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Ativo Nota explicativa    2017    2016
Circulante  12.348 12.217
Caixa e equivalentes de caixa  24 27
Caixa e bancos  24 27
Títulos e valores mobiliários 4 12.324 12.156
Cotas de Fundos de Investimento  12.324 12.156
Títulos e créditos a receber           –        34
Despesas antecipadas  – 34
Ativo não circulante    5.580   5.265
Realizável a longo prazo  5.579 5.264
Títulos e valores mobiliários 4   5.557   5.050
Letras Financeiras do Tesouro  5.557 5.050
Títulos e créditos a receber         22      214
Depósitos judiciais e fiscais 5 22 214
Intangível           1          1
Outros intangíveis           1          1
Total do ativo  17.928 17.482

Bamércio S/A Previdência Privada
CNPJ 50.662.436/0001-14

Relatório da Administração:
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.S.as As demonstrações contábeis da Bamércio S.A. Previdência Privada, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, preparadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, acompa-
nhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes. Os negócios sociais se constituíram principalmente na operação de planos de previdência 
complementar, com a comercialização exclusiva de planos de pecúlio. Atendendo ao disposto na Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, a Bamércio S.A. Previdência Privada, declara possuir capacidade financeira e intenção 
de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”. Colocando-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.           A Diretoria.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa    2017    2016
Circulante    1.771      316
Contas a pagar  1.771 316
Obrigações a pagar  1.579 38
Impostos e encargos
 sociais a recolher  76 –
Impostos e Contribuições  116 278
Passivo não circulante         42      203
Outros débitos         42      203
Provisões judiciais 8 42 203
Patrimônio líquido  16.115 16.963
Capital social 9 15.000 15.000
Reservas de lucro 9   1.115   1.963
Total do passivo e patrimônio líquido  17.928 17.482

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos 

em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)
 Nota explicativa           2017           2016
Despesas administrativas 10 (527) (328)
Despesas com tributos  (187) (250)
Resultado financeiro 10          1.527          2.207
Resultado operacional  813 1.629
Ganhos com ativos não correntes 10             177             262
Resultado antes dos tributos  990 1.891
Imposto de Renda  (94) (238)
Contribuição Social 7              (94)            (209)
Lucro líquido do exercício              802          1.444
Quantidade de ações 9 10.563.400 10.563.400
Lucro líquido por ação             0,08            0,01

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

 2017  2016
Lucro líquido do exercício 802 1.444
Outros resultados abrangentes       –        –
Total dos resultados abrangentes, 
 líquido de efeitos tributários   802 1.444

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
 Capital social Reserva de lucros Lucros acumulados    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 15.000 1.669 – 16.669
Lucro líquido do exercício – – 1.444 1.444
Reserva legal – 72 (72) –
Reserva estatutária – 572 (572) –
Juros Sobre o Capital Próprio e dividendos                      –                         (350)                            (800)  (1.150)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  15.000           1.963                    – 16.963
Lucro líquido do exercício – – 802 802
Reserva legal – 40 (40) –
Reserva estatutária – 262 (262) –
Juros Sobre o Capital Próprio e dividendos                      –                      (1.150)                            (500)  (1.650)
Saldos em 31 de dezembro de 2017             15.000                       1.115                                 – 16.115

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

Método Indireto   2017    2016
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 802 1.444
Lucro líquido ajustado 802 1.444
Variação das contas patrimoniais:
- Ativos Financeiros (675) 987
- Depósitos judiciais e fiscais 193 (45)
- Despesas Antecipadas 34 –
- Fornecedores – (35)
- Impostos e contribuições (87) (583)
- Outras contas a pagar 1.541 (560)
- Provisões técnicas - previdência complementar – (54)
- Provisões judiciais (161) (67)
Caixa líquido (Consumido) /Gerado 
 nas atividades operacionais 1.647 1.086
Atividades de financiamento 
- Distribuição de Dividendos e 
 Juros sobre Capital Próprio (1.650) (1.150)
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de financiamento (1.650) (1.150)
Redução de caixa        (3)      (64)
Caixa no início do período 27 91
Caixa no final do período       24       27
Redução de caixa        (3)      (64)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
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1. Contexto operacional - A Bamércio S.A. Previdência Privada “Entidade” 
é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objeto social a 
instituição de planos previdenciários sob a forma de pecúlio e de rendas, em 
qualquer de suas formas e modalidades mediante contribuições dos partici-
pantes; autorizada a operar com planos de previdência privada aberta em 
todo o território nacional conforme Portaria nº 411, publicada no DOU de 29 
de dezembro de 1980, nos termos da Lei Complementar nº 109, de 29 de 
maio de 2001, e demais normas estabelecidas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), operando exclusivamente com a comercializa-
ção de planos de pecúlio, com sede na Rua Canadá, nº 387, Jardim Améri-
ca, Capital, São Paulo. Foi solicitado, junto a SUSEP, o cancelamento da 
autorização para operar seus dois planos de pecúlios, por meio do processo 
nº 1514.003809/2015-93. No mês de julho de 2015, a Entidade cancelou 
todos os contratos de pecúlios vigentes até esse mês e desde então não 
mais comercializou nenhum contrato. Em 20 de abril de 2016, a Entidade 
protocolizou junto a SUSEP a suspensão do pedido de cancelamento do 
processo supracitado, tal pedido permanece em fase de análise pela SU-
SEP. Desde julho de 2015, a Entidade não possui nenhuma entrada de 
participante em seus dois planos de pecúlios, logo, não houve receitas com 
contribuições. Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade não possuía parti-
cipantes ativos em sua base cadastral. 2. Base para apresentação e ela-
boração das demonstrações contábeis - 2.1. Declaração de conformi-
dade - Em consonância à Circular para SUSEP nº 517/2015, as demonstra-
ções contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Supe-
rintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, 
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações 
contábeis estão preparadas em conformidade com os modelos de publica-
ção estabelecidos pela referida Circular e segundo os critérios de compara-
bilidade. 2.2. Comparabilidade - As demonstrações contábeis estão sendo 
apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, con-
forme disposições do CPC nº 21 e da Circular para SUSEP nº 517/2015. 2.3. 
Base de elaboração - As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo va-
lor justo, assim como análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode-
rá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis, devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Administração revisa suas estimativas e premis-
sas periodicamente, em um período não superior a um ano. 2.4. Moeda 
funcional e de apresentação - As demonstrações contábeis são apresen-
tadas em Reais (R$), que é a sua moeda funcional. 2.5. Demonstração do 
resultado abrangente (DRA) - A Demonstração do Resultado Abrangente 
(DRA) está sendo apresentada em quadro demonstrativo próprio e compre-
ende itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que 
não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou 
permitido pelos CPCs. 3. Principais práticas contábeis - As seções a se-
guir, descrevem as principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
das demonstrações contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
três meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor e ven-
cimento que não afetam a vinculação com ativos garantidores. 3.2. Instru-
mentos financeiros - Instrumentos financeiros não derivativos incluem 
valores a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, bem 
como contas a pagar e outras dívidas. a) Ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado - Os ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos princi-
palmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. 
É designado pela Administração, no reconhecimento inicial, como mensura-
do ao valor justo por meio do resultado. b) Instrumentos financeiros man-
tidos até o vencimento - Os instrumentos financeiros mantidos até o ven-
cimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Entidade tem 
intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contra-
partida ao resultado do exercício. c) Empréstimos e recebíveis - São clas-
sificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivati-
vos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mer-
cado ativo. 3.3. Provisões técnicas - As provisões técnicas são calculadas 
com base nos planos de pecúlios nos 15414.002334/2002-1 e nº 
15414.001264/2006-90, posicionadas na Entidade em 31 de dezembro de 
2017; seus cálculos estão de acordo com as metodologias e premissas 
estabelecidas em notas técnicas atuariais conforme disposto pela SUSEP, 
e com os critérios determinados pela Resolução CNSP nº 281/2013 e alte-
rações posteriores. Considerando que a Entidade não possui dados suficien-
tes para utilização de metodologia própria, a IBNR é calculada seguindo os 
dispositivos legais da Circular SUSEP nº 517/2015, sendo assim, a base de 
cálculo para o mês de dezembro de 2017, foram pautadas nos pecúlios e 
contribuições acumuladas nos últimos dozes meses. Não houve pagamen-
tos de benefícios em seus dois planos de pecúlio, no decorrer do exercício 
de dezembro de 2016 a dezembro de 2017. Desde julho de 2015 a Entidade, 
não recebe contribuições em razão do cancelamento de sua carteira, con-
forme relatado em nota explicativa Nº 1. Diante do exposto acima, em 31 de 
dezembro de 2017, não houve constituição de provisão técnica. 3.4. Contas 
a pagar - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por 

bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são nor-
malmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 3.5. Imposto de 
Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - São calculados com 
base em leis e regras tributárias vigentes ou substancialmente vigentes na 
data de preparação do balanço patrimonial sendo para o imposto de renda 
corrente aplicado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o 
lucro real tributável acima de R$ 240 anuais, e para a contribuição social à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A Lei nº 13.169 de 06 de outubro 
de 2015, elevou a alíquota da Contribuição Social para 20% com vigência a 
partir de 1º de setembro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 e voltará para 
a alíquota de 15% a partir de 1º de janeiro de 2019. 3.6. Ativos contingen-
tes, provisões judiciais e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 
- O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados 
da seguinte maneira: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais 
recursos; • Provisões judiciais: são reconhecidas nas demonstrações con-
tábeis quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Adminis-
tração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em notas expli-
cativas ou reconhecidos contabilmente como provisões judiciais para a par-
cela que houver expectativa de saída de caixa e, aqueles classificados como 
perdas remotas não são passíveis de provisão ou divulgação. • Obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a demandas judiciais em que 
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns 
tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integralmente regis-
trados nas demonstrações contábeis e atualizados de acordo com a legis-
lação vigente. 3.7. Apuração do resultado - As receitas e despesas são 
registradas no período em que elas ocorrem, observado o regime de com-
petência. Para o produto de pecúlio comercializado pela Entidade, o fato 
gerador da receita é a vigência do risco ou a emissão do certificado o que 
ocorrer primeiro.
4. Títulos e valores mobiliários
a. Resumo e classificação    2017    %    2016    %
Ativos designados pelo valor justo
 por meio do resultado 12.324 100 12.156 100
Cotas de Fundos de Investimentos 12.324 100 12.156 100
Títulos mantidos até o vencimento   5.557 100   5.050 100
Letras Financeiras do Tesouro 5.557 100 5.050 100
Total 17.881  17.206 
b. Composição por faixa de vencimento
 Até 180 Acima de Valor Valor de 
       dias   250 dias Contábil Mercado
Títulos para negociação:   12.324                -    12.324     12.324
Cotas de Fundos Investimentos 12.324 - 12.324 12.324
Títulos mantidos até o vencimento             -        5.557      5.557       5.557
Letras Financeiras do Tesouro             -        5.557      5.557       5.557
Total   12.324        5.557     17.881     17.881
c. Desempenho e taxas contratadas - A Administração mensura a renta-
bilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das 
taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). 
Em 2017, o desempenho global dos ativos financeiros em renda fixa, títulos 
públicos, títulos privados e quotas de fundos de investimentos que com-
põem a carteira de aplicações estão assim demonstrados: 
              2017              2016
 Taxas Custo mais Custo mais
  Contratadas rendimentos rendimentos
Ativos designados pelo valor
 justo por meio do resultado            12.324           12.156
Cotas de Fundos de Investimentos 95,30% CDI 12.324 12.156
Títulos mantidos 
 até o vencimento              5.557             5.050
Letras Financeiras do Tesouro 100% SELIC             5.557             5.050
Total            17.881           17.206
d. Movimentação Saldo em Res- Rendi- Saldo em
Valor justo por meio do resultado 1º/01/2017 gates mentos 31/12/2017
Cotas de Fundos de Investimentos 12.156 (929) 1.097 12.324
Mantidos até o vencimento
Letras Financeiras do Tesouro         5.050         -        507          5.557
Total        17.206   (929)     1.604        17.881
No mês de outubro de 2016 foram desvinculados 477 títulos da LFT – Le-
tras Financeiras do Tesouro Nacional, em virtude da reversão de 100% da 
Provisão para Reserva Técnica (conforme item 3.3 da Notas Explicativas), 
mantendo apenas 123 quotas da LFT. Para cobertura de Provisão Técnica. 
5. Depósitos judiciais e fiscais – ativo não circulante - A Entidade é 
parte em processos judiciais e administrativos em andamento, dentre os 
quais foram efetuados depósitos judiciais e/ou recursais que totalizam R$ 
22 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 214 em 2016). 6. Provisões técnicas 
- a. IBNR - Somente a provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados 
(IBNR) teve necessidade de provisionamento até outubro de 2016, face às 
considerações relatadas na Nota Explicativa nº 1. As provisões técnicas 
eram calculadas com base nos planos de pecúlios nos 15414.002334/2002-
1 e 15414.001264/2006-90, posicionadas na Entidade em 31 de dezem-
bro de 2016. Considerando que a Entidade não possui dados suficientes 
para utilização de metodologia própria, a IBNR é calculada seguindo os 
dispositivos legais da Circular SUSEP nº 517/2015, sendo assim, a base 
de cálculo para os meses de referências novembro e dezembro de 2016, 

foram pautadas nos pecúlios e contribuições acumuladas nos últimos do-
zes meses. Não houve pagamentos de benefícios em seus dois planos de 
pecúlio, no decorrer do período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017. 
Desde julho de 2015 a Entidade, não recebe contribuições em razão do 
cancelamento de sua carteira. Diante do exposto acima, em 31 de dezem-
bro de 2017, não houve constituição de provisão técnica. b. Desenvolvi-
mento de sinistros - O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como 
objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos 
com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi 
avisado. A Entidade opera exclusivamente com plano de pecúlio individual 
estruturado no regime financeiro de repartição simples, na modalidade de 
benefício definido, ou seja, os valores de benefícios são conhecidos na data 
de aviso dos sinistros, não ocorrendo alterações de estimativas para seus 
respectivos pagamentos, e os prazos de liquidação dos mesmos são rea-
lizados em média no período de 30 dias a contar da data de comunicação 
à Administração. Não há registros de processos judiciais de sinistros no 
exercício em análise:
Montante 
 estimado 
 para os 
 sinistros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No ano 
 do aviso 7 8 20 36 27 18 56 3 – –
Estimativa 
 dos sinistros 
 na data-base 7 8 20 36 27 18 56 3 – –
Pagamento
 dos sinistros
encerrados      (7)     (8)   (20)   (36)   (27)   (18)   (56)     (3)      –      –
Provisão de 
 sinistros a
 liquidar 
 (Admini-
 strativos)       –      –       –      –      –      –      –       –      –      –
c. Ativos garantidores das provisões técnicas - Em 31 de dezembro de 
2017, os seguintes ativos encontram-se vinculados à SUSEP em garantia 
das provisões técnicas, de acordo com as normas vigentes:
  2017  2016
Letras Financeiras do Tesouro 1.139 1.035
No mês de outubro de 2016 foram desvinculados 477 títulos da LFT – Le-
tras Financeiras do Tesouro Nacional, em virtude da reversão de 100% da 
provisão para reserva técnica, mantendo apenas 123 títulos da LFT para 
cobertura de provisão técnica.
7. Imposto de Renda e Contribuição Social   2017  2016
Resultado antes dos impostos e participações 490 1.091
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas
 de 25% e 15%(20% a partir de 09/2015 conforme 
 Lei nº 13.169) respectivamente: 221 436
Efeito das adições e exclusões     (33)      11
Imposto de Renda e Contribuição Social devidos    188    447
8. Contingências passivas - 8.1. Perdas Prováveis - • Processos Cíveis: 
a Entidade  possui contingências originadas de processos judiciais de na-
tureza cível, no montante aproximado de R$ 9. Na opinião dos assessores 
jurídicos as perspectivas de perdas são prováveis. Parte do respectivo pro-
cesso, foi encerrado em maio de 2017, tendo sua provisão revertida. • Pro-
cessos Administrativos: A Entidade  possui contingência proveniente de 
Processos Administrativos instaurados pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, no montante de R$ 33, cuja provisão está constituída 
em Passivo não Circulante “ Outras Provisões - Processos Administrativos”. 
Parte do respectivo processo, foi encerrado em maio de 2017, tendo sua 
provisão revertida.
Movimentação das provisões judiciais
 Contingências Contingências
               Cíveis Administrativas
Saldo em 1º de janeiro de 2017 34 169
Constituições 15 -
Atualização de Processos - 6
Reversões/Pagamentos                     (40)                    (142)
Saldo em 31 de dezembro de 2017                       9                        33
Quantidade de Processos  4 2
8.2. Perdas Possíveis - • Tributário: a Entidade possui contingências ori-
ginadas de processos judiciais de natureza Tributário, no montante aproxi-
mado de R$ 41. Na opinião dos assessores jurídicos as perspectivas de 
perdas são Possíveis. 9. Patrimônio líquido - 9.1. Capital social - O capital 
social subscrito foi totalmente integralizado, considerado o ato societário da 
assembleia geral extraordinária de 12 de novembro de 2014. Está repre-
sentado por 10.563.400 (dez milhões, quinhentos e sessenta e três mil e 
quatrocentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R$1,42 (um real e 
quarenta e dois centavos) cada ação. 9.2. Composição acionária e per-
centual de participação - • Crefipar Participações e Empreendimentos 
S.A.: 91,194%; • R.L. Participação e Empreendimentos Comerciais S.A.: 
8,806%; • Total: 100,00%. 9.3. Reservas de lucros - A reserva legal é cons-
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tituída na forma prevista na legislação societária, podendo ser utilizada para 
a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. A reserva 
estatutária é constituída para assegurar à sociedade margem operacional 
até o limite máximo do capital social, constituída à base do lucro líquido 
do exercício, após as deduções legais. 9.4. Demonstração do cálculo do 
patrimônio líquido ajustado e adequação de capital - Nos termos da 
Resolução CNSP nº 321/2015, o Capital Mínimo Requerido (CMR) para fun-
cionamento das entidades abertas de previdência complementar é o capital 
total que a Entidade deverá manter, a qualquer tempo, para operar, sendo 
equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. 
    2017    2016
Patrimônio líquido 16.115 16.963
(-) Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro - (34)
(-) Marcas e patentes         (1)         (1)
Patrimônio líquido ajustado 16.114 16.928
9.5. Capital mínimo requerido Total     2017    2016
Capital base (I) 15.000 15.000
Capital Adicional baseado no Risco de Crédito Parcela 2 1.357 1.343
Capital Adicional de Risco de Subscrição - -
Capital Adicional de Risco Operacional - -
Efeito da correlação entre os riscos - -
Capital Risco Mercado 2 -
Capital de Risco Total (II) 1.357 1.343
Capital Mínimo Requerido (CMR) = maior entre (I) e (II) 15.000 15.000
Suficiência (PLA - CMR)   1.114   1.928
10. Detalhamento das contas das demonstrações de resultado
  2017  2016
Despesas Administrativas 527 328
Despesas com Serviços de Terceiros 128 132
Despesas com Localização e Funcionamento 4 3
Despesas com Publicações 45 49
Despesas Administrativas Diversas    350    145
Resultado Financeiro 1.527 2.152
Receita Financeira 1.611 2.233
Juros sobre ativos financeiros designados 
 a valor justo por meio do resultado  1.097 1.594
Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento 507 625
Receita com depósitos judiciais 7 14
Despesas Financeiras     (84)     (81)
Despesas com Custódia de Títulos (74) (71)
Outras despesas financeiras (10) (10)
  
Ganhos com Ativos não Correntes     177    262
Outras receitas não correntes - 
 Reversão provisão multa - Julgamento CRSNSP 177 262
11. Teste de adequação dos passivos (“Liability Adequacy Test – LAT”)
A Entidade elaborou o teste de adequação de passivos para todos os con-
tratos que atendem a definição de um contrato de seguro segundo o CPC 
11 e que estão vigentes na data de execução do teste, conforme disposto 
na Circular SUSEP nº 517/2015. O Teste de Adequação de Passivos (TAP) 
foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos 
estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em da-
dos atualizados e informações fidedignas; é importante ressaltar que a en-
tidade cancelou todos os contratos de pecúlio nos seus dois planos em julho 
de 2015, desde então, não mais comercializou nenhum contrato. Foi solici-
tado, junto a SUSEP, o cancelamento da autorização para operar seus dois 
planos de pecúlios. No mês de julho de 2015, a Entidade cancelou todos os 
contratos de pecúlios vigentes até esse mês e desde então não mais comer-
cializou nenhum contrato. No decorrer do exercício de dezembro de 2015 a 
dezembro de 2017, não houveram pagamentos de benefícios, em seus dois 
planos, ademais, desde julho de 2015, a Entidade, não recebe contribuições 
em razão do cancelamento de sua carteira. Diante do exposto e com base 
na legislação vigente, em 31 de dezembro de 2017, nenhum tipo de provi-
sões técnicas foi constituída. De acordo com as normas definidas na Circu-
lar Susep nº 517/15, a ausência de participantes, bem como, a inexistência 
de provisões técnicas, não há que se realizar o estudo do TAP. 12. Geren-
ciamento de riscos - A Entidade conta com estrutura de gestão de riscos, 
definida e aprovada pela Administração, que tem a responsabilidade de 
identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos de seguro/subscrição, cré-
dito, liquidez, mercado e operacional. A gestão de riscos contempla os mo-
delos definidos internamente pela Entidade, as técnicas de acompanhamen-
to de riscos, pessoal especializado subordinado hierarquicamente aos de-
partamentos ligados às componentes de risco, a utilização de softwares 
específicos de monitoramento de riscos e sistemas de emissão de relatórios. 
Os relatórios são de frequência diária, mensal e anual, ou conforme reque-
ridos e, ferramentas possibilitam a simulação de cenários de estresse, o que 
permite à Entidade identificar a qualquer instante, situações que podem se 
materializar em risco. O gerenciamento dos riscos é coordenado pela “Dire-
toria de Controles Internos” em conjunto com a gerência de riscos e contro-
les internos, produtos, tesouraria, e os demais componentes – Controles 
Internos, análise de processos, auditoria interna e segurança da informação, 
com estrutura compatível as operações da Entidade. 12.1.Risco de seguro/
subscrição - O risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato 
de seguro onde haja a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocor-
ra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento 
de sinistro. Dentro do risco de seguro, destaca-se também o risco de subs-
crição, que advém de uma situação econômica adversa que contraria as 
expectativas da Entidade no momento da elaboração de sua política de 
subscrição no que se refere às incertezas existentes, tanto na definição das 
premissas atuariais quanto na constituição das provisões técnicas e cálculos 
das contribuições. A Entidade opera unicamente com plano de pecúlio indi-
vidual por meio dos seguintes planos: • Processo SUSEP 
15414.002334/2002-01 - Data da aprovação: 25 de junho de 2002; • Pro-
cesso SUSEP 15414.001264/2006-90 – Data da aprovação: 06 de junho 
de 2006. A gestão de risco de seguro e financeiro da Entidade leva em 
consideração os níveis de manutenção de custos atuais e futuros para o 
pagamento de benefícios, bem como as receitas de serviço cobradas dos 

participantes, para cobrir esses custos. A Entidade avalia, constantemente, 
os respectivos níveis de persistência com base em experiência histórica, 
levando esse estudo em consideração por ocasião da aquisição de ativos 
financeiros, evitando, assim, potenciais efeitos adversos e mantendo níveis 
adequados de caixa para cumprir todas as suas obrigações contratuais fu-
turas. Desta forma, para a carteira de previdência a Administração assume 
as seguintes premissas atuariais: • Utilização de tábuas biométricas aprova-
das pela legislação vigente e que representem a melhor estimativa de mor-
talidade e/ou sobrevivência para a massa segurada; • Utilização de taxa de 
juros igual ou inferior à taxa básica de juros da economia brasileira; • Base 
de dados composta por informações referentes a um período não inferior a 
36 meses, contados a partir da data-base de análise. O cálculo do capital 
adicional baseado no risco de subscrição é calculado de acordo com as 
normas estabelecidas por meio da Resolução CNSP nº 321/2015. Incerte-
zas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros - Os sinistros são 
devidos à medida que ocorridos. A Entidade deve efetuar a indenização de 
todos os eventos ocorridos durante a vigência do plano, mesmo que a perda 
seja descoberta após o término da vigência deste. Como resultado, os sinis-
tros são avisados ao longo de um período e parte destes sinistros está re-
lacionada à provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR). A 
Gerência de Riscos em conjunto com a área atuarial realiza monitoramento 
constante para verificação da adequação da provisão de IBNR constituída 
comparadas às datas de ocorrência dos sinistros. Resultado da análise de 
sensibilidade - A alínea e, inciso XI, artigo 156, contido no anexo I da Cir-
cular SUSEP  nº 517/2015 determina que se faça uma análise de sensibili-
dade considerando, principalmente, as seguintes variáveis: • Sinistralidade; 
• Taxas de juros; • Índice de conversibilidade; • Mortalidade (frequência e 
severidade); • Sobrevivência; • Inflação. No mês de julho/2015, a Entidade 
encerrou suas atividades, cancelando todos os contratos de pecúlios vigen-
tes até esse mês e desde então não mais comercializou nenhum contrato. 
No decorrer do período de dezembro/2015 a dezembro/2017, não houve 
pagamentos de benefícios, em seus dois planos, ademais, é de conheci-
mento que desde julho/2015 esta Supervisionada não recebe contribuições 
em razão do cancelamento de sua carteira. Diante do exposto e com base 
na legislação vigente, em 31/12/2017, nenhum tipo de provisões técnicas foi 
constituída, bem como, o Teste de Adequação do Passivo que teve sua 
inaplicabilidade. De acordo com as normas definidas na Circular Susep nº 
517/15, a ausência de participantes e a inexistência de provisões técnicas, 
não foi possível realizar o estudo do TAP.  Por fim, mediante o contexto 
analisado , representado pela ausência de obrigações decorrentes dos con-
tratos dos planos de pecúlios, a inexistência de provisões técnicas e inapli-
cabilidade do TAP, torna-se impossível desenvolver qualquer tipo de análise 
de sensibilidade que contemplem a determinação da alínea “e”, inciso XI, 
artigo 156, contido no anexo I da Circular SUSEP nº 517/2015. 12.2. Risco 
de crédito - Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financei-
ros como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a tota-
lidade ou parte de suas obrigações com a Entidade. A Administração tem 
políticas para garantir que limites ou determinadas exposições ao risco de 
crédito não sejam excedidos, por intermédio do monitoramento e cumpri-
mento da política de risco de crédito para os ativos financeiros, que compar-
tilham riscos similares e levando em consideração a capacidade financeira 
da contraparte em honrar suas obrigações e seus fatores dinâmicos de 
mercado. A política de gestão de riscos da Entidade visa assegurar que a 
carteira de investimentos esteja adequada ao perfil e limites de risco apro-
priados ao negócio da Entidade e alinhados à política de investimento defi-
nida. A Entidade busca realizar a gestão dos ativos financeiros por meio da 
diversificação das aplicações quanto ao nível de exposição e limites de 
alocação dos ativos, visando mitigar os riscos e garantir retornos sustentá-
veis. A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros, distribuídos por 
rating de crédito avaliados pelo departamento de risco da Entidade e os 
ativos classificados na categoria “sem rating” são fundos de investimentos 
de baixo risco, com rentabilidade indexada à variação do CDI (Fundo Bra-
desco Empresas FIC REF DI Federal):
    2017
Composição da carteira 
 por classe e categoria contábil  AAA Sem rating    Total
Caixa e Bancos 24 - 24
Ativos Financeiros
Valor justo por meio do resultado - 12.324 12.324
Mantidos até o vencimento 5.557                  -   5.557
Exposição máxima ao risco de crédito 5.581         12.324 17.905
12.3.Risco de liquidez - É definido como a ocorrência de desequilíbrios 
entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre paga-
mentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da 
Entidade, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de li-
quidação de seus direitos e obrigações.  A política de gestão de riscos de li-
quidez tem por objetivos assegurar a existência de normas, critérios e proce-
dimentos que garantam o estabelecimento de reserva mínima de liquidez e 
que garantam a Entidade honrar com seus compromissos, bem como a exis-
tência de estratégias e planos de ação para situações de crise de liquidez. A 
estrutura responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez é a gerência 
de riscos, com o apoio do departamento de tesouraria, que monitora e con-
trola o fluxo de caixa, as aplicações financeiras, elabora relatórios gerenciais 
das condições de liquidez da Entidade, que são direcionados a Diretoria. 
Fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2017
 Sem vencimento 6 - 9 Acima de
               definido meses       1 ano    Total
Ativos financeiros a valor
 justo por meio do resultado 12.324 - - 12.324
Cotas de Fundos de Investimentos 12.324 - - 12.324
Títulos mantidos até o vencimento - - 5.557 5.557
Letras Financeiras do Tesouro - - 5.557 5.557
Caixa e equivalentes de caixa                 24           -                -        24
Total do ativo          12.348           -        5.557 17.905
Passivos financeiros  1.579 192 - 1.771
Contas a pagar            1.579      192                -   1.771
Total do passivo            1.579      192                -   1.771

12.4.Risco de mercado - É definido como a possibilidade de ocorrência 
de perdas resultantes da flutuação de valores de mercado de posições de-
tidas por uma instituição financeira, bem como de sua margem financeira, 
incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas 
de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias. O gerencia-
mento de risco de mercado é realizado com a aplicação de metodologias 
previamente definidas e sistemas adequados à natureza das operações e 
a complexidade dos produtos ofertados e a dimensão da sua exposição. 
Os processos de avaliação de riscos buscam identificar os descolamentos 
de preços no mercado que possam impactar negativamente as posições 
assumidas da Entidade perante o mercado. São aplicadas metodologias 
para o acompanhamento diário das exposições aos diversos fatores de ris-
co e o cálculo do valor em risco (VaR), aplicação de testes de estresse de 
flutuação das principais variáveis macroeconômicas, com a utilização de 
cenários históricos ou de mudança de premissas. A Entidade utiliza uma 
série de análises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas de 
gestão de riscos financeiros. O resultado dessas análises é utilizado para 
gestão de riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e 
sobre o patrimônio líquido da Entidade em condições normais e em condi-
ções de stress. Esses testes levam em consideração, cenários históricos e 
condições de mercado previstas para períodos futuros e seus resultados 
são utilizados no processo de decisão, planejamento e também para iden-
tificação de riscos específicos originados de ativos e passivos detidos pela 
Entidade. Todos os ativos possuem rentabilidade indexada à variação do 
CDI e SELIC e assim estão protegidas de perdas advindas de variações em 
preços de ativos financeiros, taxa de juros, moedas e índices de preços. No 
caso de considerarmos uma premissa de aumento de 3,0% na taxa de juros 
o impacto será positivo no resultado.  
Análise de sensibilidade de risco de mercado
Cenário   31.12.2017 Variação no
 Premissas Saldo Saldo Resultado
Classe             (%) Contábil    estimado         e no PL
Ativos Pós-fixados Públicos
Letras Financeiras do Tesouro 3,0% aa 
 na taxa 5.557 5.724 167
Quotas de Outros 3,0%aa
 Fundos de Investimentos na taxa    12.324         12.694               370
Total     17.881         18.418               537
Impacto tributário (44,65%)              –                  –             (240)
Efeito líquido de impostos     17.881         18.418                297
12.5.Risco operacional - É o risco definido como possibilidade de ocor-
rência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de pro-
cessos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A gestão de 
risco operacional é realizada por meio da disponibilização de ferramentas, 
divulgação de políticas e metodologias da Entidade e a disseminação da 
cultura, monitoradas por meio de atividades contínuas de gestão e pela au-
ditoria interna. Os pontos identificados de não conformidade são comunica-
dos à administração para garantir uma eficiente gestão de risco operacional 
e mitigação de perdas da Entidade. O gerenciamento do risco operacional 
está centralizado no departamento de riscos. Matrizes de riscos são uti-
lizadas para identificar, avaliar, tratar, controlar e monitorar os riscos que 
as operações da Entidade estão sujeitas e são periodicamente revisadas 
e atualizadas. 12.6.Gestão de risco de capital - A Entidade executa suas 
atividades de gestão de risco de capital por meio de um modelo de gestão 
centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de ca-
pital mínimo regulatório para o segmento de seguro segundo critérios de 
exigibilidade de capital emitidos pelo CNSP e pela SUSEP. A estratégia e o 
modelo utilizado pela Administração consideram “capital regulatório” e “ca-
pital econômico” segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela 
Entidade. A estratégia de gestão de risco de capital é continuar a maximizar 
o valor do capital da Entidade por meio da otimização do nível e da diversi-
ficação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos 
recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamento 
estratégico periódico da Entidade. Os principais objetivos da Entidade em 
sua gestão de capital são: (a) manter níveis de capital suficientes para aten-
der requerimentos regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e pela 
SUSEP; (b) apoiar ou melhorar o rating de crédito da Entidade pelo tempo 
e pela estratégia de gestão de risco; e (c) otimizar retornos sobre capital 
para os acionistas. 12.7.Resumo do relatório descritivo da estrutura de 
gerenciamento de risco - A estrutura de gerenciamento de risco é com-
posta por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações. 
Ela abrange os riscos de mercado, liquidez, operacional e de crédito. Para 
fazer frente aos eventos de risco, essa estrutura é compatível com a natu-
reza e a complexidade dos produtos, serviços, processos e sistemas da 
Entidade. Em razão disto, a Administração promove sua revisão anual, bem 
como de suas políticas, ou em periodicidade inferior se eventos extraordi-
nários ou conjunturas adversas assim o exigirem. 13. Transações com par-
tes Relacionadas - As transações com partes relacionadas são a seguir 
apresentados: Crefisa S.A. – Crédito, Financiamentos e Investimentos 
- A operação existente entre as empresas ocorre mediante o encaminha-
mento de clientes, sem atribuição de remuneração entre as partes. Adobe 
Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. A Entidade, utiliza serviços ope-
racionais e administrativos, compartilhados com a estrutura, da Adobe As-
sessoria de Serviços Cadastrais S.A. Fornece serviços de pessoal chave 
para a Administração da Entidade, sem atribuição de remuneração entre as 
partes. 14. Eventos subsequentes - Não ocorreram eventos subsequen-
tes relevantes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017.
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Aos Acionistas e Administradores da BAMERCIO S.A. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA - São Paulo - SP - Examinamos as provisões técnicas registra-
das nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, 
da solvência e dos limites de retenção da BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA, em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade 
de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com as normas da Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Se-
guros Privados - CNSP. A BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA, em 
31 de dezembro de 2017, não mantinha valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, e nem possuía ativos de resseguro 
e retrocessão. Responsabilidade da Administração - A Administração da 
BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA é responsável pelas provisões 
técnicas registradas nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos 
do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção elaborados de 
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA, com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e pelos con-
troles internos que a companhia determinou serem necessários para per-
mitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causados por fraude ou erro. Responsabilidade dos Atuários Independentes 
- Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demons-
trações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores re-
dutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência 
e dos limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial, conduzida 
de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as provisões técnicas, os ativos de resseguro e retrocessão registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante. Uma 
auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e dos 
ativos de resseguro e retrocessão quando registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas (quando existentes), 
da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos rele-
vantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos 

demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA para planejar procedimentos 
de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos 
da BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2017
Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Provisão de Prêmios não Ganhos - PPNG -
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL e IBNeR) -
Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR -
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBAC -
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC -
Provisão Complementar de Cobertura - PCC -
Provisão de Despesas Relacionadas/Outras - PDR -
Total de Provisões Técnicas Auditadas -
Provisões Técnicas do seguro DPVAT - Não auditadas(*) -
Total de Provisões Técnicas (A) -
* Conforme Resolução CNSP 321/2015, Art. 110 §1º, a contratação da au-
ditoria atuarial independente é de exclusiva responsabilidade da sociedade 
seguradora administradora dos consórcios.
Valores Redutores de Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Direitos Creditórios -
Custo de Aquisição Diferidos Redutores -
Ativos de Resseguro Redutores -
Total de Redutores (B) -
Total das provisões técnicas liquidas (A - B) -
Total das Provisões a serem garantidas* -
* Saldo líquido de DPVAT e de operações de previdência complementar, 
pois estes ativos garantem exclusivamente as respectivas provisões, con-
forme Circular SUSEP nº 386/2009 e Circular SUSEP nº 338/2007
Patrimônio Líquido Ajustado e 
 Capital Mínimo Requerido Em Milhares de R$
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA* (a) 16.114
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco - Subscrição (c) -
Capital de Risco - Crédito (d) 1.357
Capital de Risco - Operacional (e) -
Capital de Risco - Mercado (f) 2
Redução por Correlação dos Riscos (g) -
Capital de Risco (h) 1.357
Capital Mínimo Requerido (CMR) (i) = Maior entre (b) e (h) 15.000
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (a) - (i) 1.114

*Apenas os acréscimos e deduções normativos em relação ao Patrimônio 
Líquido foram auditados e não o próprio Patrimônio Líquido, dado que o 
Patrimônio Líquido é a conta que resultou de todas as posições ativas e 
passivas da entidade, inclusive aquelas além da abrangência de nossa au-
ditoria atuarial. 
Liquidez em relação ao Capital de Risco Em Milhares de R$
Provisão a serem garantidas (a) -
Ativos Garantidores Aceitos (b) 5.557
Ativos Garantidores Aceitos - 
 Provisões a serem garantidas (c) = (b) - (a) 5.557
Capital de Risco (d) 1.357
Índice de Liquidez em relação ao Capital de Risco (*) (c) / (d) 409,5%
Outros Assuntos - No contexto de nossas responsabilidades, conside-
rando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial, também 
aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de da-
dos fornecidas pela Bamércio S.A. Previdência Privada e utilizadas em 
nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. 
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são ca-
pazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial 
estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de 
selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre amos-
tras, observamos que existe correspondência desses dados, que serviram 
de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo deste Parecer Atuarial, com aqueles encaminhados à Susep por 
meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em 
seus aspectos mais relevantes. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião da audito-
ria atuarial. Opinião - Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas 
como nulas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da solvência e dos limites de retenção da BAMÉRCIO S.A. PREVI-
DÊNCIA PRIVADA em 31 de dezembro de 2017 foram elaboradas, em to-
dos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, com as normas e orientações 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

Gama Consultores Associados LTDA
CIBA 067 - CNPJ.: 02.941.736/0001-90

Cesar Luiz Danieli 
Atuário, MIBA - MTb/RJ 824

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 às 00:37:56.
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Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis>>>Continuação...

Aos Acionistas e Administradores da Bamércio S.A. Previdência Privada São Paulo - SP - Opinião - Exami-
namos as demonstrações contábeis da Bamércio S.A. Previdência Privada “Entidade”, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações dos resultados, dos resulta-
dos abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Bamércio S.A. Previdência Privada em 31 de dezembro de 2017, e o desempenho 
consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP). Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação a Bamércio S.A. Previdência Privada, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº1 a Entidade protocolizou junto a SUSEP, o cancelamento da autorização para 
operar seus dois planos de pecúlios. No mês de julho de 2015, a Entidade cancelou todos os contratos de pecúlios 
vigentes até esse mês e desde então não mais comercializou nenhum contrato. Em 20 de abril de 2016 a Entidade 
protocolizou junto a SUSEP a suspensão do pedido de cancelamento do processo citado. Desde julho de 2015 a 
Entidade não possui nenhuma entrada de participante em seus dois planos de pecúlios, logo, não houve receitas 
com contribuições. As demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2017 foram preparadas no pressuposto 
da continuidade normal de suas atividades e não incluem nenhum ajuste relativo à realização e classificação 
dos valores de ativos ou aos valores e à classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade 
de a Entidade continuar operando. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor - A Administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer maneira de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Os responsáveis pela Administração 
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A Admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

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

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1
Francisco de Paula dos Reis Júnior - Contador CRC 1 SP 139268/O-6

DUCOCO ALIMENTOS S/A
CNPJ/MF 63.460.299/0001-87 - NIRE 32.300.02780-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 02 de Outubro de 2017

1. Data, Horário e Local: Às 10:00h, na sede social da Ducoco Alimentos 
S/A (“Companhia”), localizada em Linhares/ES, na Rodovia BR 101, Km 
160 s/n. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Presente, ainda, o Diretor 
Presidente da Companhia o Sr. Flavio Fernandes. 3. Composição da Mesa: 
Eduardo Rosa Pinheiro - Presidente; e, Flavio Fernandes - Secretário. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) transferência do endereço da filial da 
Companhia de Barueri para Itapevi, ambas pertencentes ao Estado de São 
Paulo; e, (b) a autorização aos Diretores da Companhia para praticarem 
todos os atos necessários à implementação da deliberação. 5. Deliberações: 
Instalada a Reunião, após a análise e discussão das matérias objeto da 
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: a) 
Aprovação da transferência do endereço da filial da Companhia, inscrita no 
CNPJ/ MF sob nº 63.460.299/0008-53, com Inscrição Estadual 
nº 206.274.363.112, NIRE 35.903.4033-14, localizada em Barueri/ SP, na 
Avenida Prefeito João Vilallobo Quero, nº 1.794, prédio 2, sala 3, bairro 
Jardim Belval, que passa para o novo endereço localizado em 
Itapevi/ SP, Avenida Portugal, nº 325, Galpão 3, sala 1, bairro Itaqui. A filial 
desenvolverá as atividades de comércio (CNAE: 46.39-7-01 - Comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral; e, CNAE: 46.37-1-99 - 
Comercio Atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificado anteriormente) e fabricação (CNAE: 10.99-6-99 - Fabricação 
de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente). b) Ficam 
autorizados os Diretores a praticarem todos os atos necessários à 
implementação das deliberações ora aprovadas, bem como ratificar os atos 
já praticados pelos Diretores relacionados à deliberação ora aprovada.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de 
sumário, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. 
Mesa: Eduardo Rosa Pinheiro - Presidente e Flavio Fernandes - Secretário. 
Conselheiros Presentes: Nelson Nogueira Pinheiro, Marta Maria Rosa 
Pinheiro e Eduardo Rosa Pinheiro. Confere com a original, lavrada em 
livro próprio. Linhares/ES, 02 de outubro de 2017. Mesa: Eduardo Rosa 
Pinheiro - Presidente; Flavio Fernandes - Secretário. JUCESP 
nº 98.337/18-0 em 23/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sindicato das Agências de Correio 
Franqueadas do Estado de São Paulo 

SINDIFRANCO
CNPJ/MF nº 74.504.861/0001-43

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÔES: 30 DE MARÇO DE 2018

O Presidente do SINDIFRANCO - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE 
CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sr. Cha-
moun Hanna Joukeh, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto, convoca todos os associados quites com suas obrigações so-
ciais, para participarem da Assembleia Geral de Eleições a ser realizada 
no dia 30 de março de 2018, às 10hs em primeira convocação e às 
10h30m em segunda convocação, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 
1132 - Bloco B - Sala 804 - (auditório da ABRAPOST-SP), na Cidade 

-
te ordem do dia: 1) Eleições dos membros da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal e da Delegação junto à Fecomercio - SP, a que está 

As empresas associadas terão condição de voto se estiverem em gozo 
com seus direitos sociais e em dia com as contribuições sociais, sen-
do vedado o voto por instrumento de procuração ou qualquer tipo de 
credenciamento. O prazo para registro de chapas e candidaturas in-
dividuais será de 10 (dez) dias, sendo o primeiro dia contado no dia 
imediatamente posterior ao da publicação deste edital, na secretaria do 
SINDIFRANCO, situada na Avenida Doutor Gastão Vidigal 1132 - Bloco 
B - Sala 805 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP das 9hs às 13hs e das 14hs 
às 17hs. A impugnação de candidaturas poderá ser feita até o 5º (quinto) 
dia seguinte à publicação da relação das chapas por meio de petição 
fundamentada dirigida ao presidente do sindicato. O início da votação 
ocorrerá na mesma data e local designado para a assembleia, iniciando-
-se às 11hs e com término às 17hs. Havendo chapa única regularmente 
inscrita, os trabalhos e a votação por aclamação ocorreram na primeira 
hora da instalação do pleito eleitoral. A apuração ocorrerá as 17h30m 
do mesmo dia e no mesmo local desta assembleia. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas, serão realizadas novas eleições no prazo 
de 15 (quinze) dias, limitada a eleição às chapas em questão. As condi-
ções para inscrições de chapa e demais disposições constam do Estatu-
to Social e Regulamento Eleitoral que podem ser obtidos pelo telefone 11 
3228 0112 ou pelo e-mail atendimento@sindifranco.org.br. São Paulo, 
27 de fevereiro de 2018. Chamoun Hanna Joukeh - Presidente   

Best Center Centro-Oeste 
Paulista Empreendimentos 

e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 16.810.691/0001-29 - NIRE 3522680306-5

Extrato da Ata da Reunião de Quotistas
Na sede social, no dia 30/11/17, às 14h, com a totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Felipe de Faria Góes; Secretária: Fernanda Campista 
Fontes. Deliberações Unânimes: Aprovaram a redução do capital social 
da Sociedade em R$ 150.000,00, com o cancelamento de 150.000 quotas
de titularidade da sócia Best Center Empreendimentos e Participações
S.A. Em contrapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia 
Best Center Empreendimentos e Participações S.A. receberá da
Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor correspondente
às quotas canceladas. Os sócios autorizaram a administração da 
Sociedade a proceder, caso seja necessário, à restituição do valor das 
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center
Empreendimentos e Participações S.A. responsável perante a
Sociedade pelo valor recebido a título de adiantamento de restituição de 
capital social, até o fim do prazo legal concedido para manifestação de
credores quirografários. O adiantamento ora autorizado não se caracteriza
como operação de mútuo e a devolução, se necessária, será realizada
pelo valor adiantado pela Sociedade, sem qualquer tipo de correção ou 
incidência de juros. Os sócios consignam que Marcelo Faria Scarabotolo
e Fernanda Campista Fontes renunciaram expressamente a qualquer 
direito que poderiam ter em decorrência da redução de capital aprovada no 
item 4.1. acima. Os sócios consignam que depois da redução aprovada no
item acima o capital social da Sociedade passará a ser de R$
14.125.000,00, para R$ 13.975.000,00 dividido em 13.975.000 quotas com
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído entre os
sócios: Sócios-Quotistas - Nº de  Quotas - Valor: Best Center
Empreendimentos e Participações S.A. - 13.974.998 - R$ 13.974.998,00;
Felipe de Faria Góes - 1 - R$ 1,00;  Fernanda Campista Fontes - 1 - R$
1,00; Total - 13.975.000 - R$ 13.975.000,00. Os sócios autorizaram os
administradores da Sociedade a adotar todas as providências cabíveis e 
necessárias para a efetivação da redução de capital ora aprovada, bem
como a realização do pagamento à sócia Best Center Empreendimentos e
Participações S.A. do montante correspondente às quotas canceladas em
decorrência da redução. Nada mais. Presidente: Felipe de Faria Góes -
Secretária: Fernanda Campista Fontes. 

IPS Empreendimentos S/A
CNPJ/MF nº 03.140.367/0001-07

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em R$)

Diretoria
Clara Vivian Orni

Juliana Rodrigues de Arruda Baccarrelli D’Elia
Reinaldo Christofoletti

TC CRC 1SP 141.323/O-7

Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 6.614.243,08 D 6.590.381,85 D
Disponível 1.484.825,14 D 2.162.686,57 D
Caixa e bancos 129.698,53 D 152.249,92 D
Aplicacoes de liquidez imediata 1.355.126,61 D 2.010.436,65 D
Realizável a curto prazo 5.129.417,94 D 4.427.695,28 D
Adiantamentos 805.954,57 D 791.611,44 D
Impostos a recuperar 9,21 D 9,21 D
Processos judiciais 22.868,83 D 7.868,83 D
Estoque de Mercadorias de Revenda 2.572,99 D 5.863,93 D
Aluguel a receber 3.184.592,06 D 3.172.490,05 D
Duplicatas a receber 21.207,44 D D
Valores a receber 918.168,18 D 259.582,84 D
Deposito caução/deposito judicial 10.485,83 D 7.485,83 D
Despesas do exercício seguinte 5.962,72 D 753,27 D
Cartões crédito a receber 157.596,11 D 182.029,88 D
Não circulante 27.227.477,20 D 28.110.439,23 D
Realizável a longo prazo 2.653.637,81 D 2.043.813,79 D
Investimentos em Sociedade em 
Conta de Participação 133.344,85 D 166.727,97 D

Depositos judiciais 22.397,74 D 17.674,92 D
Aluguel processo judicial 1.501.218,52 D 780.711,90 D
CDU Processo judicial 172.828,12 D 21.520,00 D
Títulos a receber – CDU 823.848,58 D 1.057.179,00 D
Imobilizado 24.573.839,39 D 26.066.625,44 D
Bens em operação 36.294.783,61 D 36.133.889,96 D
Depreciação, Amortização e 
Exaustão acumulados (11.720.944,22) C (10.067.264,52) C

Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 3.987.159,66 C 4.055.304,02 C
Fornecedores 217.858,23 C 172.547,25 C
Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Sociais 75.197,53 C 80.289,56 C

Obrigações tributárias 432.261,97 C 524.033,03 C
Contas a pagar 6.379,55 C 5.143,85 C
Adiantamento de clientes 70.870,32 C 100.800,28 C
Receitas de aluguel diferidas 3.184.592,06 C 3.172.490,05 C
Não circulante 2.497.895,22 C 1.859.410,90 C
Receitas diferidas 2.497.895,22 C 1.859.410,90 C

823.848,58 C 1.057.179,00 C
CDU Processo judicial 172.828,12 C 21.520,00 C
Receita Aluguel - Processo Judicial 1.501.218,52 C 780.711,90 C
Patrimonio líquido 27.356.665,40 C 28.786.106,16 C
Capital social: Subscrito e realizado 20.000.000,00 C 20.000.000,00 C
Reservas de capital 7.356.665,40 C 8.786.106,16 C
Legal 926.802,15 C 926.802,15 C
Reserva de lucros 6.429.863,25 C 7.859.304,01 C
Total do passivo 33.841.720,28 C 34.700.821,08 C

Demonstrativo Resultado
Receita operacional Ano 2016 Ano 2015
Receita operacional bruta
Receita Cessão Direito de Uso (CDU) 159.782,96 C 290.098,41 C
Receita de aluguel 11.758.208,13 C 11.511.554,88 C
Receita serviços hotelaria 5.024.218,37 C 6.406.185,19 C
Receita venda mercadorias 639.329,90 C 636.635,00 C
Total receita operacional bruta 17.581.539,36 C 18.844.473,48 C
Deduções da receita bruta
Impostos Incidentes sobre Vendas 758.368,21 D 832.926,17 D
Total de deduções da receita bruta 758.368,21 D 832.926,17 D
Receita operacional líquida 16.823.171,15 C 18.011.547,31 C
Custo das vendas
Custo das mercadorias vendidas 300.875,28 D 309.948,53 D
Resultado operacional bruto 16.522.295,87 C 17.701.598,78 C
Despesas operacionais
Despesas administrativas 7.952.682,90 D 7.648.564,85 D
Despesas financeiras 15.134,44 D 14.326,11 D
Impostos, taxas e contribuições 58.057,64 D 43.110,81 D
Despesas não dedutíveis 2.988,73 D 4.133,94 D
Total despesas operacionais 8.028.863,71 D 7.710.135,71 D
Outras receitas e despesas operacionais
Receitas financeiras 293.207,30 C 226.434,79 C
Equivalencia patrimonial positiva 1.947.920,24 C 2.192.892,36 C
Total outras receitas e despesas 
operacionais 2.241.127,54 C 2.419.327,15 C

Lucro operacional 10.734.559,70 C 12.410.790,22 C
Receitas e despesas não operacionais
Bonificações 2.556,19 C 1.300,19 C
Receitas eventuais 11.534,93 C 16.997,42 C
Resultado não operacional 14.091,12 C 18.297,61 C
Resultado antes do IRPJ e CSSL 10.748.650,82 C 12.429.087,83 C
Provisão para imposto de renda 1.434.680,17 D 1.497.281,21 D
Provisão para contribuição social 528.411,41 D 550.183,05 D
Lucro líquido do exercício 8.785.559,24 C 10.381.623,57 C
Lucro por ação em R$ 4,39277962 C 5,19081179 C

Demonstração das Mutações do Patrimôni  o Líquido
Capital Realizado Reserva Legal Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 20.000.000,00 926.802,15 7.859.304,01 28.786.106,16
Aumentos e realizacao de capital: Lucro líquido do exercício – – 8.785.559,24 8.785.559,24
Proposta da administração de destinação do lucro
Dividendos distribuidos – – (10.215.000,00) (10.215.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 20.000.000,00 926.802,15 6.429.863,25 27.356.665,40

Demonstração do Fluxo de Caixa – Metodo Indireto
Fluxo de Caixa Originados de: 31/12/2016 31/12/2015
Fluxos de Caixa das atividades operacionais
Lucro do Exercicio/Periodo 8.785.559,24 10.381.623,57
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
(+) Depreciação e amortização 1.653.679,70 1.687.719,31
(-) Equivalencia Patrimonial Positiva (1.947.920,24) (2.192.892,36)
Ajustes Variações nos Ativos e Passivos
(-) Aumento em Contas a Receber (611.027,59) (221.203,30)
(-) Aumento de Estoques – (544,37)
(+) Diminuição de Estoques 3.290,94 –
(+) Aumento em Fornecedores 45.310,98 59.179,63
(-) Redução em Contas a Pagar e Provisões (125.557,35) (122.683,76)
(-) Diminuição no IRPJ e CSLL (86.606,82) –
(+) Aumento no IRPJ e CSLL – 55.464,26
Disponibilidades Geradas pelas Ativi-
dades Operacionais 7.716.728,86 9.646.662,98

Fluxos de Caixa das atividades de Investimentos
(-) Compras de Imobilizado (160.893,65) (146.965,04)
(+) Lucro Recebido Sociedade em Conta 
de Participação 1.981.303,36 2.217.617,89

Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
nas atividades de investimentos 1.820.409,71 2.070.652,85

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(-) Pagamento de Lucros e dividendos (10.215.000,00) (10.470.000,00)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
nas atividades de financiamentos (10.215.000,00) (10.470.000,00)

Redução nas Disponibilidades
Aumento nas Disponibilidades – 1.247.315,83
Diminuição nas Disponibilidades (677.861,43) –
No inicio do período 2.162.686,57 915.370,74
No final do período 1.484.825,14 2.162.686,57

Notas Explicativas
1. Sumário das práticas contábeis: a) Ativo Imobilizado está registrado 
ao custo de aquisição. b) As depreciações foram calculadas com base nas 
taxas legais, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária. 
c) IRPJ e CSLL sobre o lucro, são provisionados no exercício, pelo regime 
de caixa, pelo valor bruto, usando o critério do lucro presumido para sua 
apuração. 2. Capital: O Capital Social é de R$ 20.000.000,00 dividido em 
2.000.000 ações ordinárias de R$ 10,00 cada uma, totalmente integralizado.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 às 00:37:56.


