboratório de Análises Clínicas Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 19 de agosto 
de 2021, às 14:00 horas, presencialmente na sede da sociedade, locali-
zada na cidade de Divinópolis, estado de Minas Gerais, na rua Pedro 
Ferreira do Amaral, nº 33, subsolo, andar nível técnico, andar 1 e andar 
8, bairro Padre Libério, CEP 35.502-562, para, nos termos dos Artigos 
1 .071 da Lei nº 10 .046, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e 
em vigor (“Código Civil”), examinarem, discutirem e votarem a res-
peito da seguinte ordem do dia: (i) em razão da renúncia apresentada 
pelo Sr. Anderlei Gerhardt Buzelli ao cargo de Diretor Executivo da 
Sociedade, aprovar a alteração da Cláusula Sexta do Contrato Social da 
sociedade; e (ii)consolidação do contrato social da sociedade . infor-
mações Gerais: 1 . Todos os documentos e informações relacionados 
às matérias referidas acima encontram-se à disposição dos sócios na 
sede da sociedade . 2 . Poderão participar da reunião de sócios ora con-
vocada os sócios titulares de quotas da sociedade, por si, seus repre-
sentantes legais ou procuradores e deverão comparecer à Reunião de 
Sócios munidos dos seguintes documentos: (a)documento de identi-
dade; e, se for o caso, (b)instrumentos de mandato para representação 
do sócio por procurador, outorgado nos termos do artigo 1.074, § 1o 
do Código Civil.

Divinópolis /MG, 06 de agosto de 2021
Lino JosÉ roDriGues aLVes - Diretor

MarceLo MarQues Moreira FiLHo - Diretor
7 cm -09 1515987 - 1

iNTer DiSTriBuiDorA De TÍTuLoS e 
VALoreS moBiLiárioS LTDA .

cnPJ n° 18 .945 .670/0001-46 - nire 3120995628-9
reuniÃo De sÓcios

eDiTaL De conVocaÇÃo
- PresenciaL -

Ficam os sócios da sociedade Inter Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (“Sociedade”)convocados para se reunirem em Reu-
nião de sócios, a ser realizada de forma PresenciaL, no dia 23 de 
agosto de 2021, às 11 horas. A participação de forma presencial ocor-
rerá na sede da Sociedade, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 20º andar, 
Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-131. A 
presença dos sócios será identificada e certificada pelo Presidente e 
Secretário da Mesa. A Reunião de Sócios terá a finalidade de delibe-
rar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) altera-
ção da Cláusula Quinta do Contrato Social para alterar a regra sobre o 
número máximo de Diretores da Sociedade e o os cargos de Diretoria 
existentes; (ii) eleição de novos membros da Diretoria: a) Sr. Janderson 
de Miranda Facchin, brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade nº 247.314.985, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/
ME nº 147.909.068-92; b) Ana Luiza Vieira Franco Forattini, brasi-
leira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profisso-
nal nº 123.829, expedida pela OAB/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 
025.129.256-84; c) Thiago Garrides Cabral de Lima, brasileiro, casado, 
administrador, portador do documento MG-7858865, expedido pela 
SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 003.562.646-10; e d) Felipe Bot-
tino, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 
115.986.960, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 091.204.807-76; e (iii) atualização da Cláusula Sétima do Contrato 
Social para refletir a eleição dos membros da Diretoria; (iv) aprovar a 
consolidação do Contrato Social para refletir as deliberações aprovadas 
na Reunião de Sócios. Belo Horizonte/MG, 10 agosto de 2021. Alexan-
dre riccio de oliveira .

7 cm -11 1517211 - 1

ceNTrAiS De ABASTecimeNTo De 
miNAS GerAiS S/A – ceASAmiNAS

eDiTaL De conVocaÇÃo - aGe - asseMBLeia 
GeraL eXTraorDinária

Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em assem-
bleia Geral Extraordinária, no dia 20 de Agosto de 2021, às 11:30 
na sede da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – CEA-
saMinas, sociedade de economia mista de capital fechado, cnPJ 
17 .504 .325/0001-04, rodovia Br 040, KM 688, Pavilhão adminis-
tração, s/n, Bairro Guanabara – Contagem/MG, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 01 - Eleição de Membros do Conselho de Adminis-
tração e Fiscal . Para aqueles acionistas que desejarem participar infor-
mando seu interesse através do telefone 31 3399-2002, a Assembleia 
Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, utilizando-se a ferra-
menta Microsoft Teams, por meio do link informado por mensagem 
eletrônica, através do qual poderão participar e votar à distância . Pode-
rão ser encaminhados, por meio eletrônico, os respectivos votos, bem 
como os documentos de designação ou delegação.

Contagem, 09 de agosto de 2021.
Luciano José de oliveira

Diretor-Presidente
5 cm -10 1516607 - 1

ciA . De FiAÇÃo e TeciDoS SANTo ANTÔNio
A Cia. de Fiação e Tecidos Santo Antônio – VM, torna público que 
obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, através 
do Processo Administrativo 3252/2020 a licença ambiental de opera-
ção concomitante para a atividade de acabamento de fios e/ou tecidos 
planos ou tubulares, localizada no Distrito Industrial de Pirapora – MG 
com validade de 10 anos .

2 cm -10 1516591 - 1

ciA AGroPecuáriA irmÃoS AZeVeDo cAPiA
nire n° 3130003401-1 cnPJ n° 19 .177 .526/0001-70

Convidamos aos senhores acionistas para a reunião de Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 17 de agosto de 2021 às 
9h, na sede social, localizada na cia aGroPecuária irMÃos 
azeVeDo-caPia, na Fazenda ariadnopólis, s/nº, Bairro zona 
Rural na Cidade de Campos do Meio/Minas Gerais, com a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Eleger novo Presidente e Vice Presidente, em razão 
do falecimento do atual Presidente e Vice Presidente; e (b) Nome-
ação dos novos Diretores (Presidente e Vice) e superintendente; (c) 
outras assuntos sociais - Campo do Meio, 2 de agosto de 2021 - ROZI 
MEIRI GONÇALVES SOUZA MOREIRA, inscrita CPF/RFB sob n. 
371.741.136-00, na qualidade de viúva/inventariante do presidente 
falecido em 27/02/2021, sr . Jeovane de souza Moreira, inscrito no cPF 
sob no. 229.738.506/49, conforme Escritura Pública lavrada às fls. 167 
(Livro 317-n) junto ao cartório de 1º ofício de alfenas/MG .

4 cm -10 1516909 - 1

oNcoBio SerViÇoS De SAÚDe S .A .
CNPJ/MF Nº 26.645.426/0001-96 – NIRE 31300116212

eDiTaL De conVocaÇÃo Para asseMBLeia 
GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

Ficam os acionistas da oncoBio serViÇos De saÚDe s .a . 
(“Companhia”) convocados, na forma do art. 8º do Estatuto Social da 
Companhia e da cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, 
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária – AGE que se reali-
zará às 10:00 horas do dia 20de agosto de 2021, na sede da Companhia 
situada na Rua da Paisagem, nº 310, lote 21 e 22, bairro Vila da Serra, 
município de nova Lima, MG, tendo como ordem do dia a eleição dos 
diretores da Companhia. Observação: a presente AGE está sendo con-
vocada pelo fato da eleição dos diretores da companhia não ter inte-
grado a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária – AGO realizada 
em 30/04/2021 e os mandatos terem vencido em 01/06/2021, de modo 
que os atuais diretores estão permanecendo interinamente em seus car-
gos, como manda a parte final do art. 11 do Estatuto Social, até a posse 
dos seus respectivos substitutos. Nova Lima, 10 de agosto de 2021. 
assinado: Érika corrêa Vrandecic - Diretora Geral .

4 cm -11 1517107 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210811221153031.
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BAMAQ  S/A -  BANDEIRANTES   
MÁQUINAS   E  EQUIPAMENTOS 

 CNPJ/MF: 18.209.965/0001-54 
BR 381 Rod. Fernão Dias, Km 02 nº 2111 - B. Bandeirantes - Contagem/MGUma empresa do Grupo Bamaq

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Receita Líquida - A receita operacional líquida da controladora tota-
liza em 31 de dezembro de 2020 R$ 405,5 milhões, com aumento de 
R$123,4 milhões ou 43,7% quando comparado ao total percebido em 
31 de dezembro de 2019 (R$282,2 milhões). Esse crescimento é 
oriundo, principalmente, do business de Máquinas Novas que cresceu 
54,5% (YoY) em receita líquida e 37,4% (YoY) em volume de má-

-
-oeste brasileiro que contribuiu com 54,4% do incremento em receita 
líquida e 71,6% no incremento do volume de máquinas. Outro fator 
relevante é o início de dois novos business (pneus de caminhões Con-
tinental e motores/geradores FPT) que adicionaram à receita líquida a 
importância de R$17,6 milhões em 2020 (6,1% do crescimento total). 
Vale ressaltar que o aquecimento de mercado em nossa área operacio-

nal de máquinas cresceu 50,3% (8,6 p.p. acima do mercado nacional), 
impulsionados pelos segmentos de Locação de Máquinas, Construção e 
Agricultura, cujos segmentos tiveram crescimento em razão: i) de obras 
de curto prazo, principalmente nos eixos de Norte, Centro-Oeste e MG, 

maiores na comparação com 2019 e a maior produção anual, com uma 
safra recorde de grãos e crescimentos também para o café, a cana-de-
-açúcar e o cacau. Lucro Líquido - O lucro líquido da Controladora 
aumentou 1.320%, ou R$13,1 milhões, de R$995 mil, no exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$14,1 milhões, no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para além dos 

total em proporção à receita líquida trazidas por ações internas de con-

Desempenho Econômico-Financeiro (controladora) 
Valores em R$000  2020 AV% YoY 2019 AV%
Receita Operacional Líquida .................................... 405.476 100,0% 43,7% 282.232 100,0%
Custos das Vendas ....................................................... 336.913 83,1% 43,9% 234.050 82,9%
Lucro Bruto ................................................................ 68.563 16,9% 42,3% 48.182 17,1%
Margem Bruta (LB/ ROL) ........................................... 16,9%   17,1%
Despesas Variáveis ...................................................... 16.022 4,0% 12,7% 14.211 5,0%
Margem de Contribuição .......................................... 52.541 13,0% 54,7% 33.971 12,0%
Margem de Contribuição (MC/ ROL) ......................... 13,0%   12,0%
EBITDA ...................................................................... 21.296 5,3% 662,7% 2.792 1,0%
Margem EBITDA (EBITDA/ ROL) ............................ 5,3%   1,0%
Lucro Líquido ............................................................. 14.135 3,5% 1320,1% 995 0,4%
Geração Líquida de Caixa ......................................... 28.551  13703,9% 210

Senhores Acionistas, 
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da 
Bamaq S.A. Bandeirantes Máquinas e Equipamentos (“Companhia”, 
“Controladora” ou “Bamaq” e juntamente com as suas controladas, 
“Consolidado”) apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). A Companhia adotou todas as normas, revisões de 
normas e interpretações emitidas pelo CPC e que são aplicáveis às 

Quem somos - A Bamaq S.A possui 47 anos de tradição, sucesso e 
solidez. De origem mineira, a empresa atua em 16 estados do país, 
com forte presença em Minas Gerais e nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste. A Companhia tem por objeto o comércio, a importação, 

a exportação, assim como a representação, por conta própria e de 
terceiros, de máquinas, equipamentos, veículos, ônibus, caminhões, 
peças, partes, acessórios, componentes, grupo gerador, motores, 
pneus e produtos correlatos a seu objeto e a prestação de serviços de 
manutenção e reparação mecânica. 

dos equipamentos New Holland Construction, FPT, Iveco e Pneus 
Continental. 
No Dealer Standard da New Holland a Bamaq é categoria AA. O 

pela New Holland para alinhamento de estratégias dos concessionários 
em todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente. Os 

tenção de gastos, renegociação de contratos, e otimização de processos 
comerciais. Responsabilidade Social e Sustentabilidade - A Bamaq 
valoriza e propaga os princípios de responsabilidade social, integrida-
de, dignidade da pessoa humana, sobretudo buscando a melhoria das 
condições sob as quais os seus colaboradores e parceiros trabalham, 
bem como o desenvolvimento da vida humana na comunidade em que 
está instalada por meio de ações auxiliadoras, quais sejam: (i) boas prá-
ticas internas; (ii) campanhas sociais para o bem-estar de seus colabo-
radores e da sociedade, e ainda; (iii) com ações de proposição ao uso de 
soluções inovadoras que reduzam o impacto ambiental das atividades 
humanas, como a implementação de um sistema fotovoltaico para gera-
ção de energia limpa, além da criação de processos digitais e digitaliza-
ção de arquivos físicos, com o objetivo de redução de papel celulose e 
otimização dos espaços físicos. Toda a atividade econômica da Compa-
nhia é desenvolvida em conformidade com os valores éticos os quais 

-
namentos dos colaboradores, Código de Ética e Conduta, canal de de-
núncia, conformidade dos contratos e documentos. O programa de 
compliance está disponível no canal de ética (www.eticagrupobamaq.
com.br). A Bamaq se compromete a respeitar os mais elevados padrões 
de integridade e retidão em todas as relações dentro e fora da empresa, 
em conformidade com as leis nacionais e internacionais e contra a cor-
rupção, particularmente a Lei nº 12.846/13 (Anticorrupção), inclusive 
reforçando junto a todos os parceiros e colaboradores. Preza pela corre-

agir corretamente por meio da implantação de processos, políticas, 
controles e treinamentos, tendo como consequência a redução dos ris-
cos que a empresa está sujeita em suas operações. Toda e qualquer 
operação realizada com dados/informações seguem as diretrizes da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), tendo também, quando neces-
sário, à validação do Comitê constituído para garantir a aplicação da 
LGPD. Gestão de Pessoas - A Bamaq possui atualmente mais de 300 

-
cam tudo para a gente, a ambição pelo sucesso está presente em nosso 
DNA, fanáticos por performance, pensamos e agimos como donos. 
Nossos valores são pilares fundamentais para o destaque da nossa em-
presa. Foram desenvolvidos através daquilo que acreditamos, sempre 
pensando em nossos colaboradores, clientes e nas comunidades impac-
tadas por nós. São um norte importante para tomadas de decisões, nos 
guiam para o sucesso e bem-estar de todos os envolvidos. Nossa gestão 
de recursos humanos estabelece que as pessoas constituem o principal 
ativo da organização, valorizamos o “brilho nos olhos”, incentivamos a 
“paixão pelo que fazemos” e fortalecemos a importância de ética, inte-

-
lece o empoderamento e o engajamento dos colaboradores, proporcio-

Nossas práticas de remuneração e benefícios seguem as referências do 
mercado e estão em conformidade com a legislação brasileira. COVID 
19 - Em 11 de março de 2020, o Organização Mundial de Saúde decla-
rou o surto de Coronavírus (COVID -19) como uma pandemia. No 
Brasil, assim como em outros países do mundo, foram anunciadas me-

didas de estímulo à economia, ao crédito e a garantia de estabilidade. 
Desde então, a Companhia vem seguindo recomendações de seus 
acionistas, adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de 
colaboradores, prestadores de serviços, suas famílias e as comunida-

velocidade da disseminação do novo coronavírus no país. A Compa-
nhia adotou as medidas de mitigação da transmissão de vírus em cada 

-
minhamento para realização de teste; isolamento em caso de sintomas 
gripais; Parceria para realização de teleatendimento médico para ca-

mesas do restaurante para alerta acerca de distanciamento; realização 
de live com médico do trabalho com orientação sobre o COVID19; 
visita do médico do trabalho in loco para orientações; ações internas 
de orientação sobre a importância dos materiais de prevenção; Cria-
ção do termo de responsabilidade formalizado as orientações repassa-
das para os colaboradores e atendendo as orientações da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde) e Vigilância Sanitária buscando preservar 
a saúde física e psicológicas de seus colaboradores. Além disso, o 
Comitê de Crise criado no 2T20 vem monitorando sistematicamente, 
os possíveis riscos e impactos em suas operações, bem como as rea-
ções nos mercados em função de um desaquecimento da economia 
local, nacional e global. Contudo, não seja possível prever nesse mo-
mento a extensão e duração dos possíveis impactos do COVID-19 em 
nossa economia, a administração da Companhia entende que, até a 

-
-

missas de negócio e a mensuração dos ativos e passivos nas demons-

de curto prazo, a Companhia considerando os ofícios circulares da 
CVM 02 e 03/2020, analisou os principais riscos e incertezas advin-

elencamos as principais análises: a) Risco de continuidade: A Compa-
-

dade operacional. b) Risco de perda por realização dos estoques: A 
Companhia tem por política contábil o registro e apresentação do seu 
estoque pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor 
líquido de realização. Entre as preocupações principais levantadas 

Algumas ações já foram sendo tomadas de imediato tais como: (i) 
redução de despesas; (ii) renegociação de contratos; (iii) renegocia-
ção de prazos, políticas e outras transações cotidianas, (iv) negocia-
ção de prazos com fornecedores e terceiros; (v) avaliação sobre a 
postergação de tributos, entre outras, com base na legislação vigente. 
A Companhia espera que as providências que estão sendo tomadas 

expansão do COVID-19 em nível local, nacional e global. Conside-
rações Finais - Agradecemos aos nossos clientes e parceiros pela 

BALANÇO PATRIMONIAL - EM MILHARES DE REAIS
   Controladora Consolidado
Passivo  Nota 2020 2019 2020 2019
    (Não au-  (Não au-
    ditado)  ditado)
Circulante
  Fornecedores ..................  21 48.142 30.203 49.255 31.636
  Empréstimos e 

 ...............   180 186 180 1.556
  Obrigações sociais e 
  trabalhistas .....................  22 2.964 2.543 3.075 2.721
  
  e tributárias .....................   177 386 194 385
  Adiantamentos diversos .  23 6.729 6.376 6.909 6.443
  Dividendos a pagar ........   - 7.500 - 7.500
  Passivos de arrendamento 20 1.796 1.573 1.796 1.573
  Outras contas a pagar .....   687 203 702 207
Total do passivo circulante  60.675 48.970 62.111 52.021
Não circulante
  Receita diferida  .............   695 77 695 77
  Empréstimos e 

 ...............   567 700 567 700
  Partes relacionadas .........   - 115 - -
  Passivos de arrendamento 20 2.569 4.304 2.569 4.304
  Contingências .................  24 3.739 99 3.739 99
Total do passivo não 
circulante ..........................   7.570 5.295 7.570 5.180
Patrimônio líquido .........  25 
  Capital social ..................  25.1 45.000 45.000 45.000 45.000
  Reserva de capital ..........  25.2 338 338 338 338
  Ações em tesouraria .......  25.3 (64) (64) (64) (64)
  Reserva de lucros ...........  25.4 8.750 7.615 8.750 7.615
Total do patrimônio 
líquido..............................   54.024 52.889 54.024 52.889
Participação de não 
controladores ....................     615 615
   54.024 52.889 54.639 53.504
Total do passivo e 
patrimônio líquido .........   122.269 107.154 124.320 110.705

   Controladora Consolidado
Ativo  Nota 2020 2019 2020 2019
    (Não au-  (Não au-
    ditado)  ditado)
Circulante
  Caixa e equivalentes 
  de caixa .......................  8 37.633 9.082 37.880 9.198
  Contas a receber 
  de clientes ....................  9 26.274 32.688 28.241 34.315
  Estoques ......................  10 29.339 34.008 30.252 35.802
  Adiantamentos diversos 11 614 1.723 681 1.733
  Impostos e contribuições 
  a recuperar ...................  12 3.095 1.587 3.071 1.743
  Outros valores a receber  1.122 653 1.127 653
Total do ativo circulante   98.077 79.741 101.252 83.444

Não circulante
  Realizável a longo prazo
  Aplicações em garantia 14 240 5.966 240 5.966
  Partes relacionadas ......  15 1.834 2 3.401 1.600
  Depósitos judiciais 
  e cauções .....................  16 1.543 190 1.594 241
   ....  13 936 - 936 -

  Imobilizado .................  17 9.570 10.374 9.572 10.374
  Investimentos ..............  18 2.813 2.019 69 218
  Intangível ....................  19 3.500 3.500 3.500 3.500
  Direito de uso  .............  20 3.756 5.362 3.756 5.362

Total do ativo não 
circulante .......................   24.192 27.413 23.068 27.261

Total do ativo ...............   122.269 107.154 124.320 110.705

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

   Controladora Consolidado
  Nota 2020 2019 2020 2019
    (Não au-  (Não au-
    ditado)  ditado)
Receita líquida ..............  26 405.476 282.232 417.912 292.419
Custos de mercadorias 
vendidas e serviços 
prestados .......................  27 (336.913) (234.050) (346.523) (243.649)
Lucro bruto..................   68.563 48.182 71.389 48.770
Despesas operacionais
Despesas com vendas ....  28 (36.136) (32.421) (36.637) (32.510)
Despesas administrativas 28 (24.106) (19.997) (25.020) (20.722)
Resultado da equiva-
lência patrimonial ..........   943 (284) - -
Outras receitas 
operacionais ..................   7.577 4.900 7.577 4.900
Lucro operacional  ......   16.841 380 17.309 438

 .......  29 5.235 1.924 5.251 1.930
 .....  29 (1.534) (1.332) (1.704) (1.396)

 ...  29 3.701 592 3.547 534
Resultado operacional 
líquido...........................   20.542 972 20.855 972
Resultado de operações 
descontinuadas ..............   526 993 526 993
Lucro antes do imposto 
de renda e contribuição 
social .............................   21.068 1.965 21.381 1.965
Imposto de renda e con-
tribuição social correntes  (7.869) (970) (8.182) (970)
Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos  936 - 936 -
   (6.933) (970) (7.246) (970)
Lucro líquido do exercício 14.135 995 14.135 995
Lucro líquido do 
exercício atribuível à
Participação da controladora 14.135 995 14.135 997
Participação de não 
controladores .................   - - - (2)
Lucro líquido por 
ação (em reais) .............   0,20 0,01

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020  2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Lucro líquido do exercício ........  14.135 995 14.135 995
Total do resultado 
abrangente do exercício ............  14.135 995 14.135 995
Resultado abrangente do 
exercício atribuível à
Participação da controladora .......  14.135 995 14.135 995
Participação de não controladores - - - (2)

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
      Total do Participação
  Capital Reserva Ações em Reserva patrimônio líquido de não
  social de capital tesouraria de lucros dos controladores controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Não auditado)  45.000 338 (64) 14.120 59.394 615 60.009
Lucro líquido do exercício ...........................................  - - - 995 995 - 995
Dividendos propostos...................................................  - - - (7.500) (7.500) - (7.500)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado)  45.000 338 (64) 7.615 52.889 615 53.504
Lucro líquido do exercício ...........................................  - - - 14.135 14.135 - 14.135
Dividendos pagos .........................................................  - - - (13.000) (13.000) - (13.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  .........................  45.000 338 (64) 8.750 54.024 615 54.639

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
Fluxos de caixa das   ditado)  ditado)
atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ....... 14.135 995 14.135 995
Ajustes
Depreciação de arrendamentos  1.902 1.693 1.902 1.693
Depreciação de imobilizado ..... 2.553 2.407 2.553 2.407
Juros de arrendamentos ............ 580 657 580 657
Juros de empréstimos ............... 42 1 42 1
Provisão da perda por estimativa 
de créditos de liquidação duvidosa 674 - 674 -
Provisão da perda estimada 
do estoque ................................ 1.408 - 1.408 -
Provisão para contingências ..... 3.640 - 3.640 -
Resultado da equivalência 
patrimonial ............................... (943) 284 - -
Baixa de valor residual do 
ativo permanente baixado ........ 1.826 1.786 1.826 1.786
Lucro líquido ajustado .......... 25.817 7.823 26.760 7.539
(Aumento)/redução em ativos 
e passivos operacionais
Contas a receber de clientes ..... 5.740 (4.744) 5.400 (4.744)
Adiantamentos ......................... 1.109 (1.033) 1.052 (1.033)
Estoques ................................... 3.261 4.068 4.142 4.068
Impostos e contribuições 
a recuperar ................................ (2.444) 3.368 (2.264) 3.368
Depósitos judiciais e cauções ... (1.353) (2) (1.353) (2)
Outros valores a receber ........... (469) (26) (474) (26)
Fornecedores ............................ 17.939 (4.032) 17.619 (4.032)
Obrigações sociais e trabalhistas 421 (641) 354 (641)

  7.158 757 7.176 757
Adiantamentos diversos ........... 353 2.159 466 2.159
Receita diferida ........................ 618 77 618 77
Outras contas a pagar ............... 484 (165) 495 (165)
Caixa gerado nas operações .. 32.817 (214) 33.231 (214)
Juros pagos ............................... (622) (657) (622) (657)
Imposto de renda e contribuição 
social pagos .............................. (7.367) (713) (7.367) (713)
Caixa líquido (aplicado nas) 
gerado pelas atividades 
operacionais ............................ 50.645 6.239 52.002 6.239
Fluxos de caixa das atividades 
de investimentos

 ............. - (927) - (927)
 ................. 5.726 605 5.726 605

Aquisição de bens móveis ........ (3.574) (4.154) (3.577) (4.154)
Aquisição (baixa) de 
investimentos ........................... 149 (1.000) 149 (1.000)
Caixa líquido (aplicado nas) 
gerado pelas atividades 
de investimentos ..................... 2.300 (5.476) 2.298 (5.476)
Fluxos de caixa das atividades 

Pagamentos de empréstimos 
 ................. (139) 859 (1.509) 859

Pagamento de arrendamentos .. (1.808) (1.555) (1.808) (1.555)
Partes relacionadas ................... (1.947) (113) (1.801) (113)
Pagamento de dividendos ........ (20.500) (164) (20.500) (164)
Caixa líquido (aplicado nas) 
gerado pelas atividades 

 ................... (24.394) (973) (25.618) (973)
Aumento (redução) nas 
disponibilidades ...................... 28.551 (210) 28.682 (210)
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício ............... 9.082 9.292 9.198 9.408
Caixa e equivalentes de caixa 

 ................. 37.633 9.082 37.880 9.198
Aumento (redução) 
nas disponibilidades ............... 28.551 (210) 28.682 (210)

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
Valores expressos em milhares de reais

1. Contexto operacional - A Bamaq S.A. Bandeirantes Máquinas e 
Equipamentos (“Bamaq” e conjuntamente com suas controladas 
“Companhia”), é uma sociedade anônima de capital  fechado, CNPJ 
18.209.965/0001-54, tem sede e foro na Rodovia Fernão Dias, n° 
2.111, Bairro Bandeirantes, em Contagem, Minas Gerais, com dura-
ção por prazo indeterminado, tendo como objetivo  social: o comér-
cio, a importação, a exportação, assim como a representação, por 
conta própria e de terceiros, de máquinas, equipamentos, veículos, 
ônibus, caminhões, peças, partes, acessórios, componentes, grupo 
gerador, motores, pneus e produtos correlatos a seu objeto e a presta-
ção de serviços de manutenção e reparação mecânica. 1.1. COVID 19 
- Em 11 de março de 2020, o Organização Mundial de Saúde declarou 
o surto de Coronavírus (COVID -19) como uma pandemia. No Brasil, 
assim como em outros países do mundo, foram anunciadas medidas 
de estímulo à economia, ao crédito e a garantia de estabilidade. Desde 
então, a Companhia vem seguindo recomendações de seus acionistas, 
adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de colaborado-
res, prestadores de serviços, suas famílias e as comunidades locais, a 

disseminação do novo coronavírus no país. A Companhia adotou as 
medidas de mitigação da transmissão de vírus em cada ponto de tra-

para realização de teste; isolamento em caso de sintomas gripais; Par-
ceria para realização de teleatendimento médico para casos suspeitos 

restaurante para alerta acerca de distanciamento; realização de live 
com médico do trabalho com orientação sobre o COVID19; visita do 
médico do trabalho in loco para orientações; ações internas de orien-
tação sobre a importância dos materiais de prevenção; Criação do 
termo de responsabilidade formalizado as orientações repassadas para 
os colaboradores e atendendo as orientações da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e Vigilância Sanitária buscando preservar a saúde 
física e psicológicas de seus colaboradores. Além disso, o Comitê de 
Crise criado no segundo trimestre de 2020 vem monitorando sistema-
ticamente, os possíveis riscos e impactos em suas operações, bem 
como as reações nos mercados em função de um desaquecimento da 
economia local, nacional e global. Contudo, não seja possível prever 

nesse momento a extensão e duração dos possíveis impactos do CO-
VID-19 em nossa economia, a administração da Companhia entende 

-

premissas de negócio e a mensuração dos ativos e passivos nas demons-

de curto prazo, a Companhia analisou os principais riscos e incertezas 

Abaixo elencamos as principais análises: a) Risco de continuidade: A 
-

tinuidade operacional. b) Risco de perda por realização dos estoques: A 
Companhia tem por política contábil o registro e apresentação do seu 
estoque pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor 
líquido de realização. Entre as preocupações principais levantadas estão 

ações já foram sendo tomadas de imediato tais como: (i) redução de 
despesas; (ii) renegociação de contratos; (iii) renegociação de prazos, 
políticas e outras transações cotidianas; (iv) negociação de prazos com 
fornecedores e terceiros; (v) avaliação sobre a postergação de tributos, 
entre outras, com base na legislação vigente. A Companhia espera que 
as providências que estão sendo tomadas pelas autoridades de saúde 

nível local, nacional e global. 1.2. Base de preparação - As demonstra-
-

tadas no Brasil - incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informa-

as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. - 
A Administração da Companhia aprovou a emissão das presentes de-

2. Apresentação e 
- As 

bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
-

ram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamen-
to da Administração para determinação do valor adequado a ser regis-

valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de 
crédito para determinação da provisão estimada para créditos de liqui-
dação duvidosa assim como análise dos demais riscos para determina-
ção de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

-
ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de esti-
mativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas em períodos 
não superiores há um ano. 

conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas em conjunto 

de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas 
-

ceiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líqui-
do atribuível aos acionistas da Bamaq. 
consolidadas - -
paradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das 

-
dades nas quais a Empresa detém o controle. A Empresa controla uma 
entidade quando está exposto ou tem direito a retornos variáveis decor-
rentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de inter-
ferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As 
controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisi-
ção, sendo esta a data na qual a controladora obtém controle, e continua 
a ser consolidada até a data em que esse controle deixe de existir. As 

contábeis uniformes para eventos e transações de mesma natureza em 
circunstâncias semelhantes. Todos os saldos entre as empresas do gru-
po, receitas, despesas, ganhos e perdas não realizados são eliminados. 

-
ceiras - A moeda funcional da Companhia é o “Real”, pois representa 
as condições principais de operação: comercialização, custos e despe-

-
tadas em R$ - Reais.
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas contábeis 
- Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que 
não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pela 

período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não 
estão sendo efetuadas): 3.1. Aprimoramentos anuais – ciclo 2018-
2020 - Em maio a IASB emitiu as seguintes alterações como parte 
do processo de melhoria anual, aplicável a partir de 1 de janeiro de 
2022. (i) CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” - esclarece quais taxas 

-
ceiros. (ii) CPC 06 (R2) - “Arrendamentos” - alteração do exemplo 

-
nados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) CPC 37 “Adoção Inicial 
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aplicação da referida norma por uma subsidiária que adote o IFRS 
pela primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração 
do montante acumulado de variações cambiais. (iv) CPC 29 - “Ativos 

tributação ao mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos 
agrícolas, alinhando assim as exigências de mensuração do valor jus-
to no CPC 29 com as de outras normas IFRS. 3.2. Alterações ao CPC 
25 “Provisão Passivos Contingentes e Ativos Contingentes” - Em 
maio de 2020 a IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para 

contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato 
e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao 
cumprimento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º. 
de janeiro de 2022. 3.3. Alterações ao CPC 15 “Combinações de 
Negócios” - Emitida em maio de 2020, com o objetivo de substituir 
as referências da versão antiga da estrutura conceitual para a mais 
recente. A alteração ao CPC 15 tem vigência de aplicação a partir de 
1º. de janeiro de 2022. 3.4. Alterações ao CPC 27 “Ativo Imobiliza-
do” - Em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe uma 
entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da 
venda de itens produzidos, enquanto o ativo estiver sendo preparado 
para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser 
reconhecidos no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação 
dessa alteração é 1º. de janeiro de 2022. 
4. Principais práticas contábeis - As práticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 

4.1. Caixa 
e equivalentes de caixa - O caixa e equivalentes de caixa compreen-
dem os saldos de caixa, os depósitos bancários e outros investimentos 

-
cantes de mudança de valor, e prontamente conversíveis em caixa. 
São contabilizados pelo seu valor de face, que é equivalente ao seu 
valor justo. -

mensuração: Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros re-
sultados abrangentes ou por meio do resultado). Mensurados ao custo 

-
-

ganhos e perdas serão registrados no resultado ou em outros resulta-
dos abrangentes. • Reconhecimento e desreconhecimento - Com-

de negociação, data na qual a Companhia se compromete a comprar 

transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade. • Mensuração - No reconheci-

valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamen-

-
dos como despesas no resultado. • Impairment - A Companhia ava-
lia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas 
aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia 
de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento 

pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da 
vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. • Compen-

são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimo-
nial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos 
e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser 
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal 
dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da 
empresa ou da contraparte. 4.3. Contas a receber de clientes - As 
contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor 
de transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado 
menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 4.4. Estoques 
- Os estoques de peças e acessórios são apresentados custo médio de 
aquisição e os estoques de máquinas pelo custo de aquisição. O custo 
médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e 
tributos não recuperáveis, como por exemplo, o ICMS substituição 
tributária, bem como outros custos diretamente atribuíveis à aquisi-
ção. 4.5. Investimentos - -
mentos em coligadas, que são entidades nas quais a Companhia exer-

que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Os inves-
timentos são reconhecidos inicialmente pelo seu custo e posterior-
mente ajustados pelo método da equivalência patrimonial. 4.6. Imo-
bilizado - Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo históri-
co de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de re-
dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. O custo de 
determinados itens do imobilizado. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método line-
ar. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depre-
ciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças 
nas estimativas são contabilizados prospectivamente. A Companhia 
realiza anualmente a análise de perda no valor recuperável (“impair-
ment”) para suas unidades geradoras de caixa, as quais englobam os 
saldos de ativo imobilizado. Os ganhos e as perdas sobre as aliena-
ções de ativos imobilizados são apurados comparando-se o valor da 
venda com o valor contábil residual e são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado na data de alienação em Outras Receitas (Despesas) 
Operacionais. 4.7. Intangível - Os ativos intangíveis adquiridos são 
mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. 
Após o reconhecimento inicial, são apresentados ao custo menos 
amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, 

amortizados, mas são testados anualmente em relação às perdas por 
redução ao valor recuperável, sendo alocados nas unidades geradoras 
de caixa. 4.8. Fornecedores - Contas a pagar ao fornecedor são obri-
gações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 

o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulantes. Contas 
a pagar no circulante e não circulante são demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos corres-
pondentes encargos incorridos até a data do balanço. 4.9. Imposto de 
renda e contribuição social - O imposto de renda foi calculado à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 
10% previsto na legislação. A contribuição social foi calculada à alí-
quota de 9% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustada na 
forma da legislação vigente. As despesas de imposto de renda e con-
tribuição social do período compreendem os impostos corrente e dife-
rido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimô-
nio líquido ou no resultado abrangente. O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do pas-
sivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 

-

diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabili-
dade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda e a 
contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias, exceto quando o momento da reversão das diferenças 
temporárias seja controlado pela Companhia, e desde que seja prová-
vel que a diferença temporária não será revertida em um futuro previ-
sível. Os impostos de renda e a contribuição social diferidos ativos e 
passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito 
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos 
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma 

4.10. Contingências - As contingências da Bamaq 
-

nistração da Companhia revisa periodicamente com seus consultores 
jurídicos externos a evolução de cada um dos processos em que a 
Companhia se envolve em razão de suas atividades e acredita que não 

4.11. Arren-
damento - A Companhia aluga diversos andares de prédios comer-
ciais para sua área administrativa, galpões e lojas de varejo. Em geral, 

meses a dezessete anos, porém eles podem incluir opções de prorroga-
ção. Os contratos podem conter componentes de arrendamento e outros 
não relacionados a arrendamentos. A Companhia aloca a contrapresta-
ção no contrato aos componentes de arrendamentos e de outros não re-
lacionados a arrendamentos com base nos preços isolados relativos. 
Contudo, para arrendamentos de imóveis nos quais a Companhia é o 
arrendatário, a Companhia optou por não separar componentes relacio-
nados e não relacionados a arrendamentos e, em vez disso, contabiliza 
tais componentes como um componente de arrendamento único. Os 
prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e contêm 
uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. Os contratos de 
arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arren-
dados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. Os ati-
vos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente men-
surados ao valor presente. Os passivos de arrendamento incluem o va-
lor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a seguir: • paga-

incentivos de arrendamentos a receber; • pagamentos variáveis de ar-
rendamentos variáveis que dependem de índice ou de taxa; • o preço de 
exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavel-
mente certo de que irá exercer essa opção; • pagamentos de multas por 

-
tário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.  Os pagamentos 
de arrendamentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita 
no arrendamento. Caso essa taxa não possa ser prontamente determina-
da, a taxa incremental de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo 
esta a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para 
obter os fundos necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, 
em um ambiente econômico similar, com termos e condições equiva-
lentes. Para determinar a taxa incremental de empréstimo, a Compa-
nhia: • -

-
mento de terceiro fora recebido; • usa uma abordagem progressiva que 
parte de uma taxa de juros livre de risco ajustada para o risco de crédito 

-

país e moeda, por exemplo. A Companhia está exposta a aumentos fu-
turos nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um ín-
dice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até 
serem concretizados. Quando os ajustes em pagamentos de arrenda-
mentos baseados em um índice ou taxa são concretizados, o passivo de 
arrendamento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de di-
reito de uso. Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o 

-
nhecidas no resultado durante o período do arrendamento para produzir 
uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados 
ao custo, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração ini-
cial do passivo de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrenda-
mentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos 
de arrendamento recebidos; • quaisquer custos diretos iniciais; e • cus-
tos de restauração. Os ativos de direito de uso geralmente são deprecia-
dos ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo 
método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver razoavelmen-
te certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito de 
uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os paga-
mentos associados a arrendamentos de curto prazo de equipamentos e 
veículos e todos e arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhe-
cidos pelo método linear como uma despesa no resultado. Arrendamen-
tos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou menos. Os 
ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de 
mobiliário de escritório. Opções de prorrogação e extinção - As op-
ções de prorrogação e extinção estão incluídas em diversos dos arren-
damentos de ativos imobilizados da Companhia. Esses termos são usa-

contratos. A maioria das opções de prorrogação e extinção mantidas 
podem ser exercidas apenas pela Companhia, e não pelo respectivo ar-
rendador. 4.12. Receita de contrato com clientes - As receitas de ven-
das são reconhecidas e mensuradas observando os seguintes passos: (i) 

contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do pre-
ço de transação para as obrigações de desempenho no contrato; e (v) 
reconhecimento da receita, pois cumpre as obrigações de desempenho. 

Companhia de receber pela venda dos produtos, líquido dos impostos 
aplicáveis, devoluções e descontos. Em todos os casos, a condição de 
desempenho é satisfeita quando o controle da mercadoria é transferido 
ao cliente. Para as atividades da Companhia existem procedimentos 

seguir: As vendas de máquinas são reconhecidas no momento da entre-
ga do equipamento (transferência da propriedade). Vale destacar que 
todas as máquinas, cujo fretes são de responsabilidades da Bamaq, es-
tão cobertos pela sua apólice de seguro. O pacote de serviços denomi-
nado Plano de Manutenção Preventivo (PMP), em que o cliente contra-
ta o serviço de forma antecipada da Bamaq e o reconhecimento da re-
ceita é realizado na execução do serviço preventivo ou corretivo.  4.13. 

-

são reconhecidas pelo período de competência a não ser que o recebi-

sobre empréstimos calculados com base na taxa de juros efetiva, perdas 

-
veis para venda. Todos os juros e custos incorridos relacionados a um 

Qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento de 

e ajustes de valor justo, são reconhecidos no resultado do exercício, 
durante a vida esperada do instrumento, com base no método da taxa de 
juros efetiva.  - A Companhia participa 

-

estratégias conservadoras, visando a liquidez, rentabilidade e seguran-
ça. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos 
com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias 

-

do valor de mercado, estão registrados e mantidos nas demonstrações 

quando aplicável, das variações e juros atualizados até a data do balan-
ço.   Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019

   ditado)  ditado)
amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ....  37.633 9.082 37.880 9.198
Contas a receber de clientes .......  26.274 32.688 28.274 34.541
  63.907 41.770 66.154 43.739
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019

   ditado)  ditado)
custo amortizado
Fornecedores ..............................  48.142 30.203 49.321 31.749
Adiantamento de clientes 
(nota 23) .....................................  5.530 4.086 5.709 4.153

 ..  747 886 747 886
  54.419 35.175 55.777 36.788
5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos - A preparação das 

que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas anualmente, 
utilizando como referência a experiência histórica e também alterações 
relevantes de cenário que possam afetar a situação patrimonial e o re-
sultado da Companhia nos itens aplicáveis. Revisões com relação a es-

timativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Com-
panhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As principais 
estimativas relacionadas às Demonstrações Financeiras referem-se ao 
registro dos efeitos decorrentes de: 5.1. Contas a receber de clientes 
-

-
odo em que foi faturado e compondo um percentual médio em sua base 
histórica. Sobre as vendas do ano corrente, deduz os títulos vinculados 
as receitas internas e de garantia, e utiliza como referência para sua 
estimativa de perdas esperadas o percentual médio histórico dos dois 
últimos anos. 5.2. Estoques - A Bamaq realiza análises dos estoques 

-
dos no resultado como estimativa de perda estoque de mercadorias. 5.3. 
Arrendamentos - Os direitos de utilização por meio de contratos de 
arrendamento envolvem o uso de premissas com elevado nível de julga-
mento tais como o prazo de arrendamento e a taxa incremental de juros 

(i) Taxa incremental sobre o empréstimo do ar-
rendatário - A taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário é 
utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento 
no registro inicial do contrato. A taxa incremental sobre empréstimo do 
arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao to-
mar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo 
objeto do contrato de arrendamento, por prazo semelhante, os recursos 
necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de 
uso em ambiente econômico similar. A obtenção desta taxa envolve 
um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito 
do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento e do ambiente 
econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa 
utiliza preferencialmente informações prontamente observáveis, a par-
tir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar à sua 
taxa incremental de empréstimo. A adoção do CPC 06(R2), em 2019, 
permitiu que a taxa incremental fosse determinada para um agrupamen-
to de contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de 
que os contratos agrupados possuem características similares. A Com-
panhia adotou o referido expediente prático de determinar agrupamen-
tos para seus contratos de arrendamento em escopo por entender que os 
efeitos de sua aplicação não divergem materialmente da aplicação aos 
arrendamentos individuais. O tamanho e a composição das carteiras fo-

similares e (b) prazos remanescentes com relação à data de aplicação 
inicial similares. A taxa incremental média utilizada pela Companhia é 
de 10,98% e o prazo médio dos contratos é de 60 meses. 5.4. Contin-
gências - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente, formalizada ou não, em consequência de um evento 
passado, é provável a saída de recursos para liquidar a obrigação e uma 

-
te de diversos processos judiciais e administrativos. As avaliações das 
probabilidades de perdas destes processos incluem a análise das evidên-
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões 

decisões de tribunais.
6. Gestão de capital - A administração da Bamaq tem como objetivo 
administrar seu capital de maneira a resguardar a capacidade de conti-
nuidade para ofertar retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas. A Companhia monitora o capital com base no índice de 

-
pressa como percentual do patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua 
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de 
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), 
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. Os índices de 

ser assim sumariados:  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)

 ..  747 886 747 886
(-) Caixa e equivalentes de caixa  (37.633) (9.082) (37.880) (9.198)
Dívida líquida .............................  (36.886) (8.196) (37.133) (8.312)
Total do patrimônio líquido .......  54.024 52.889 54.024 52.889
A Companhia possui posição de dívida líquida negativa, o que a coloca 
em uma condição de nível de alavancagem extremamente confortável.

As atividades da Bamaq a expõe a 

gestão de risco é realizada pela Diretoria da Bamaq. A Diretoria iden-
-

ros. As exposições a seguir sumarizam a natureza e a extensão dos 

administra sua exposição. 7.1. Risco de crédito - O risco de crédito 
é administrado corporativamente e decorre de caixa e equivalentes de 

a clientes, incluindo contas a receber em aberto. A Companhia atua 

-
tch. A Diretoria da Bamaq avalia, de forma frequente, a qualidade do 

experiência passada e outros fatores. No caso de constatação de risco 
iminente de não realização desses ativos, a Companhia reconhece uma 
provisão para apresentá-los a seu valor recuperável líquido. A Direto-
ria da Bamaq não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência 
de clientes superior ao valor já provisionado. -
nanceiros
sujeito ao modelo de perdas de crédito esperadas: • Contas a receber de 
clientes decorrentes de comercio de máquinas, peças e serviços; Contas 
a receber de clientes - Para apreciar as perdas de crédito esperadas, as 
contas a receber de clientes e os ativos de contratos foram agrupados 
com base nas características compartilhadas de risco de crédito e nos 
dias de atraso. Portanto, a Bamaq concluiu que as taxas de perdas espe-
radas para as contas a receber de clientes representam uma aproxima-

provisionamento a Bamaq reconhece os títulos efetivamente baixados 

e compondo um percentual médio em sua base histórica. Sobre as ven-
das do ano corrente, deduz os títulos vinculados as receitas internas e 
de garantia, e aplica o percentual médio histórico dos dois últimos anos.  
7.2. Risco de liquidez - A Diretoria monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez da Bamaq para assegurar que ela tenha caixa 
satisfatório para atender às necessidades operacionais.  Conforme de-
monstrado na análise de gestão de capital a Companhia se encontra com 

8. Caixa e equivalentes de caixa - O saldo refere-se aos valores manti-

31 de dezembro estava representado por:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Caixa ..........................................  35 47 39 50
Bancos conta movimento ...........  607 416 634 436

 ...............  36.991 8.619 37.207 8.712
  37.633 9.082 37.880 9.198
Os saldos de caixa e bancos são representados por valores com livre 
movimentação para aplicação imediata nas operações da Companhia. 
Os valores de caixa correspondem à soma dos montantes disponíveis 

9. Contas a receber de clientes - São de-
monstradas ao valor de realização, auferidos até a data do balanço. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando há 
evidência objetiva que a Companhia não será capaz de cobrar todos os 
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber.  
Em 31 de dezembro as perdas com clientes já comtemplam o saldo 
apresentado abaixo. O saldo estava composto por:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Contas a receber .......................  26.948 32.688 28.981 34.541
Perda estimada com crédito 
liquidação duvidosa .................  (674) - (674) -
  26.274 32.688 28.241 34.541
10. Estoques - A composição dos estoques estava representada em 31 

de dezembro pelos valores demonstrados a seguir:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Máquinas novas .......................  11.923 17.104 12.077 18.467
Máquinas usadas ......................  - 90 - 90
Implementos .............................  281 561 281 561
Peças de reposição ...................  17.027 15.944 17.787 16.374
Mercadorias em trânsito ...........  565 309 565 309
Mercadorias FPT ......................  951 - 951 -
Estimativa para perda 
de Estoque (i) ...........................  (1.408) - (1408) -
  29.339 34.008 30.252 35.802
(i) As estimativas de perda em estoque referem-se substancialmente 
as mercadorias de baixo giro peças.
11. Adiantamentos diversos - O saldo refere-se aos valores manti-
dos em adiantamentos com funcionários, fornecedores e devolução de 
compra em 31 de dezembro estava representado por:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Funcionários .............................  8 - 8 2
Fornecedores ............................  218 1.749 285 1.757
Créditos a compensar 
com fornecedores .....................  388 (26) 388 (26)
  614 1.723 681 1.733
12. Impostos e contribuições a recuperar - O saldo em 31 de de-
zembro estava representado por: Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
ICMS ........................................  585 386 679 541
PIS/COFINS ............................  1.318 - 1.302 -
IRPJ/CSLL ...............................  1.192 1.190 1.090 1.191
INSS .........................................  - 11 - 11
  3.095 1.587 3.071 1.743

Referem-se a valores dos tributos a re-
cuperar em exercícios futuros sobre lucros com relação a diferenças 
temporárias. O saldo em 31 de dezembro estava representado por:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
Diferenças temporárias   ditado)  ditado)
Imposto de renda
Perda por estimativa de PECLD 168 - 168 -
Perda estimada do estoque .......  352 - 352 -
Provisões ..................................  110 - 110 -
Contingências ...........................  58 - 58 -
Contribuição social
Perda por estimativa de PECLD 61 - 61 -
Perda estimada do estoque .......  127 - 127 -
Provisões ..................................  40 - 40 -
Contingências ...........................  21 - 21 -
  936 - 936 -

serão realizados à medida que essas diferenças sejam liquidadas ou 
realizadas. O período de liquidação ou realização de tais diferenças 
está sujeito fatores externos e diversos fatores que não estão sob o 
controle da Administração.
14. Aplicações em garantia  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Aplicações garantia ..................  - 5.733 - 5.733
Aplicações fundo de 
risco agrícola ............................  240 233 240 233
  240 5.966 240 5.966
Em março de 2018, a Bamaq celebrou a renovação do contrato de 

Bancário) junto ao Banco CNH Industrial Capital S.A. como garantia 
dos direitos creditórios da CNH Industrial Brasil Ltda., seu principal 
fornecedor. Os valores foram aplicados em 28/02/2018 e poderão ser 
resgatados em 02/02/2023.
15. Partes relacionadas - Referem-se a valores de operações reali-
zadas entre empresas coligadas. O saldo em 31 de dezembro estava 
representado por:  Controladora Consolidado
Ativo  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Mútuo Bamaq Holding ............  1.801 - 1.801 -
Contas a receber .......................   33 2 - -
Mútuo Administradora IRFA ...  - - 1.600 1.600
  1.834 2 3.401 1.600
  Controladora Consolidado
Passivo  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Contrato de mútuo ....................  - - - -
Contas a pagar ..........................  - 115 - -
  - 115 - -
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Remuneração do pessoal-chave 
da administração ......................  1.895 1.704 1.895 1.704
  1.895 1.704 1.895 1.704
16. Depósitos judiciais e cauções - Os saldos registrados nas rubricas 
de depósitos judiciais referem- se a valores que foram pagos através 
de depósitos judiciais em processos judiciais em andamento. As cau-
ções são destinadas a garantias de contratos decorrentes de licitações 
públicas e aluguéis de imóveis de terceiros.
  Controladora Consolidado
Ativo:  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Depósitos judiciais ...................  1.519 88 1.570 139
Cauções ....................................  24 102 24 102
  1.543    190 1.594 241
17. Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição dos bens 
diminuído pela depreciação que é calculada pelo método linear, con-
forme demonstrado:     2020 2019
  Taxa    (Não au-
  anual de Custo Depre-  ditado)
  depre- corri- ciação 
  ciação gido acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios   10% 2.314 (1.440) 874 898
Equipamentos 
de informática .........  20% 3.282 (2.126) 1.156 1.052
Máquinas e 
equipamentos  .........  10% 1.729 (1.372) 357 352
Veículos ..................  20% 5.141 (1.647) 3.494 3.808
Instalações ...............  10% 1.491 (742) 749 751
Obras de arte ...........  - 1 - 1 1
Reforma 
(Montes Claros) ......  10% 101 (15) 86 90
Benfeitorias .............  20% 4.555 (1.702) 2.853 3.422
   18.614 (9.044) 9.570 10.374
Abaixo está demonstrada a movimentação do imobilizado em 2020:
  Saldo    Saldo

Móveis e utensílios  ..............  2.174 145 (5) 2.314
Equipamentos de informática  2.911 496 (125) 3.282
Máquinas e equipamentos  ....  1.625 104 - 1.729
Veículos ................................  5.733 2.604 (3.196) 5.141
Instalações .............................  1.360 131 - 1.491
Obras de arte .........................  1 - - 1
Reforma (Montes Claros) .....  101 - - 101
Benfeitorias ...........................  4.460 95 - 4.555
  18.365 3.575 (3.326) 18.614

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210811221153033.
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Abaixo está demonstrada a movimentação da depreciação acumulada 
em 2020:  Saldo  Depre- Saldo
  
Móveis e utensílios ...............  (1.276) - (164) (1.440)
Equipamentos de informática  (1.859) 95 (362) (2.126)
Máquinas e equipamentos .....  (1.273) - (99) (1.372)
Veículos ................................  (1.925) 1.405 (1.127) (1.647)
Instalações .............................  (609) - (133) (742)
Reforma (Montes Claros) .....  (11) - (4) (15)
Benfeitorias ...........................  (1.038) - (664) (1.702)
  (7.991) 1.500 (2.553) (9.044)
18. Investimentos - Os saldos registrados nas rubricas contábeis refe-
rem-se a investimentos em empresas coligadas e estão avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial.
  Controladora Consolidado
Descrição  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Participações societárias ......  2.813 2.019 69 218
Total ....................................  2.813 2.019 69 218
A composição do investimento nas controladas em 31 de dezembro 
de 2020 estava demonstrada a seguir:
  Del Rey  
  Artes  Bamaq Total

  Ind. e Com. nhões cipação
  Ltda. Ltda. Societária Outros Total
Da Investida
Patrimônio 
líquido em 
31/12/2019 
(Não auditado) ....  1.764 721 2.485 - 2.485
Resultado do 
exercício ...............  (1) 944 943 - 943
Patrimônio líquido 
em 31/12/2020 .....  1.763 1.665 3.428 - 3.428
Da investidora
% de participação .  65,14% 99,99%
Investimento em 
31/12/2019 
(Não auditado) ....  1.149 721 1.870 149 2.019
Equivalência 
patrimonial ...........  (1) 944 943 - 943
(-) Baixa de 
investimentos .......  - - - (149) (149)
Investimento 
em 31/12/2020 .....  1.148 1.665 2.813 - 2.813
19. Intangível - O saldo em 31 de dezembro está representado con-
forme demonstrado a seguir:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Fundo de comércio ................. 3.500 3.500 3.500 3.500
  3.500 3.500 3.500 3.500
A Companhia apresenta saldo na rubrica do intangível referente ao 
direito de comercializar mercadorias da marca New Holland, adquiri-
do em 2011 e 2012, nas áreas operacionais dos estados do Amazonas, 
Pará e Piauí. O fundo de comércio possui vida útil indeterminada.
20. Arrendamentos   Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Ativos de direito de uso

 .............................  8.926 8.894 8.926 8.894
(-) Depreciação acumulada ....  (5.170) (3.532) (5.170) (3.532)
  3.756 5.362 3.756 5.362
Passivos de arrendamentos
Circulante ...............................  (1.796) (1.573) (1.796) (1.573)
Não circulante ........................  (2.569) (4.304) (2.569) (4.304)
  (4.365) (5.877) (4.365) (5.877)
Saldos reconhecidos na demonstração do resultado 
A demonstração do resultado inclui os seguintes montantes relacio-
nados a arrendamentos:

  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Depreciação ............................  (1.902) (1.693) (1.902) (1.693)
Despesas com juros 
(incluídas nas despesas 

 .............................  (580) (657) (580) (657)
Despesas relacionadas a 
arrendamentos de curto 
prazo (incluídas nos custos 
dos produtos vendidos e nas 
despesas administrativas) .......  (147) (111) (147) (111)
Descontos de aluguel 
obtidos (incluídos em 
despesas administrativas) .......  (94) (139) (94) (139)
Ativos de direito de uso
A movimentação de saldos dos ativos de direito de uso é evidenciada 
abaixo: 
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Saldo inicial ...........................  5.362 - 5.362 -
Adição por novos contratos ...  45 6.567 45 6.567
Ajustes por remensuração ......  251 488 251 488
Despesa de depreciação  ........  (1.902) (1.693) (1.902) (1.693)

 ..............................  3.756 5.362 3.756 5.362
Passivos de arrendamento
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apre-
sentadas no quadro abaixo: 
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Saldo inicial ...........................  5.877 - 5.877 -
Adição por novos contratos ...  45 6.943 45 6.943
Juros provisionados  ...............  580 657 580 657
Juros pagos  ............................  (580) (657) (580) (657)
Pagamentos 
de arrendamentos ...................  (1.808) (1.554) (1.808) (1.554)
Ajuste de remensuração 
de arrendamentos variáveis 
baseados em índices 
ou taxas médias ......................  251 488 251 488

 ..............................  4.365 5.877 4.365 5.877
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos 
com base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com 
base nas prestações não descontadas:
Maturidade dos contratos
  Controladora Consolidado
Vencimento das prestações  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Menos de 1 ano  .....................  1.796 1.573 1.796 1.573
Entre 1 e 2 anos ......................  2.318 3.573 2.318 3.573
Entre 2 e 5 anos ......................  251 731 251 731
Saldo em 31 de dezembro ......  4.365 5.877 4.365 5.877
21. Fornecedores - Em 31 de dezembro, a Companhia apresentava 
saldo a pagar de:
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Fornecedores nacionais ..........  48.142 30.203 49.255 31.636
  48.142 30.203 49.255 31.636
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo 

-
vido no período de um ano. 
22. Obrigações sociais e trabalhistas
As obrigações trabalhistas e sociais estavam assim demonstradas em 
31 de dezembro: 

  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
Provisão de férias   ditado)  ditado)
e encargos ................................. 2.331 2.021 2.420 2.106
INSS a recolher ........................ 466 464 487 482
FGTS a recolher ....................... 167 153 173 158
INSS desoneração .................... - - - -
Outros valores a recolher ......... - (95) (5) (25)
  2.964 2.543 3.075 2.721
23. Adiantamentos diversos - Em 31 de dezembro os saldos estavam 
representados por:  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Adiantamento de clientes ......... 5.530 4.086 5.709 4.153
Adiantamento recebido 
de fornecedor ........................... - 409 - 409
Devolução de venda ................. 1.199 667 1.199 667

 ........ - 492 - 492
Outros valores .......................... - 722 - 722
  6.729 6.376 6.908 6.443
24. Contingências   Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Prováveis   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Cíveis ....................................... 3.673 39 3.673 39
Trabalhistas .............................. 66 60 66 60
  3.739 99 3.739 99
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Possíveis   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Cíveis ....................................... 2.233 5.290 2.233 5.290
Trabalhistas .............................. 111 54 111 54
  2.344 5.344 2.344 5.344
25. Patrimônio líquido  - 25.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 
2020, o capital social estava representado por R$ 45.000 representados 
por 69.788.094 ações, sendo 38.566.221 ordinárias e 31.231.873 pre-
ferencias, todas nominativas e totalmente integralizadas. 25.2. Reserva 
de capital - Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantinha regis-
trado na rubrica de reserva de capital o valor de R$ 338. 
25.3. Reserva de lucros  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Reserva legal (i) ....................... 8.234 7.527 8.234 7.527
Reserva de lucros ..................... 516 88 516 88
  8.750 7.615 8.750 7.615
(i) Reserva legal - A reserva legal é constituída anualmente como des-
tinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% 
do capital social conforme previsto pela Lei das Sociedades Anônimas. 

somente poderá ser utilizada para compensação de prejuízos futuros e 
aumento de capital. 25.4. Ações em tesouraria - Em 31 de dezembro 
a Companhia mantinha um saldo de ações em tesouraria no montante 
total de R$ 64. 25.5. Dividendos propostos - A proposta de dividendos 

-
tas à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral. Em 31 de julho de 

pagamento antecipado de dividendos ocorrido em 9 de março de 2020.
26. Receita líquida   Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
Vendas brutas de   ditado)  ditado)
produtos e serviços ................... 450.278 312.293 465.587 324.384
  Devoluções ............................. (14.774) (8324) (16.449) (8.840)
  ICMS ...................................... (24.574) (16.521) (25.510) (17.880)
  PIS .......................................... (801) (665) (820) (669)
  COFINS ................................. (3686) (3.051) (3.774) (3.069)
  ISS .......................................... (318) (282) (344) (286)
  IPI ........................................... (78) (244) (78) (244)
  Abatimentos ........................... (571) (974) (573) (974)
  Outras ..................................... - - (127) (3)
Deduções de vendas ................. (44.802) (30.061) (47.675) (31.965)
Receita líquida ........................ 405.476 282.232 417.912 292.419

27. Custos das mercadorias vendidas e serviços prestados 
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
Máquinas, caminhões   ditado)  ditado)
e implementos ........................  262.324 174.042 269.984 183.043
Peças ......................................  69.794 54.234 71.429 54.639
Custo com pessoal ..................  1.815 2.839 2.061 3.023
Mão-de-obra de terceiros .......  1.839 329 1.839 329

 ..  315 500 315 500
Custos comerciais ..................  192 672 192 672
Energia elétrica ......................  125 274 125 274
Processamento de dados ........  109 192 109 192
Outros custos de serviços 
prestados ................................  400 968 469 977
  336.913 234.050 346.523 243.649
28. Despesas por natureza   Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Despesas com pessoal ............  20.337 20.856 20.979 21.290
Despesas com comissões .......  6.306 4.330 6.538 4.403
Despesas com frete ................  3.263 3.995 3.268 3.997
Despesas comerciais ..............  6.264 4.746 6.486 4.833
Despesas de assistência técnica 189 1.127 189 1.127
Perda com créditos de 
liquidação duvidosa ...............  1.994 - 1.994 -
Provisão perda de estoque ......  1.408 - 1.408 -
Despesas com prestação
de serviços ..............................  5.365 4.140 5.365 4.140
Despesas com amortização 
e depreciação ..........................  4.455 4.105 4.455 4.105
Despesas com limpeza e 
conservação de bens 
e instalações ...........................  953 1.204 975 1.230
Despesas com contingências ..  3.872 250 3.872 250
Despesas com viagens 
e transportes ...........................  1.674 2.964 1.680 3.041
Outras despesas ......................  4.161 4.701 4.448 4.816
  60.242 52.418 61.657 53.232
  Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-
   ditado)  ditado)
Com vendas ............................  36.136 32.421 36.637 32.510
Administrativas ......................  24.106 19.997 25.020 20.722
  60.242 52.418 61.657 53.232

  2020 2019 2020 2019
   (Não au-  (Não au-

   ditado)  ditado)
Juros recebidos .......................  791 533 796 534
Descontos obtidos ..................  167 325 167 325
Rendimento de aplicação 

 ................................  818 927 831 932
Variação monetária ativa 
sobre o Finsocial ....................  3.459 139 3.457 139
  5.235 1.924 5.251 1.930

Juros passivos.........................  (283) (48) (404) (56)
Juros sobre empréstimos ........  (42) (1) (42) (1)
IOF .........................................  (196) (433) (231) (485)
Taxa administradora 
cartão de crédito .....................  (350) (134) (358) (136)
Juros de arrendamentos ..........  (580) (657) (580) (657)
Outras  ....................................  (83) (59) (89) (61)
  (1.534) (1.332) (1.704) (1.396)

 ............  3.701 592 3.547 534
30. Cobertura de seguros (não auditado) - A Companhia adota a 
política de contratar seguros para os bens sujeitos a riscos por mon-

-
derando a natureza da sua atividade. As premissas de riscos adotados, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das de-

pelos nossos auditores independentes.
 Clemente de Faria Junior Pindaro Luiz de Sousa
 Diretor Diretor
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Aos Administradores e Acionistas 
Bamaq S.A. Bandeirantes Máquinas e Equipamentos 
Opinião com ressalva 

S.A. Bandeirantes Máquinas e Equipamentos (“Companhia” ou 
“Controladora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-

-

e Equipamentos e suas controladas (“Consolidado”), que compreen-
dem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e 
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado 

explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito 
na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as de-

da Bamaq S.A. Bandeirantes Máquinas e Equipamentos e da Bamaq 
S.A. Bandeirantes Máquinas e Equipamentos e suas controladas em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 

-

no Brasil. 
Base para opinião com ressalva - Limitação de escopo 
Não acompanhamos as contagens físicas dos estoques em 31 de de-
zembro de 2019, no valor de R$ 34.008 mil na Controladora, e de R$ 
35.802 mil no Consolidado, pois nossa contratação, como auditores 
independentes, ocorreu em data posterior e não foi possível nos satis-
fazer, por outros procedimentos de auditoria, quanto às quantidades 
dos estoques em 31 de dezembro de 2019, cujo valor teve efeito na 
determinação do custo de mercadorias vendidas e serviços prestados 

-
respondem a R$ 336.913 mil na Controladora, e de R$ 346.523 mil 
no Consolidado. Consequentemente, não foi possível determinar a 
existência de eventuais ajustes nos custos de mercadorias vendidas 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Controladora e do Consolidado, bem como, eventualmente, afetar nas 
correspondentes cifras comparativas. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-

independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo 
-

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 

-
nião com ressalva. 
Outras informações que acompanham as demonstrações 

A administração da Companhia é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opi-

não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 

nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de for-
ma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Outros assuntos - Valores correspondentes ao exercício anterior
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores inde-

-

e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
-

lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-

pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
-

vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-

-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

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 en-

-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-

mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o ob-

da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria ob-
tidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

-

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 

e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações 

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 

individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, super-
visão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

-

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 

CRC 2SP000160/O-5 

Fábio Abreu de Paula 
Contador CRC 1MG075204/O-0
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BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.
CNPJ nº 70.947.213/0001-00

21ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: A) RTS 
AMÉRICAS INC., sociedade devidamente constituída e existente de 
acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, 
com sede em One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, Estados 
Unidos da América, inscrita no CNPJ sob o nº 05.723.031/0001-94, 
neste ato representado por seu procurador, o Sr. Felipe Kaoru Nagao, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 43.692.904-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 326.971.938-8, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 
1.240, 18º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-130; B) RTS 
Worldwide Holdings Inc., sociedade devidamente constituída e 
existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos 
da América, com sede em One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
60015, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.377.536/0001-87, neste ato representada por seu procurador, o Sr. 
Felipe Kaoru Nagao, acima qualificado; Únicas sócias da BAXTER 
RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA., sociedade 
empresária limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Maranhão, nº 1040, Bairro Funcionários, CEP 
30150-331, inscrita no CNPJ sob nº 70.947.213/0001-00, com seu 
Contrato Social e alterações posteriores arquivados na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) (“Sociedade”), têm entre si 
justo e contratado alterar o Contrato Social da Sociedade, procedendo 
da seguinte forma: I - DA INCORPORAÇÃO DA UNICOM 
SOCIEDADE DE NEFROLOGIA LTDA. PELA SOCIEDADE: 
1.1. As sócias da Sociedade aprovam, em sua integralidade, o 
Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da 
UNICOM SOCIEDADE DE NEFROLOGIA LTDA. pela BAXTER 
RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA., celebrado em 28 de 
maio de 2021, entre a administração da Sociedade e a administração da 
UNICOM SOCIEDADE DE NEFROLOGIA LTDA., sociedade 
empresária limitada, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São 
Paulo, na Rua João Leme do Prado, nº 390, Vila Jundiainópolis, CEP 
13206-610, inscrita no CNPJ sob o nº 54.087.440/0001-57, o qual 
estabelece os termos e condições para a incorporação da UNICOM 
SOCIEDADE DE NEFROLOGIA LTDA., acima qualificada, pela 
Sociedade, fazendo parte integrante da presente como Anexo I. 1.2. 
Ato contínuo, as sócias da Sociedade ratificam a nomeação da empresa 
especializada THOTH INTELIGÊNCIA CONTÁBIL 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA., sociedade simples limitada, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena 
Madureira, n° 151, conjunto 302, CEP 04021-050, inscrita no CNPJ 
sob o nº 17.368.495/0001-09, e registrada no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n° 2SP030559/O-7, para a 
avaliação do patrimônio líquido da UNICOM SOCIEDADE DE 
NEFROLOGIA LTDA., acima qualificada, e elaboração do 
competente laudo de avaliação, o qual, previamente elaborado, é 
entregue às sócias pelo representante legal da THOTH 
INTELIGÊNCIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA., 
acima qualificada, Sr. Reginaldo Ragucci, inscrito no CPF sob o nº 
899.755.298-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Sena Madureira, n° 151, conjunto 302, CEP 04021-
050, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo sob o n° 1SP171396/O-4, presente neste ato, e é aprovado sem 
quaisquer reservas, ressalvas ou restrições, sendo parte integrante do 
presente instrumento como Anexo II. 1.3. Ato contínuo, as sócias 
aprovam, neste ato, a incorporação da UNICOM SOCIEDADE DE 
NEFROLOGIA LTDA., acima qualificada, pela Sociedade, nos 
exatos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de 
Incorporação da UNICOM SOCIEDADE DE NEFROLOGIA LTDA. 
pela BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA. com a 
versão do acervo patrimonial líquido da UNICOM SOCIEDADE DE 
NEFROLOGIA LTDA., acima qualificada, à Sociedade, sem 
correspondente aumento de capital social da Sociedade. 1.4. Deste 
modo, tendo em vista a extinção da UNICOM SOCIEDADE DE 
NEFROLOGIA LTDA., acima qualificada, a Sociedade passa a 
sucedê-la em todos os seus direitos e obrigações. 1.5. Em razão das 
deliberações acima, fica a administração da Sociedade autorizada a 
praticar todos os atos necessários para a efetivação da incorporação ora 
aprovada, incluindo, sem limitação, o arquivamento dos atos e sua 
publicação, quando couber. II - DA ATUALIZAÇÃO DO 
ENDEREÇO DO ADMINISTRADOR: 2.1. As sócias pretendem 
atualizar o endereço do administrador da Sociedade, de tal forma que a 
cláusula 8ª do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a 
seguinte nova redação: “Cláusula 8ª - Os sócios desde já decidem 
nomear para o cargo de administrador da Sociedade o Sr. Luis 
Fernando Aragon Lopez, colombiano, nascido em 05/07/1971, 
casado, bacteriologista, portador do Registro Nacional Migratório - 
RNM (SISMIGRA) da Polícia Federal nº F072525E e inscrito no CPF 
nº 242.460.458-45, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 
1.240, 18º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-130, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de 
administrador da Sociedade, o qual terá todos os  
poderes para gerir a Sociedade.” III - DA CONSOLIDAÇÃO DO 

CONTRATO SOCIAL: 3.1. Considerando as deliberações acima, as 
sócias decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: CONTRATO SOCIAL DA 
BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA. CNPJ nº 
70.947.213/0001-00. CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, 
DURAÇÃO E OBJETO: Cláusula 1ª - A Sociedade tem a 
denominação de BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL 
LTDA., e é regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições do 
Código Civil (Lei nº 10.406/2002) atinentes às sociedades limitadas e, 
na ocorrência de questões que não possam ser solucionadas pelo 
contrato ou pelo Código Civil, será regida, supletivamente, pela Lei 
das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976). Cláusula 2ª - A 
Sociedade tem sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Maranhão, nº 1040, Bairro Funcionários, CEP 30150-
331. Parágrafo Primeiro - A Sociedade possui as seguintes filiais: (a) 
Na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da 
Pátria, n° 3.981, Conjunto 1, Santana, CEP 02401-300, a qual 
desenvolverá as atividades do objeto social da Sociedade; (b) Na 
Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua João Leme do Prado, 
n° 390, Conjunto 1, Vila Jundiainópolis, CEP 13206-610, a qual 
desenvolverá as atividades do objeto social da Sociedade; (c) Na 
Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Amélia da Cunha 
Ornelas, n° 333, Conjunto 1, Bento Ferreira, CEP 29050-620, a qual 
desenvolverá as atividades do objeto social da Sociedade; (d) Na 
Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Meridional 
184, n° 234, anexo Hospital Meridional, Conjunto 1, Bairro Alto Lage, 
CEP 29151-920, a qual desenvolverá as atividades do objeto social da 
Sociedade; (e) Na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua 
1-A, s/nº, Conjunto 1, Quadra 2, Lotes 6 e 7, Bairro Civit II, CEP 
29168-063, a qual desenvolverá as atividades do objeto social da 
Sociedade; (f) Na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida General Guedes da Fontoura, n° 782/800, Loja “A”, Barra 
da Tijuca, CEP 22621-243, a qual desenvolverá as atividades do objeto 
social da Sociedade. Parágrafo Segundo - A Sociedade, por resolução 
das sócias representando a maioria do capital social, poderá abrir, 
transferir ou encerrar filiais, no território nacional ou no exterior. 
Cláusula 3ª - A Sociedade tem por objeto social (i) a prestação de 
serviços médicos na área Nefrológica; (ii) a participação em outras 
empresas como sócia ou acionista; (iii) atividades de atendimento 
hospitalar; (iv) serviços de diálise e nefrologia; (v) atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 
(vi) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (vii) atividades 
de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; (viii) 
atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 
para atendimento e urgências; (ix) atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; e (x) aluguel de 
equipamentos médicos e hospitalares. Cláusula 4ª - O prazo de duração 
da Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL: 
Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 122.683.072,00 
(cento e vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil e setenta e 
dois reais), dividido em 122.683.072 (cento e vinte e dois milhões, 
seiscentas e oitenta e três mil e setenta e duas) quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre as sócias:

Sócio Nº de Quotas Valor (R$)  (%)
RTS AMÉRICAS INC. 122.683.069 R$ 122.683.069,00 99,99%
RTS WORLDWIDE
 HOLDINGS INC. 3 R$ 3,00 0,01%

TOTAL 122.683.072 R$ 122.683.072,00 100%
Parágrafo Primeiro - Conforme o artigo 1.052 do Código Civil, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
conforme o artigo 997 do Código Civil. Parágrafo Segundo - As quotas 
são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a 
um voto nas deliberações dos sócios. Cláusula 6ª - É vedado aos sócios 
caucionar ou, de qualquer forma, penhorar ou onerar suas quotas 
representativas do capital social da Sociedade, no todo ou em parte, 
salvo se aprovado por sócios representando a totalidade do capital 
social. CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO: Cláusula 7ª - A 
administração da Sociedade será exercida por 1 (um) ou mais 
administradores, sócio ou não sócio, residente no Brasil, eleito no 
presente instrumento, por votos representativos de 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social, salvo se quórum maior for exigido 
por lei. Parágrafo Primeiro - Cabe ao administrador a prática de todos 
os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, 
ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou por este Contrato 
Social, atribuída a competência aos sócios, dispondo ele de poderes 
para administrar, orientar e gerir os negócios sociais em geral, 
incluindo os atos relacionados à gestão econômico-financeira e 
patrimonial, podendo representar a Sociedade em juízo ou fora dele, 
ativa ou passivamente, na forma prevista neste Contrato Social. 
Parágrafo Segundo - O mandato dos administradores será exercido por 
prazo indeterminado. Parágrafo Terceiro - Respeitadas as demais 
disposições do presente Contrato Social, o administrador poderá ser 
destituído a qualquer tempo mediante deliberação dos sócios, por votos 
representativos de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, 
salvo se quórum maior for exigido por lei, devendo o administrador 
permanecer no seu cargo até a posse de seu respectivo substituto. 

Parágrafo Quarto - Pelo exercício dos encargos de gestão, o 
administrador poderá receber um pro labore mensal, a ser fixado por 
deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, salvo 
se quórum maior for exigido por lei. Cláusula 8ª - Os sócios desde já 
decidem nomear para o cargo de administrador da Sociedade o Sr. Luis 
Fernando Aragon Lopez, colombiano, nascido em 05/07/1971, 
casado, bacteriologista, portador do Registro Nacional Migratório - 
RNM (SISMIGRA) da Polícia Federal nº F072525E e inscrito no CPF 
nº 242.460.458-45, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 
1.240, 18º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-130, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de 
administrador da Sociedade, o qual terá todos os poderes para gerir a 
Sociedade. Cláusula 9ª - A representação da Sociedade em juízo ou 
fora dele, dar-se-á sempre pela forma abaixo, observada a Cláusula 10 
deste Contrato: a) pela assinatura de 1 (um) administrador 
isoladamente; b) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, 
ou de 1 (um) procurador em conjunto com o administrador; ou c) pela 
assinatura de 1 (um) procurador isoladamente, desde que, em razão de 
restrições de sistema eletrônico, de documento padrão ou de expressa 
previsão legal, não exista a possibilidade de representação da 
Sociedade por dupla assinatura, tais como: (i) representação perante 
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, 
autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais; (ii) 
representação perante o Poder Judiciário, como preposto ou 
representante legal; (iii) representação relativos à admissão, suspensão 
e/ou demissão de empregados; e/ou (iv) outros casos a serem 
expressamente previstos em mandatos específicos outorgados pela 
Sociedade. Cláusula 10 - Qualquer procuração outorgada pela 
Sociedade deve ser assinada em conformidade com o disposto no item 
(a) acima. Além disso, com exceção das procurações outorgadas a 
advogados com a finalidade de representar a Sociedade em qualquer 
processo judicial ou administrativo, todas as procurações devem ser 
outorgadas por um prazo máximo de 1 (um) ano, sendo vedado o seu 
substabelecimento a terceiros. Qualquer procuração outorgada com 
violação ao disposto neste artigo será nula e sem efeito. Cláusula 11 - 
São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, administradores, 
procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como 
a prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias 
em favor de terceiros, salvo se previamente autorizados, por escrito, 
pelos sócios representando a maioria do capital social. CAPÍTULO IV 
- DA REUNIÃO DE SÓCIOS: Cláusula 12 - As deliberações dos 
sócios, quando exigidas em virtude de lei ou por este Contrato Social, 
deverão ser tomadas em reunião ou mediante resolução por escrito. 
Exceto nos casos em que maior quórum for exigido pelo Código Civil 
ou por este Contrato Social, a aprovação de quaisquer atos ou matérias 
pelos sócios dependerá do voto favorável de sócios representando a 
maioria do capital social. Parágrafo Primeiro - As reuniões de sócios 
serão convocadas a qualquer tempo por qualquer administrador ou 
sócio, por meio de notificação escrita entregue aos sócios, ficando 
expressamente dispensada a convocação por publicação em jornal. A 
notificação deve ser entregue com pelo menos 8 (oito) dias de 
antecedência da realização da reunião, em primeira convocação. A 
reunião em segunda convocação ocorrerá na mesma data, uma hora 
após o horário marcado para a primeira convocação. A convocação 
deverá ser sempre acompanhada dos documentos que devam ser 
analisados ou aprovados na respectiva Reunião de Sócios, ou que 
sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas. Parágrafo 
Segundo - As reuniões de sócios se instalam com a presença, em 
primeira convocação, de titulares de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer 
número. Cláusula 13 - Os sócios devem se reunir ordinariamente e 
obrigatoriamente dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao término do 
exercício social, para deliberar sobre as contas dos administradores e 
sobre as demonstrações financeiras do exercício anterior. Parágrafo 
Único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a deliberação 
mencionada na Cláusula 13 acima, os documentos ali descritos devem 
ser postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, à 
disposição dos sócios que não exerçam a administração. Cláusula 14 - 
O Presidente das Reuniões de Sócios será indicado pelo(s) sócio(s) 
representando a maioria dos presentes à respectiva Reunião de Sócios. 
O Secretário será escolhido pelo Presidente da reunião de sócios dentre 
qualquer dos presentes. As reuniões poderão ser presenciais ou 
realizadas por conferência telefônica ou videoconferência, devendo as 
deliberações nelas tomadas serem registradas em ata, assinada pelos 
sócios ou por seus representantes, dispensada a sua lavratura em Livro 
de Atas de Reunião de Sócios. Parágrafo Único - Os sócios podem ser 
representados nas reuniões e assembleias da Sociedade por outro sócio, 
advogado ou qualquer terceiro, mediante apresentação de procuração 
com especificação de tais poderes. Cláusula 15 - As reuniões de sócios 
tornar-se-ão dispensáveis quando todos eles decidirem, por escrito, 
sobre as matérias que seriam seu objeto. Cláusula 16 - As matérias 
elencadas abaixo estão sujeitas a aprovação em Reunião de Sócios 
mediante voto favorável de Sócios representando, pelo menos, 75% 
(setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade: a) alteração 
do Contrato Social; e b) a incorporação, fusão e a dissolução da 
Sociedade e a cessação de seu estado de liquidação. Parágrafo Único: 
A transformação da Sociedade em outro tipo de societário será 
deliberada por sócios representando a maioria do capital social. 
CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO 

PATRIMONIAL, DOS RESULTADOS E DA DESTINAÇÃO DE 
LUCROS: Cláusula 17 - O exercício social terá início em 1º de janeiro 
e terminará em 31 de dezembro de cada ano, data em que será 
elaborado o balanço patrimonial e a demonstração dos lucros ou 
prejuízos, apurando-se os resultados do exercício. Parágrafo Primeiro 
- O lucro líquido apurado poderá, por deliberação de sócios 
representando a maioria do capital social, ser distribuído aos sócios de 
forma proporcional às suas participações no capital social, ou retido 
para posterior deliberação, e mediante deliberação de sócios 
representando a totalidade capital social, o lucro líquido poderá ser 
distribuído aos sócios de forma desproporcional as suas participações. 
Parágrafo Segundo - Poderão ser levantados balanços periódicos 
extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de dividendos 
provisórios, desde que assim decidam os sócios representando a 
maioria do capital social. CAPÍTULO VI - CESSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Cláusula 18 - As quotas da 
Sociedade não poderão ser, total ou parcialmente, transferidas, cedidas, 
conferidas ao capital de outra sociedade ou de qualquer outra forma 
alienadas, de forma onerosa, gratuita ou mediante permuta, ou a 
qualquer outro título, por nenhum sócio, sem que seja dada prévia 
preferência aos outros sócios proporcionalmente à sua participação no 
capital social. Cláusula 19 - Na eventualidade de um sócio desejar 
transferir a terceiros a totalidade ou uma parte de suas quotas ou de 
seus direitos de preferência na subscrição de novas quotas, o sócio 
vendedor deverá, primeiramente, oferecer as quotas e/ou direitos de 
subscrição aos outros sócios, que terão direito de preferência na 
aquisição, pelo mesmo preço e nos mesmos termos e condições do 
terceiro comprador. Parágrafo Primeiro - A oferta das quotas será 
efetuada por meio de um aviso por escrito do sócio vendedor a ser 
entregue ao outro sócio, contendo a quantidade de quotas objeto da 
venda, seu preço, os termos e condições de pagamento, outras 
condições da venda ou transferência, bem como o nome completo e 
qualificação do terceiro comprador e grupo econômico ao qual 
pertence. Parágrafo Segundo - O sócio não vendedor deverá informar 
ao sócio vendedor sua intenção de exercer seu direito de preferência 
para adquirir a totalidade das quotas objeto da venda no prazo de 30 
(trinta) dias contados do recebimento do aviso referido no Parágrafo 
Primeiro acima. Parágrafo Terceiro - Se a preferência não for exercida, 
o sócio vendedor poderá vender todas as quotas objeto da venda ao 
terceiro comprador no prazo de 60 (sessenta) dias imediatamente 
seguintes ao término do período de exercício do direito de preferência. 
Depois de transcorrido o período de 60 (sessenta) dias sem que ocorra 
a cessão e transferência das quotas ao terceiro comprador, se o sócio 
vendedor ainda desejar alienar ou transferir suas quotas, ele deverá 
repetir o procedimento aqui exposto. Cláusula 20 - Qualquer cessão de 
quotas que não respeite o disposto neste Capítulo VI será considerada 
nula e ineficaz para todos os efeitos. CAPÍTULO VII - DA 
CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE, DA DISSOLUÇÃO E DA 
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE, E DA APURAÇÃO DE 
HAVERES: Cláusula 21 - No caso de falecimento de qualquer sócio 
pessoa física ou dissolução de qualquer sócio pessoa jurídica, não 
haverá a dissolução da Sociedade, que continuará com os sócios 
remanescentes. Os herdeiros, legatários ou sucessores não ingressarão 
na Sociedade, sendo que deverá ocorrer a apuração dos haveres de tal 
sócio e o pagamento de suas quotas aos herdeiros, legatários ou 
sucessores na forma prevista neste Capítulo. Parágrafo Primeiro - Na 
data de falecimento ou dissolução (data-base) será levantado um 
balanço especial da Sociedade. Os haveres do sócio falecido ou 
dissolvido serão apurados de acordo com o valor patrimonial das 
quotas. Parágrafo Segundo - O pagamento dos haveres será feito em 12 
(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, a serem corrigidas 
monetariamente pela variação do IGPM-FGV no período, ou outro 
índice que vier a substituí-lo, ficando desde já acordada a não 
incidência de juros sobre as parcelas. O primeiro pagamento deverá ser 
realizado pela Sociedade no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da data-base. Cláusula 22 - O disposto na Cláusula 21 acima aplica-se, 
mutatis mutandi, às hipóteses de separação judicial, término de união 
estável, incapacidade total e relativa, bem como retirada, exclusão, 
insolvência, falência ou recuperação judicial de qualquer dos sócios. 
Cláusula 23 - No caso de liquidação da Sociedade, os sócios nomearão 
um liquidante mediante deliberação em reunião, observado o quórum 
legal. CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS: Cláusula 24 - 
Sócios representando a maioria do capital social poderão deliberar a 
exclusão de sócio que esteja pondo em risco a continuidade da empresa 
em virtude de atos de inegável gravidade em reunião de sócios 
especialmente convocada para este fim, observado o disposto no artigo 
1.085 e seu parágrafo único do Código Civil. Cláusula 25 - Qualquer 
questão oriunda da interpretação ou execução deste Contrato Social ou 
qualquer outra discussão que surja entre os sócios, deverá ser decidida 
no foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, o qual 
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em via única de igual teor e forma. Belo Horizonte, 31 de 
maio de 2021. Sócias: RTS AMÉRICAS INC. - P.p. Felipe Kaoru 
Nagao; RTS WORLDWIDE HOLDINGS INC. - P.p. Felipe 
MKaoru Nagao. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
Certifico registro sob o nº 8584276 em 08/06/2021 da BAXTER RCS 
CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA., NIRE 31210722351 e 
protocolo 214510344 - 02/06/2021. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária Geral.

FLoreSTAS rio Doce S .A .
(companhia Fechada)

cnPJ/Me nº 17 .308 .602/0001-03 - nire: 31300028577
aTa Das asseMBLeias Gerais orDinária e 

eXTraorDinária, reaLizaDas, cuMuLaTiVaMenTe,
eM 30 De JunHo De 2021

1 . Data, Hora e Local: no dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, 
foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Florestas Rio Doce S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos ter-
mos dos artigos 121, parágrafo 2º, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 
6 .404/76 . 2 . convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as forma-
lidades de convocação na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 
6 .404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das 
acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de acionistas, tais 
sejam: a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. 
Roberta Gomes de Oliveira, e a Docepar S.A., representada pelos Srs. 
João Marcelo de Moura e Cunha e Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, na qualidade de, respectivamente, Diretor-Presidente e Dire-
tor dessa última acionista, que cumprem orientação de voto proferida 
pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade e pelo Gerente Geral de 
Planejamento e Gestão da Vale, respectivamente, srs . Murilo Müller e 
Rodrigo Lauria de Castro Loureiro, conforme Decisão de Aprovação de 
Contas - DAC nº 012, de 06/05/2021, bem como pela Diretoria Execu-
tiva da Companhia, conforme Decisão da Diretoria Executiva – DDE 
nº 121, de 21/06/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a 
instalação das assembleias gerais e para as deliberações das matérias 
constantes da ordem do Dia . Presente, ainda, o Diretor-Presidente da 
Companhia, Sr. Sérgio Claudio da Costa Rodrigues, para prestar os 
esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins 
do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Sérgio 
Claudio da Costa Rodrigues – Presidente; e Sra. Roberta Gomes de 
Oliveira – Secretária. 4. Ordem do dia: Exame, discussão e, se for o 
caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório 
da administração e das Demonstrações Financeiras (BrGaaP) não 
auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (b) da proposta da administração para desti-
nação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da fixação da remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social 
de 2021; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) da proposta da 
Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente ao exercí-
cio social de 2021; e (b) do aumento do capital social da Companhia, 
com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia . 5 . Leitura dos documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a 
leitura do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras 
(BRGAAP) não auditadas da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma vez que tais documentos 
foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jor-
nal Diário do Comércio, ambos do dia 04 de maio de 2021 e à página 

3, sendo, portanto, do conhecimento de todos os presentes. 6. Delibera-
ções: Foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias pelas acio-
nistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer objeções ou 
ressalvas: 6.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos 
ocorridos, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, 
ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias desta ata quantas 
forem necessárias para cumprimento das disposições legais aplicáveis; 
6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. O Relatório da Adminis-
tração e as Demonstrações Financeiras (BrGaaP) não auditadas da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; 6.2.2. a Proposta da Administração da Companhia para absor-
ção do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 229.320,51 (duzentos 
e vinte e nove mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), 
pela reserva de lucros a realizar da Companhia, cujo saldo passará a ser 
de R$ 8.994.878,71 (oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos); e 6.2.3. a fixa-
ção da remuneração global e anual dos administradores da Companhia 
para o exercício social de 2021, no montante de R$ 39.600,00 (trinta e 
nove mil e seiscentos reais), a ser distribuída igualmente entre os direto-
res da Companhia; e 1.3 Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.3.1. A 
proposta da Diretoria para o orçamento anual da companhia referente 
ao exercício social de 2021, no montante de R$ 4.480.806,43 (quatro 
milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e seis reais e quarenta 
e três centavos); 1 .3 .2 . o aumento do capital social da companhia no 
montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passando o refe-
rido capital social de R$ 17.724.993,35 (dezessete milhões, setecentos 
e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco 
centavos), totalmente subscrito e integralizado, para R$ 18.224.993,35 
(dezoito milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa 
e três reais e trinta e cinco centavos), mediante a emissão de 151 (cento 
e cinquenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 3.311,258278 cada, fixado com 
base no critério disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 
nº 6.404/76, a serem integralmente subscritas pela acionista Vale e por 
ela integralizadas mediante a capitalização dos Adiantamentos para 
Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), efetuados nos termos dos con-
tratos de AFAC celebrados entre a Companhia e a referida acionista 
Vale em 31 de janeiro de 2020 e em 09 de fevereiro de 2021, con-
forme Boletim de Subscrição correspondente, o qual foi lido e apro-
vado nesta Assembleia Geral e passa a integrar a presente ata como 
seu Anexo I; e 1.3.3. em razão do aumento do capital social disposto 
no item 6.3.2 supra, a consequente alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar conforme 
abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 18.224.993,35 (dezoito 
milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e três 
reais e trinta e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, representados por 10 .031 (dez mil e trinta e 
uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (...)”. 

7 . encerramento: e, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa 
declarou que a assembleia atendeu todos os requisitos para sua reali-
zação, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 
2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Itabira, MG, 30 de junho de 2021. 
Assinaturas: Mesa: Sérgio Claudio da Costa Rodrigues - Presidente - 
Assinada digitalmente; Roberta Gomes de Oliveira - Secretária - Assi-
nada digitalmente. Acionistas: Vale S.A. - p.p. Roberta Gomes de Oli-
veira - Assinada digitalmente. Docepar S.A. João Marcelo de Moura e 
Cunha Diretor-Presidente - Assinada digitalmente; Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor - Assinada digitalmente. Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 8712624 
em 06/08/2021 da empresa Florestas rio Doce s/a . Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral.
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GerDAu AÇomiNAS S .A .
cnPJ nº 17 .227 .422/0001-05 - nire nº 31300036677
aTa De reuniÃo Da DireToria reaLizaDa 

na seDe sociaL, no MunicÍPio De ouro 
Branco, MG, na roDoVia MG 443, KM 07, Às 

10H00min Do Dia 11 De aGosTo De 2021 .
1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros da Dire-
toria, tendo sido presidida por Gustavo Werneck da cunha, Diretor Pre-
sidente, e secretariada por Harley Lorentz scardoelli, Diretor Vice-Pre-
sidente. 2. A Diretoria, na forma do Art. 25, §1º, alínea “b” do Estatuto 
Social, deliberou e, por unanimidade, aprovou, o crédito, à data base de 
11/08/2021, e pagamento aos acionistas a partir de 17/08/2021, do mon-
tante de R$ 1.502.707.545,00 (um bilhão, quinhentos e dois milhões, 
setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), a título de 
dividendos extraordinários, calculados à razão de R$ 1.065,00 (um mil 
e sessenta e cinco reais) por ação, ordinária e preferencial, inscrita nos 
registros da Instituição Depositária das Ações da Companhia na data 
do crédito, por conta da reserva de investimentos e capital de Giro . 
3. Nada mais foi tratado. Ouro Branco, MG, 11 de agosto de 2021. 
Mesa: Gustavo Werneck da cunha (Diretor Presidente) . Harley Lorentz 
Scardoelli (Diretor Vice-Presidente). Cesar Obino da Rosa Peres, 
Fábio Eduardo de Pieri Spina, Fladimir Batista Lopes Gauto, Herme-
nio Pinto Gonçalves, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, Mauro de 
Paula e Wendel Gomes da silva (Diretores) . Declaração: Declaro que a 
presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio . Harley Lorentz 
scardoelli - Diretor Vice-Presidente .
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HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MÔNICA S/A
CNPJ/MF nº 23.772.726/0001-48 - NIRE 31.300.009.394

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

A SER REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021
Ficam convocados os senhores acionistas do Hospital e Maternidade 
Santa Mônica S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2021, às 
15:00 horas, presencialmente na sede da Companhia localizada na 
Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, na Rua Pedro 
Ferreira do Amaral, nº 33, Bairro Padre Libério, para, nos termos dos 
Artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em 
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), examinarem, discutirem e 
votarem a respeito da seguinte ordem do dia: (i) confirmar o aumento 
de capital social da Companhia, aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, e ratificar a 
subscrição das ações emitidas; (ii) ratificar a alteração do art. 5º do 
Estatuto Social da Companhia, aprovada em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021; (iii) 
deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia no importe 
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão 
de 15.000.000 (quinze milhões) novas ações ordinárias nominativas, 
pelo preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, bem como 
sobre a subscrição particular das ações emitidas; (iv) deliberar sobre 
a alteração do art. 5º do Estatuto social para refletir o aumento de 
capital social da Companhia, caso aprovado o item iii da ordem do 
dia, com a consequente consolidação do Estatuto Social; (v) a 
consignação da renúncia do Sr. Anderlei Gerhardt Buzelli, ao cargo 
de Diretor Executivo da Companhia, conforme carta de renúncia 
apresentada à Companhia; e (vi) a ratificação da atual composição da 
Diretoria da Companhia. INFORMAÇÕES GERAIS: 1. Todos os 
documentos e informações relacionados às matérias referidas acima 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; 2. 
Poderão participar da Assembleia ora convocada os acionistas 
titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes 
legais ou procuradores e deverão comparecer à Assembleia munidos 
dos seguintes documentos: (a) documento de identidade; e, se for o 
caso, (b) instrumentos de mandato para representação do acionista  
por procurador, outorgado nos termos do artigo 126 da Lei das 
Sociedades por Ações.

Divinópolis/MG, 06 de agosto de 2021
LINO JOSÉ RODRIGUES ALVES - Diretor

MARCELO MARQUES MOREIRA FILHO - Diretor

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210811221153035.
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TerrA SANTA ADmiNiSTrADorA De
cemiTerioS e imoVeiS S .A .

CNPJ: 04.997.348/0001-56
Balanço patrimonial em 31 de dezembro 2019 e 2018 (em reais)
Ativo             2019             2018
Ativo circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa .............. 171.432 358.144
Contas a receber de clientes .................. 2.325.096 1.466.583
Estoque .................................................  326.230  400.070
Impostos a recuperar ............................ 68.351 67.940
Outros créditos .....................................      7.174.593     7.159.303
Total do ativo circulante .....................    10 .065 .702     9 .452 .040
Não circulante
Contas a receber de clientes .................. 1.153.924 1.327.210
Outros Créditos .................................... - 7.961
Impostos Diferidos ............................... 2.781.115 3.021.115
Investimentos ........................................ 109.000.000 110.000.000
Imobilizado ........................................... 175.080 34.997
Depreciação ..........................................       (153.343)                  -
Total do ativo não circulante .............  112 .956 .777 114 .391 .283
Total do ativo .......................................  123 .022 .477 123 .843 .323

Passivo e Patrimônio Líquido             2019             2018
Passivo circulante
Fornecedores ....................................... 53.940 178.866
Obrigações trabalhistas ........................  454.124  149.701
Impostos, taxas e contrib. a recolher ... 2.026.625  1.916.474
Outras contas a pagar ..........................      2.434.288     3.595.139
Total do passivo circulante ................      4 .968 .977     5 .840 .180
Não circulante
Débitos com pessoas ligadas ................  6.786.244  7.576.198
Receitas/Despesas de exercícios futuros 741.619  826.858
Outras contas a pagar .......................... - 230.138
Tributos diferidos .................................  2.781.115  3.021.115
Parcelamentos Tributários ....................      2.277.052     2.277.052
Total do passivo não circulante .........    12 .586 .030   13 .931 .361
Total do Passivo .................................    17 .555 .007   19 .771 .541
Patrimônio líquido
Capital social ........................................  25.332.990  24.515.949
Lucros/Prejuízo acumulados ................ (30.517.082) (27.362.839)
Reservas de Capital .............................. 13.518.687 9.785.795
Ajuste Avaliação Patrimonial ...............    97.132.876   97.132.876
Total do patrimônio líquido ..............  105 .467 .470 104 .071 .782
Total do passivo e do patrimônio
líquido ...............................................  123 .022 .477 123 .843 .323

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em reais)
Adiantamento Ajuste de

capital Aumento de capital reserva Avaliação Prejuízos
        social     Avaliação Patrim . de capital   Patrimonial Acumulados            Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ............. 23 .086 .230 5 .715 .515 - - (27 .521 .248) 1 .280 .497
Aumento de Capital ....................................... 1.429.719 - - - - 1.429.719
Reservas de Capital ........................................ - - 9.785.795 - - 9.785.795
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital . - (5.715.515) - - - (5.715.515)
Ajuste A Valor Patrimonial ............................. - - - 97.132.876 - 97.132.876
Ajustes de Exercicios Anteriores ................... - - - - 5.044.220 5.044.220
Lucro/prejuízo líquido de Exercício ...............                 -                                -                 -                     -     (4.885.812)    (4.885.812)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............. 24 .515 .949 - 9 .785 .795 97 .132 .876 (27 .362 .840) 104 .071 .780
Aumento de Capital ....................................... 817.041 - - - - 817.041
Reservas de Capital ........................................ - - 3.732.892 - - 3.732.892
Lucro/prejuízo líquido de Exercício ...............                 -                                -                 -                     -     (3.154.243)    (3.154.243)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ............. 25 .332 .990                                - 13 .518 .687     97 .132 .876   (30 .517 .083) 105 .467 .470

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em reais)
            2019            2018

Receita operacional .............................. 2.152.060 1.231.999
Custo dos jazigos vendidos e dos
serviços prestados ..............................    (1.026.020)      (163.480)

Lucro Bruto ........................................      1 .126 .039     1 .068 .519
Despesas (receitas) operacionais
Despesas Comerciais ............................ - (130.366)
Despesas administrativas ..................... (3.007.753) (4.318.557)
Despesas tributárias ............................. (59.232) (9.753)
Outras despesas/despesas operacionais       (999.450)                  -

   (4 .066 .435)   (4 .458 .676)

            2019             2018
Lucro (Prejuízo) operacional antes
do resultado financeiro e das
participações societárias ..................    (2 .940 .395)   (3 .390 .157)

Receitas financeiras .............................. 1.352 141
Despesas financeiras ............................         (77.769)   (1.376.329)

Lucro (Prejuízo) operacional ............    (3 .016 .813)   (4 .766 .345)
Provisão para imposto de renda e
contribuição social .............................       (137.430)      (119.467)

Prejuízo líquido do exercício .............    (3 .154 .243)   (4 .885 .812)

DireToreS:
GUILHERME AUGUSTO SANTANA - JORGE LUIZ CINTRA AVELAR

coNTADor reSPoNSáVeL: MAURO CESÁR MIRANDA - CRC/MG 097.422

contrato social da sociedade; e (ii)consolidação do contrato social 
da sociedade . inForMaÇÕes Gerais: 1 . Todos os documentos e 
informações relacionados às matérias referidas acima encontram-se 
à disposição dos sócios na sede da sociedade; 2 . Poderão participar 
da reunião de sócios ora convocada os sócios titulares de quotas da 
Sociedade, por si, seus representantes legais ou procuradores e deverão 
comparecer à Reunião de Sócios munidos dos seguintes documentos: 
(a)documento de identidade; e, se for o caso, (b)instrumentos de man-
dato para representação do sócio por procurador, outorgado nos termos 
do artigo 1.074, § 1o do Código Civil. 

 Divinópolis/MG, 06 de agosto de 2021 
 Lino JosÉ roDriGues aLVes - Diretor 

 MarceLo MarQues Moreira FiLHo - Diretor  
 6 cm -09 1515984 - 1      

coNSeLHo reGioNAL De ecoNomiA 
DA 10ª reGiÃo – mG  

 eDiTaL Do corecon-MG 
 sisTeMa eLeiToraL eLeTrÔnico - WeB VoTo 

 nos termos das resoluções 1 .981, de 23/10/2017; 2 .068 de 10/05/2021 
e 2 .077 de 05/07/2021 do conselho Federal de economia - cofecon, 
faço saber que no dia 27/10/2021, a partir das 8 (oito) horas, até o dia 
29/10/2021, às 20 horas (horário ofi cial de Brasília-DF), no sítio eletrô-
nico www.votaeconomista.org.br, o qual, naquele período, poderá ser 
acessado no Brasil ou no exterior, serão realizadas eleições para reno-
vação do 2º terço, composto de 03 conselheiros efetivos e 03 suplentes 
do Corecon, com mandato de 3 (três) anos: 2022 a 2024; e de 1 Delega-
do-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. 
O prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) dias, contados a par-
tir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se às 17 horas. O 
registro será feito por meio do endereço eletrônico corecon-mg@cofe-
con.org.br, cabendo à chapa, através de um de seus representantes, o 
encaminhamento dos documentos originais até o último dia do prazo de 
inscrição, via correios, para o endereço da sede do corecon-MG, locali-
zada na Rua Paraíba, 777 - Savassi, sendo a data de postagem elemento 
de comprovação da tempestividade do protocolo. Na possiblidade de 
atendimento presencial, a depender das condições sanitárias decorren-
tes da Pandemia de Covid-19, o registro poderá ser efetuado presen-
cialmente. A votação dar-se-á mediante senha individual fornecida pelo 
cofecon aos economistas adimplentes (na hipótese de parcelamento de 
débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 15/10/2021) e remi-
dos, integrantes do Colégio Eleitoral Defi nitivo, constituído até o dia 
20/10/2021, recomendando-se prévia atualização cadastral perante o 
corecon, em especial com relação às informações referentes ao ende-
reço de e-mail e ao número de telefone celular. O voto será exercido 
diretamente pelo Economista. Não haverá voto por procuração. As elei-
ções serão realizadas exclusivamente pela internet, não sendo permitida 
a votação por cédulas, por correios e qualquer outra forma física . em 
hipótese alguma poderão ser recepcionados votos de profi ssionais que 
se dirigirem à sede do Corecon ou em sua Delegacia Regional. Os tra-
balhos de apuração serão realizados em 29/10/2021, às 20 horas, nas 
dependências da sede do corecon, imediatamente após encerrado do 
período de votação. A Comissão Eleitoral será constituída pelos Eco-
nomistas: cândido Luiz de Lima Fernandes (Presidente), emmanuele 
Araújo da Silveira e Ario Maro de Andrade como membros efetivos 
e Lourival Batista de Oliveira Júnior como membro suplente, sendo 
sua primeira reunião realizada no dia 14/09/2021, às 18 horas, na sede 
do Corecon-MG ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso 
e senha serão disponibilizados oportunamente. Belo Horizonte, 12 de 
agosto de 2021. Tania Cristina Teixeira - Presidente CORECON-MG    
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    GLoBAL SAÚDe BioTecNoLoGiA S .A .  
 cnPJ/Me nº 24 .777 .865/0001-27 

 eDiTaL De conVocaÇÃo De asseMBLeia 
GeraL eXTraorDinária 

 considerando o não atendimento ao pedido fundamentado para convo-
cação de aGe, feito por mim em 30/07/2021, na qualidade de acionista, 
ao conselho de administração da companhia, convoco os demais acio-
nistas, com fundamento nos arts. 123, parágrafo único, “c” e 124 da 
Lei nº 6.404/76, bem como no art. 21 do Estatuto Social da Compa-
nhia, para a participação em aGe, a ser realizada em 21/08/2021 às 
9h, de forma exclusivamente presencial, na Cidade e Estado do RJ, na 
Avenida das Américas, nº 500, bloco 6, sala 206, Barra da Tijuca, CEP 
22640-100, escritório administrativo onde os acionistas se reúnem pre-
sencialmente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aumento 
do capital social da Companhia em até R$3.000.000,00; (ii) Reforma 
da estrutura e da composição da administração da companhia; e (iii) 
consolidação do estatuto social da companhia . Para a participação na 
AGE o acionista deverá apresentar à Companhia o seu documento de 
identidade e, caso se faça representar por procurador, o instrumento de 
mandato com reconhecimento de fi rma do outorgante, observado ainda 
o disposto no art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. 10/08/2021 . José ale-
xandre Carneiro Borges – Acionista da companhia .  

 5 cm -10 1516666 - 1  

    LeiLoeiro LucAS rAFAeL ANTuNeS moreirA  
 Edital de Leilão 004/2021 do SICOOB CREDINTER-Torna público 
que levará a leilão online pelo site www.mgl.com.br, em 01/09/2021 1ª 
Praça e 16/09/2021 2ª Praça às 13hrs, seu imóvel: Casa com terreno de 
740m² na cidade de Mococa/sP . Mat .12 .897 . Fone: 0800 242 2218 .  

 1 cm -11 1517132 - 1  

    moNTeVerDe iNVeSTimeNToS AGeNTeS 
AuTÔNomoS De iNVeSTimeNTo LTDA .  

 cnPJ/Me nº 17 .303 .099/0001-01 
 eDiTaL De conVocaÇÃo 

 Ficam convocados os srs . sócios a se reunirem na sede da sociedade, 
no dia 30/08/2021, às 14:00 hrs, a fi m de deliberarem sobre a proposta 
de exclusão por justa causa do sócio Lucas de Paiva Borges, nos termos 
do Artigo 1.085 do C.C, da Cláusula Décima Sétima, § Primeiro do 
Contrato Social e da Cláusula 5.1.5 (i) do Acordo de Sócios da Socie-
dade. A proposta de exclusão por justa causa de referido sócio tem por 
base o descumprimento, por Lucas de Paiva Borges, da obrigação de 
não solicitação, prevista na Cláusula 7.2 (ii) do Acordo de Sócios, haja 
vista que o referido sócioaliciou 20 clientes da sociedade . Diante da 
prática de referida conduta, a Sociedade sofreu um prejuízo em seus 
negócios no montante de R$9.821.084,51 em decorrência da perda dos 
clientes aliciados por Lucas de Paiva Borges, pondo em risco a conti-
nuidade da Sociedade em virtude de tais atos de inegável gravidade. Os 
documentos que embasam a exclusão do respectivo sócio encontram-se 
disponíveis na sede da Sociedade para análise. A presente convocação é 
realizada de modo a dar ciência ao referido sócio, em tempo hábil, para 
permitir o seu comparecimento e o exercício do seu respectivo direito 
de defesa. Uma vez aprovada a exclusão, os sócios aprovarão a altera-
ção da Cláusula Quarta do Contrato Social, a liquidação das quotas do 
sócio excluído, a apuração e pagamento de haveres ao sócio excluído e 
a consequente alteração do contrato social . a administração .  
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    QuereNÇA emPreSA rurAL 
AGricuLTurA e PeccuAriA LTDA  

 CNPJ:25.560.050/0001-05 – NIRE: 3120299590-4 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os sócios da Querença Empresa 
Rural Agricultura e Peccuaria Ltda, sociedade empresária limitada, ins-
crita no CNPJ sob o nº 25.590.050/0001-05 (“Sociedade”),devidamente 
convocados para comparecer à reunião de sócios a realizar-se no dia 
20 de agosto de 2021, às 14:00hs, na sede da Sociedade, localizada na 
Fazenda Querença – S/N – Zona Rural – Inhaúma-MG – CEP 35763-
000, com a fi nalidade de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
a) aprovar a cessão e transferência a título oneroso da quota que Moi-
sés possui na sociedade para a sócia sJK ParTiciPacoes LTDa, 
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.234.366/0001-47, 
com sede na sede na Rua Plutão, nº 111, bairro Santa Lúcia, na cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450. b) apro-
vara celebração da 7ª alteração contratual da Sociedade coma respec-
tiva consolidação do contrato social . Todos os documentos relativos à 
ordem do dia encontram-se à disposição dos sócios na sede da socie-
dade. Moises Fernandes Campos – Diretor.  
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    SiNDicATo DAS iNDÚSTriAS De ADuBoS e correTiVoS 
AGrÍcoLAS Do eSTADo De miNAS GerAiS  

 resultado de eleição -de conformidade com as disposições contidas 
no Regulamento Eleitoral, faço saber aos que este edital virem ou dele 
tomarem conhecimento, que no dia 02 de agosto de 2021, foi realizada 
eleição para renovação dos órgãos dirigentes deste Sindicato, tendo 
sido eleitos os seguintes candidatos:Diretoria:Presidente: Anselmo Vas-
concellos Neto, Vice-Presidente: Marcus Lage Guerra, Diretor Admi-
nistrativo Financeiro: José Irineu Borges;Diretores Adjuntos:Alberto 
Pinheiro Marra, ulisses Tonini Junior;conselho Fiscal - efetivos:José 
Maria Pereira, João Luiz Boareto, Marcelo Muniz Benedetti ;suplen-
tes Do conselho Fiscal:Hefren costa, Luis eduardo Junqueira 
Maluf;Delegados Junto À Fiemg - Efetivos:Anselmo Vasconcellos 
Neto, Leonardo Baldez Augusto;Delegados Suplentes:José Irineu Bor-
ges, João Luiz Boareto. Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021.Anselmo 
Vasconcellos neto -Presidente .  

 4 cm -11 1517054 - 1                

SmV SerViÇoS mÉDicoS LTDA .  
 cnPJ/Me nº 64 .486 .285/0001-03 - nire 3120719822-1 
 eDiTaL De conVocaÇÃo - reuniÃo De sÓcios 

 a ser reaLizaDa eM 19 De aGosTo De 2021 
 Ficam convocados os senhores sócios da sMV serviços médicos ltda . 
(“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada 
no dia 19 de agosto de 2021, às 14:30 horas, presencialmente na sede 
da sociedade, localizada na cidade de Divinópolis, estado de Minas 
Gerais, na Avenida 21 de Abril, nº 832, Centro, CEP 35.500-010, para, 
nos termos dos Artigos 1.071 da Lei nº 10.046, de 10 de janeiro de 
2002, conforme alterada e em vigor (“Código Civil”), examinarem, dis-
cutirem e votarem a respeito da seguinte ordem do dia: (i) em razão 
da renúncia apresentada pelo Sr. Anderlei Gerhardt Buzelli ao cargo 
de Diretor Executivo da Sociedade, a alteração da Cláusula Sexta do 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210811221153036.
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