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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 6850/20, 6874/20, 6543/20 E 6644/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMPENHO 6277/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 5988/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, quantidade fracionada do empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 3758/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ICONECTA INFORMÁTICA LTDA ME
DPL/0035/19
Considerando o Artigo 55 Inciso XIII da lei 8666/93. Fica o 
representante legal da empresa supramencionada NOTIFI-
CADO para apresentar a CERTIDÃO MUNICIPAL NEGATI-
VA MOBILIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MACROMED PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA EPP
EMPENHO 8162/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES LTDA
CONTRATO PRE/0446/19
Considerando informações prestadas pelo DUE relatando 
novamente atrasos na retirada das amostras e prejudicando 
a assistência ao usuário.  Considerando previsão contra-
tual em sua Cláus. 2ª item 2.3, bem como, o Anexo I, TR, 
do edital do processo licitatório, item 4. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECI-
MENTOS E REGULARIZAR OS SERVIÇOS, no prazo de 24 
horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 

atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM

ERRATA
Na publicação de 13.05.2020, do 9º Termo Aditivo, da CC 
01/15; Contrato nº COC/0007/15
Onde se lê: Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 [...]
Leia-se: Nos termos do art. 57, §4º  da Lei 8666/93 [...]
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Inexigibilidade 29/15
Contrato nº INL/0033/15
Contratada: Instant Solutions Tecn. E Inform. Ltda EPP
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 04 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 303/19; Contrato nº PRE/0249/19
Contratada: LCF Serviços de Esc. E Treinamento Gerencial 
Eireli
Nos termos do Interno n°151/2020-SMEL e tendo em vista o 
disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SMEL. Cleia M.M.Bernardelli.

EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Pregao Eletrônico  nº 434/19
Contrato nº PRE/0413/19
Contratada: Elfa medicamentos SA
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 6,2842% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Pregao Eletrônico  nº 434/19
Contrato nº PRE/0402/19
Contratada: Sanofi  Medley Farmacêutica LTda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 3,3992% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo
Pregão eletronico nº 141/18
Contrato nº PRE/0070/18
Contratada: Sindplus Adm. de Cartões
Nos termos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS. Aldenis A. Borim; SMA – Luís Roberto 
Thiesi; SME. Sueli P.A.Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020
CONTRATO PRE/0089/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP.
OBJETO: Aquisição materiais permanentes – Itens 05 e 
06 – SMAS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$3.740,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020
CONTRATO PRE/0090/20
CONTRATADA: LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMATICA LTDA EPP
OBJETO: Aquisição materiais permanentes – Itens 01, 02 
,03 e 07 – SMAS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$2.747,80.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020
CONTRATO PRE/0091/20
CONTRATADA: JULIAN GUARNIÉRI MACEDO ME
OBJETO: Aquisição de móveis – lote 01 - Itens 01, 02 ,03, 
04 e 05 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 05 
anos. Valor Total: R$27.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2019
CONTRATO Nº COC/0019/20
COMPROMISSÁRIO: ATENDE JÁ DESENTUPIDORA LTDA 
ME.

OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos 
lotes 41 e 42, quadra 2, localizados no Distrito Dr. Carlos 
Arnaldo e Silva, de propriedade do Município de São José 
do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - Valor Total 
R$341.330,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 7515/2020
CONTRATO Nº: DPL/0028/20
CONTRATADA: E. RIBEIRO & T. SANTOS SOLUÇÕES EM 
ENGENHARIA LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviço para emissão de Laudo 
Técnico de Inspeção, Check List e ART para o VLT – Projeto 

Trem Caipira - SEMDEC – Jorge Luis de Souza - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$9.960,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 176/2020, PROCESSO 11.673/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 168/2020, PROCESSO 11.652/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de insumos hospitalares 
diversos para atender Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 112/2020 – Processo n.º 
11.271/2020
Objeto – Aquisição de toners e refi l para impressora dos 
Centros de Referência de Assitência Social- CRAS e ca-
dastro Único. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 07/05/2020, 
sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: 
LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI itens 
1, 2, 3 e 4. O item: 5 foi cancelado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso Fernan-
des- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Maria Cristina Romanelli -  Se-
cretária Municipal de Assistência Social Interina.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 91/2020 – Processo n.º 
11.011/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos necessários para a manutenção e conservação dos 
locais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line com ini-
cio dia 30/04/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES 
(itens 2, 10, 14, 36, 38, 55), FORTLUX DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME (itens 5, 7, 8, 27, 28, 
29, 30 31), KING LED ELETRO ELETRÔNICA EIRELI EPP 
(itens 49, 50, 51), R.D. VELANI ELÉTRICA ME (itens 1, 3, 
4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 
33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 
59, 60) e RIBEIRÃO VERDE IND. E COM. DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA EPP (item 19). Os itens 15, 37, 45 e 46 
foram fracassados e o item 53 foi cancelado. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio- 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea Márcia Melara Bernardelli 
-  Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 163/2020, PROCESSO 11.644/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos veteri-
nários em atendimento das necessidades do Zoológico Mu-
nicipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/05/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Sindicância Investigativa N° 001/2019
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decre-
to n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o 
apurado na instrução da Sindicância Acusatória n ° 01⁄2019, 
e nos fundamentos constantes no Ato Normativo n.º 01/2018 
e demais disposições legais correlatas, resolve: acolher 
integralmente os argumentos contidos no relatório fi nal da 
comissão em questão, que recomendou a absolvição e con-
sequente arquivamento dos autos da presente sindicância 
acusatória do funcionário A.M.M., devendo serem realizados 
todos os encaminhamentos fi nais.  
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
     
            Rodrigo Ildebrando Juliano
                  Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.229 DE 13 DE MAIO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) CLAUDEMIR 
MAIA DE BRITO, Motorista, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 
e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) 
servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passan-
do a realizar serviços compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade laborativa, devendo prestar 
serviços na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser re-
manejado(a) de acordo com as necessidades da Secretaria 
através de Termo de Transferência interna, pelo período de 
01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta a 06/05/2020.
PORTARIA N.º 34.230 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADRIANA CRISTI-
NA MARTINS DONINI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 05/05/2020.
PORTARIA N.º 34.231 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADRIANA TAPPA-
RO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.232 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA CRISTINA 
MENEZIO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.233 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA KARINA DA 
SILVEIRA ALVAREZ, Farmacêutico, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus ven-
cimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.234 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA 
ALMEIDA SOUZA SOBRINHO, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 25/04/2020.
PORTARIA N.º 34.235 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA COR-
REA, Agente Administrativo, lotado(a) na Procuradoria-Geral 
do Município, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.236 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ARTUR APARECI-
DO MENDONCA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 08/05/2020.
PORTARIA N.º 34.237 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) BERENICE 
DE FATIMA CASTRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
25/04/2020.
PORTARIA N.º 782, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): REGIANE FERREIRA DO AMARAL
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por transgressão aos preceitos contidos 
nos incisos I, II, III, IV e IX, do artigo 204, e, incorrido na 
prática da proibição prevista no inciso XV (comportamento 
desidioso) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos 
da Lei Complementar nº 05/90, bem como, infringiu a alínea 
“e”, do artigo 482, da CLT, e inciso I, do artigo 10, da Lei 
Complementar nº 413/2014.
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Cazinhares – OAB/
SP: 195.922, Davi Pereira Amaral – OAB/SP 342.171 e Mari-
na Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111

PORTARIA N.º 34.238 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) BLEISER DE 
JESUS SOARES MARTINS, Enfermeiro Padrão, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 27/04/2020.
PORTARIA N.º 34.239 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) BRENDA LARA 
MOREIRA ARAUJO TOMIOKA, Agente Administrativo, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 

Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complemen-
tar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 03/05/2020.
PORTARIA N.º 34.240 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CELMA FERREI-
RA DE MAGALHAES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 08/05/2020.
PORTARIA N.º 34.241 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CLAUDIA PELIS-
SONI SOLER PEREIRA DA SILVA, Farmacêutico, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.242 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DEISY APARECI-
DA RIBEIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 04/05/2020.
PORTARIA N.º 34.243 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DOUGLAS JOSE 
BUZZETTI, Engenheiro Civil, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Obras, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.244 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) EDEMILSON 
JOSE SOARES JUNIOR, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Comunicação Social, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.245 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) EDMIR TAPIA 
IANCOSKI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 02/05/2020.
PORTARIA N.º 34.246 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FERNANDO 
CHADDAD DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Procuradoria-Geral do Município, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.247 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FERNANDO 
FLAVIO SOARES, Médico Plantonista, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 04/05/2020.
PORTARIA N.º 34.248 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FRANCISCO 
AUGUSTO GOMES GONCALVES, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
27/04/2020.
PORTARIA N.º 34.249 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GISELE MARGA-
RIDA CARMINATTI, Técnico Administrativo, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Cultura, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.

PORTARIA N.º 34.250 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) HOMERO DIAS 
DA SILVA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos ter-
mos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 08/05/2020.
PORTARIA N.º 34.251 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOANA D ARC DA 
SILVA ALMEIDA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 05/05/2020.
PORTARIA N.º 825, DE 16 DE JULHO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): SEBASTIÃO DE SOUZA E LIMA
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e IX do 
artigo 204 e inciso X do artigo 205, todos da Lei Complemen-
tar nº 05/90.
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Cazinhares – OAB/
SP: 195.922, Davi Pereira Amaral – OAB/SP 342.171 e Mari-
na Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111
PORTARIA N.º 34.252 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSE ROBERTO 
BENITES VENDRAME, Médico Ortopedista, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 28/04/2020.
PORTARIA N.º 34.253 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KELLY CRISTINA 
LIMA USSO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus venci-
mentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retro-
agindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.254 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUCIANO LEO-
NEL MARTINS, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 05/05/2020.
PORTARIA N.º 34.255 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCO ANTO-
NIO JANINI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 

retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.256 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCOS JOSE 
TEIXEIRA, Supervisor de Ensino, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 25/04/2020.
PORTARIA N.º 34.257 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA DE FA-
TIMA ALVES CHAVES, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 04/05/2020.
PORTARIA N.º 34.258 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIANGELA DO 
SOCORRO GALLAN CHICCOLI, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 04/05/2020.
PORTARIA N.º 34.259 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARISA GON-
CALVES FONSECA, Médico Neurologista, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 28/04/2020.
PORTARIA N.º 34.260 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARLEI GREEN 
RIBEIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 24/04/2020.

PORTARIA N.º 34.261 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MATHEUS RIBEI-
RO ALVES, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Cultura, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus ven-
cimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.262 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) NAZARENO 
MARINHO DE SOUZA JUNIOR, Agente Fiscal de Posturas, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, 
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.263 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RICARDO MAR-
TINS, Supervisor de Ensino, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 25/04/2020.
PORTARIA N.º 862, DE 30 DE ABRIL DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): YASSUO HAMADA
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por transgressão aos preceitos contidos 
nos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e, incorrido na prática 
da proibição prevista no inciso XV (comportamento desidio-
so) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei 
Complementar nº 05/90, bem como, infringiu a alínea “e”, do 
artigo 482, da CLT, e inciso I, do artigo 10, da Lei Comple-
mentar nº 413/2014.
Advogados: Fernando Yukio Fukassawa – OAB/SP 141.626 
e Helvio Daniel Piovani – OAB/SP 224.748
PORTARIA N.º 34.264 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROSEMEIRE 
RONCATO GONCALVES, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 27/04/2020.
PORTARIA N.º 34.265 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SUEZ ELIZA-
BETH DE OLIVEIRA ALMEIDA, Nutricionista, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
26/04/2020.
PORTARIA N.º 34.266 DE 13 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VINICIUS ORTO-
LAN, Analista Fazendário, lotado(a) na Secretaria Municipal 
da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 24/04/2020.
PORTARIA N.º 34.267 DE 13 DE MAIO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ANELISA LUCIE-
NE LOPES REGOVICH, Coordenador Pedagógico, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 
conclusão do procedimento administrativo de readaptação 
e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complemen-
tar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) 
deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secre-
taria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de 
acordo com as necessidades da secretaria através de termo 
de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, surtin-
do os efeitos desta a partir de 15/05/2020.
PORTARIA N.º 34.268 DE 13 DE MAIO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ROBERTO 
MANOEL DA SILVA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. 
OUTROSSIM, (a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser rea-
daptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, 
podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades 
da Secretaria através de Termo de Transferência interna, 
pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a 
partir de 14/05/2020.
PORTARIA N.º 34.269 DE 13 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, CARLA AVILA DOS SANTOS para substituir o(a) 
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servidor(a) LUZIA APARECIDA ALVES CANTOS CINTRA 
ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA – CD. 101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
saúde, a partir de 08/05/2020.
PORTARIA N.º 34.272 DE 14 DE MAIO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1044921-84.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, 
a Portaria nº 28.975 de 19 de junho de 2017, de conces-
são de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) ROSANGELA APARECIDA TOMAS, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
06/03/2010”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.605
DE 14 DE MAIO DE 2020.

Suspende qualquer corte que interrompa o fornecimento de 
água tratada a quaisquer ligações da rede pública de abas-
tecimento de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso VI e inciso XXXVIII, 
alínea a, da Lei Orgânica Municipal, c.c. art. 2º, inciso XV, 
art. 5º, § 1º, inciso III e art. 15, inciso VI, todos da Lei Com-
plementar Municipal nº 130/01; e

CONSIDERANDO que compete ao Prefeito Municipal expe-
dir decretos, portarias e outros atos administrativos;
CONSIDERANDO que o Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE deve suspender o fornecimento 
de água ou executar a supressão das ligações na forma da 
Lei, em casos de inadimplência, com a prévia notifi cação ao 
usuário;
CONSIDERANDO que a tarifa fi xada para a prestação dos 
serviços de distribuição e abastecimento de água tratada em 
São José do Rio Preto pelo SeMAE engloba a provisão para 
situações de emergência e eventualidades;
CONSIDERANDO que os cortes, ligações e religações nas 
redes de água e esgoto dependem de autorização do supe-
rintendente do SeMAE;
CONSIDERANDO o coronavírus Sars-Cov2, causador da 
doença covid-19, que foi reconhecida pela Organização 
Mundial de Saúde como pandemia, pode ser combatido com 
ações de asseio, higiene e limpeza, para as quais o acesso 
a água é imprescindível;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.559, de 20 de março 
de 2020, declarou estado de emergência na saúde pública 
deste Município de São José do Rio Preto em razão da ne-
cessidade de estabelecimento de medidas de enfrentamento 
ao coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que a partir do Decreto nº 18.571, de 24 
de março de 2020, reconheceu estado de calamidade pú-
blica no Município de São José do Rio Preto decorrente da 
pandemia do coronavírus (covid-19) e estabeleceu medidas 
de enfrentamento;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.556, de 17 de março 
de 2020, suspendeu o corte do fornecimento de água em 
casos de inadimplência por sessenta dias, prazo prestes a 
expirar;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suspenso qualquer corte que interrompa o forne-
cimento de água tratada a quaisquer ligações da rede públi-
ca de abastecimento de São José do Rio Preto por razão de 
inadimplemento até o dia 07 de julho de 2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente 
decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 14 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.606
DE 14 DE MAIO DE 2020.

Altera o Decreto 18.007, de 23 de março de 2018, que 
designa Gestor e Responsável Técnico do Convênio a ser 
fi rmado junto a Secretaria de Estado da Habitação para 
repasse de recursos através do FEH – Fundo Estadual da 
Habitação visando a Reforma do Compro de Futebol e Área 
de Lazer do Distrito de Talhado.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto 18.007, de 23 de março de 
2018, que designa Gestor e Responsável Técnico do Convê-
nio a ser fi rmado junto a Secretaria de Estado da Habitação 
para repasse de recursos através do FEH – Fundo Estadual 
da Habitação, visando a Reforma do Campo de Futebol e 
Área de Lazer do Distrito de Talhado, passa a vigorar altera-
do com a seguinte redação:
“Art. 1º. Ficam designados o Senhor José Roberto Veronese, 
funcionário público, Escriturário, ocupante de chefi a Coorde-
nador de Obras da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
e a Senhora Maria Cristina Rodrigues de Oliveira, funcioná-
ria pública, Engenheira Civil devidamente inscrito junto ao 
CREA sob o nº 060.521.607-4, para, respectivamente, exer-
cerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO 
do Convênio a ser fi rmado com a Secretaria da Habitação do 
Estado de São Paulo, para a execução da Reforma do Cam-
po de Futebol e Área de Lazer do Distrito de Talhado.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 14 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
CLÉA MÁRCIA MELARA BERNARDELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.485
DE 14 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a cobrança de tarifa de utilização voluntária 
das plataformas de embarque e desembarque na Estação 
Rodoviária “Governador Laudo Natel”, Terminal Suburbano 
(Intermunicipal) e outros Terminais no município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída, na forma prevista nesta Lei, a tarifa 
de acostamento para utilização voluntária das plataformas 
de embarque e desembarque na Estação Rodoviária “Go-
vernador Laudo Natel”, Terminal Suburbano (Intermunicipal) 
e outros Terminais que possam ser criados no Município de 
São José do Rio Preto – SP, pelas empresas de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros, para melhoria, manu-
tenção e conservação estrutural dos prédios rodoviários do 
Município utilizados pelas empresas concessionárias.
§1º Os contribuintes da tarifa são as empresas de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros que utilizarem volunta-
riamente as plataformas de embarque e desembarque na 
Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel”, Terminal 
Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais que possam 
ser criados no Município e os respectivos valores arrecada-
dos com a cobrança da tarifa de acostamento constituem 
receita da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do 
Rio Preto – EMURB, e serão recolhidos pelas empresas de 
transporte coletivo rodoviário de passageiros, cujo valor será 
cobrado, administrado e fi scalizado pela EMURB.
§2º Diariamente, a EMURB realizará a fi scalização física, 
por meio de seus prepostos, ou eletrônica, da utilização das 
plataformas de embarque e desembarque de passageiros 
no interior da Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel”, 
Terminal Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais que 
possam ser utilizados no Município.
Art. 2º A tarifa tem por fi nalidade a manutenção e conserva-
ção da Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel” e Ter-
minal Suburbano (Intermunicipal) utilizados pelas empresas 
concessionárias e empresas de transporte coletivo rodoviário 
de passageiros, e serão cobrados pela Empresa Municipal 
de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB. 
Art. 3º As empresas de transporte coletivo rodoviário de pas-
sageiros que operam no município de São José do Rio Preto 
deverão recolher a tarifa aos cofres da EMURB até o dia dez 
(10) do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, 
mediante boleto bancário ou outro meio a ser indicado pela 
EMURB.
Parágrafo único. Em caso de inadimplemento da tarifa de 
acostamento, o valor devido será acrescido de multa de dez 
por cento (10%) e juros moratórios a base de um por cento 
(1%) ao mês e correção monetária calculada pela variação 
do IPCA/IBGE.
Art. 4º A tarifa de acostamento de que trata esta Lei terá 
o valor nominal de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) 
por veículo acostado, cobrados pelo período de 30 (trinta) 
minutos, contados a partir do estacionamento do veículo nas 
plataformas de embarque e desembarque de passageiros 
na Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel”, Terminal 
Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais que possam 
ser criados no Município.
§1º Em caso de permanência do veículo estacionado nas 
plataformas de embarque e desembarque de passageiros 
na Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel” e Terminal 
Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais que possam 
ser criados no Município superando-se o período de 30 (trin-
ta) minutos, contados do estacionamento do veículo, será 
cobrada nova tarifa de acostamento no valor de R$ 3,70 
(três reais e setenta centavos) por veículo e assim sucessi-
vamente.
§2º Os valores dispostos neste artigo serão atualizados 
monetariamente com reajustes anuais, utilizando-se o índice 
acumulado do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo, de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior, 
mediante portaria da Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto – EMURB.

Art. 5° Para venda de passagens e congêneres, fi ca auto-
rizada a Empresa Municipal de Urbanismo de São José do 
Rio Preto – EMURB, mediante contrato de permissão de uso 
de guichês às empresas de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros que utilizarem as plataformas para acostamento 
dos veículos na Estação Rodoviária “Governador Laudo Na-
tel”, Terminal Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais 
que possam ser criados no Município.
§1º A cada empresa de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros será celebrado contrato de concessão de uso, 
sendo obrigada a apresentação de Alvará de Licença de 
Funcionamento para locação de Estabelecimento Prestador 
de Serviço e quaisquer outros documentos exigidos por Lei 
para realização da atividade no local.
§2º A Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio 
Preto – EMURB fi xará, por ato próprio, o valor do metro qua-
drado que irá compor a concessão de uso de cada guichê, 
sendo o mesmo atualizado monetariamente levando-se em 
consideração o índice acumulado do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) de janeiro a dezembro do ano ime-
diatamente anterior ao ano de referência.
§3º Em caso de vacância de guichês, uma mesma empresa 
poderá solicitar à Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto - EMURB a permissão de uso do guichê 
vacante além daquele já utilizado pela empresa solicitante.
§4º Em hipótese alguma será permitida a sublocação de 
guichês sem autorização expressa da Empresa Municipal de 
Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB.
§5º É vedado às empresas guardar volumes ou servir de 
entreposto nas dependências do guichê.

Art. 6º Todas as linhas de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros cumprirão, obrigatoriamente, itinerário a ser de-
terminado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança e/ou outro órgão responsável pelo Transporte 
no Município, oportunamente.
§ 1º Os locais utilizados para acostamento pelas empresas 
de transporte coletivo rodoviário de passageiros fora das 
plataformas de embarque e desembarque da Estação Ro-
doviária “Governador Laudo Natel”, Terminal Suburbano (In-
termunicipal) e outros Terminais que possam ser utilizados 
no Município deverão ser informados e previamente autori-
zados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança e/ou outro órgão responsável pelo Transporte no 
Município, oportunamente, e Empresa Municipal de Urbanis-
mo de São José do Rio Preto – EMURB.
§ 2º O embarque e desembarque de passageiros fora dos 
locais previamente informados pelas empresas de transporte 
coletivo na modalidade suburbano, bem como o não cum-
primento do itinerário autorizado pela Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança ou a Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB, 
acarretará à empresa infratora uma multa equivalente a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), sendo lavrado o respectivo auto 
de infração e imposição de multa pelos prepostos da Em-
presa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
– EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar recurso administrativo nos termos 
da legislação municipal.
§ 3º O acesso às plataformas, locais e horários de acosta-
mento dos veículos para embarque e desembarque de pas-
sageiros na Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel”, 
Terminal Suburbano (Intermunicipal) e outros Terminais que 
possam ser criados no Município, deverão ser autorizados e 
aprovados mediante formalização de contrato de concessão 
de uso pela Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto – EMURB. 
Art. 7º A recusa em fornecer as informações e/ou documen-
tação necessárias para fi ns de fi scalização contidas nesta 
Lei Complementar, acarretará à empresa infratora uma multa 
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo lavrado o 
respectivo auto de infração e imposição de multa pelos pre-
postos da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do 
Rio Preto – EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar recurso administrativo, nos 
termos da legislação municipal.
Art. 8º Da aplicação das multas previstas nos Artigos 6° e 7°, 
poderá ser interposta defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da notifi cação ao infrator, a ser apreciada e julgada 
pela Junta de Julgamento Análise de Recurso Administrativo 
da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto – EMURB, a ser criada oportunamente por meio de 
Ato Normativo ou Portaria.

Art. 9º Caberá recurso em segunda instância administrativa 
(Recurso Hierárquico), no prazo de 10 (dez) dias, da decisão 
proferida pela Junta de Análise de Recurso Administrativo da 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
– EMURB, dirigido ao Presidente da Empresa Municipal de 
Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB.
Art. 10 Sem prejuízo de eventual decreto regulamentar, a 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança e 
a Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto 
— EMURB poderão expedir atos normativas suplementares 
para a devida aplicação desta Lei. 
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 623
DE 13 DE MAIO DE 2020.

Cria funções de confi ança e altera dispositivo da Lei Comple-
mentar nº 346/11, e suas alterações.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam criadas 02 (duas) Funções Gratifi cadas Geren-
te Nível II – FG.101.3, que fi cam acrescidas nos Anexos I e 
II, da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, e 
alterações posteriores, para atender às necessidades da es-
trutura funcional da Secretaria Municipal da Saúde, disposta 
no artigo 4º, XVIII, da Lei Complementar nº 346, de 18 de 
agosto de 2011, e suas alterações.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 624
DE 13 DE MAIO DE 2020.

Altera a Lei Complementar nº 265, de 6 de outubro de 2008, 
e a Lei Complementar nº 130, de 24 de agosto de 2001, e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O art. 17, da Lei Complementar nº 265, de 06 de 
outubro de 2008, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação:
“Art. 17 Fica criado o cargo em comissão de Chefe de 
Gabinete da Superintendência, assim declarado de livre 
nomeação e exoneração pelo Superintendente e remunera-
do, conforme o Quadro de Cargos em Comissão do Anexo I, 
desta Lei Complementar. 
Parágrafo único. São atribuições do cargo em comissão de 
Chefe de Gabinete as atividades referidas no § 1º do artigo 
10 da Lei Complementar nº 130, 24 de agosto de 2001, além 
de outras que lhes possam ser atribuídas pelo Superinten-
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dente da Autarquia.” (NR)
Art. 2º Os incisos I a V, do art. 20, da Lei Complementar nº 
265, de 06 de outubro de 2008, passam a vigorar alterados 
com a seguinte redação, revogando-se os incisos VI a IX:
“Art. 20. (...)
I - Assistir, direta ou indiretamente, o Superintendente e os 
Diretores no cumprimento de suas atribuições;
II - Auxiliar o Superintendente e os Diretores na defi nição de 
diretrizes e na implementação de ações nas áreas de com-
petência da Superintendência;
III - Assessorar o Superintendente e os Diretores na coorde-
nação e avaliação das ações e as atividades da Autarquia, 
no planejamento e organização da gestão interna da Supe-
rintendência, na supervisão e na coordenação das ativida-
des da Superintendência, e na gestão da informação;
IV - Atuar nas atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente e pelos Diretores.
V - Executar serviços especiais por determinação do Supe-
rintendente. (NR)”
Art. 3º O art. 22, da Lei Complementar nº 265, de 06 de ou-
tubro de 2008, passa a vigorar acrescido do parágrafo único 
com a seguinte redação:
“Art. 22 (...)
Parágrafo único. O cargo em comissão de Gerente de 
Planejamento, Projetos e Obras deverá ser ocupado por 
profi ssional com formação de nível superior em engenharia 
ou arquitetura, regularmente inscrito no seu conselho ou 
órgão de representação profi ssional, pessoalmente qualifi -
cado para a respectiva área de atuação, com as atribuições 
inerentes ao cargo”. 
Art. 4º O art. 17, da Lei Complementar nº 130, 24 de agosto 
de 2001, passa a vigorar acrescido dos §3º e §4º, com a 
seguinte redação:
“Art. 17 (...)
§ 3º Os cargos em comissão dos quadros do SeMAE deve-
rão ser ocupados preferencialmente por pessoas com forma-
ção acadêmica de nível superior ou experiência compatível 
com a área de atuação, observadas as formações específi -
cas quando previstas.
§ 4º Somente poderão ocupar funções de confi ança, gra-
tifi cadas ou de atividade especial servidores estáveis com 
formação mínima em nível médio independentemente da 
exigência para provimento de seu cargo ou, alternativa-
mente, que tenham mais de três anos em cargo efetivo nos 
quadros próprios do SeMAE”.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia 
do mês seguinte ao de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de maio 
de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

Secretaria Municipal da Educação

RETIFICAÇÃO Resolução SME nº 07/2020
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atri-
buições, retifi ca a Resolução SME nº 07/2020, publicada no 
Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto –SP, 
de13 de maio de 2020, nos seguintes termos:

RETIFICAÇÃO 01:
Fica suprimido o Inciso IV do Art. 7º da Resolução SME, 
passando, o inciso V, a ser (re) enumerado como inciso 
IV.RETIFICAÇÃO 02:
Onde se lê:
Art. 7º [...]
“§ 2º - Os alunos pertencentes à Educação Infantil contarão 
com as sugestões de atividades educativas e orientações às 
famílias, pautadas pelas brincadeiras e interações socio-
emocionais, sempre com a intencionalidade de estimular 
novas aprendizagens, conforme estabelecido no programa 
Rio Preto Educ Ação e demais diretrizes educacionais que 
versam sobre a Educação Infantil”.
Leia-se:
Art. 7º [...]
“§ 1º [...]- Os alunos pertencentes à Educação Infantil con-
tarão com as sugestões de atividades educativas e orienta-
ções às famílias, pautadas pelas brincadeiras e interações 
socioemocionais, sempre com a intencionalidade de estimu-
lar novas aprendizagens, conforme estabelecido no progra-
ma Rio Preto Educ Ação e demais diretrizes educacionais 
que versam sobre a Educação Infantil”.

RETIFICAÇÃO 02:
Onde se lê:
Art. 7º [...]
“§ 3º - Os alunos pertencentes à Educação de Jovens e 
Adultos (presencial e semipresencial) contarão com todo 
suporte técnico-pedagógico organizado pela escola, com ob-
servância dos pressupostos de harmonização dos objetivos 
de aprendizagem ao mundo do trabalho, a valorização dos 
saberes não escolares e as implicações das condições de 
vida e trabalho dos estudantes, para fi nalizar a semestrali-
dade, tendo ao seu alcance atividades de apoio ao estudo, 
em casa, adequadas a sua modalidade de ensino, a fi m de 
evitar a evasão escolar.”

Leia-se:
Art. 7º [...]
“§ 2º - Os alunos pertencentes à Educação de Jovens e 
Adultos (presencial e semipresencial) contarão com todo 
suporte técnico-pedagógico organizado pela escola, com ob-
servância dos pressupostos de harmonização dos objetivos 
de aprendizagem ao mundo do trabalho, a valorização dos 
saberes não escolares e as implicações das condições de 
vida e trabalho dos estudantes, para fi nalizar a semestrali-
dade, tendo ao seu alcance atividades de apoio ao estudo, 
em casa, adequadas a sua modalidade de ensino, a fi m de 
evitar a evasão escolar.”
Ficam ratifi cadas as demais informações contidas na Reso-
lução SME nº 07/2020.

RETIFICAÇÃO DO Anexo I da Resolução SME 07/2020
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atri-
buições legais, retifi ca o Anexo I da Resolução SME nº 
07/2020, publicada no Diário Ofi cial do Município de São 
José do Rio Preto –SP, de13 de maio de 2020, nos seguin-
tes termos:
RETIFICAÇÃO 01:
 No Calendário Escolar – Educação Infantil e Ensino Fun-
damental – ano letivo 2020, retifi cado, publicado no Diário 
Ofi cial do Município de São José do Rio Preto –SP:
Onde se lê:
“Conselho de Ciclo – 05 de junho”
Leia-se:
“Conselho de Ciclo – 02 de junho”
RETIFICAÇÃO 02:
Supressão da coluna “ Recesso Discente” e transferência 
dos dados constantes da mesma para a coluna “Férias - 
Alunos”.
Republicação do Anexo I.
Ficam ratifi cadas as demais informações contidas no referi-
do Anexo I da Resolução SME nº 07/2020.
                                            São José do Rio Preto, 14 de 
maio de 2020.

                                                  Sueli Petronilia Amancio 
Costa
                                                 Secretária Municipal da Edu-
cação

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1591
(De 15 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ci-
ária SANDRA ISSAS MOURA, na qualidade de cônjuge, do 
extinto servidor CONSTANCIO ALBERTO MOURA, ocupan-
te do cargo efetivo de Mestre de Obras.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0183/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 08/03/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 – PROCESSO SICOM 
364/2020.
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidroja-
to”.
Fica designado o dia 28.05.2020 a partir das 08h30 para a 
realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 14.05.2020 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 15/2020, 
Processo SICOM 374/2020 objetivando a Aquisição de 
lâmpadas e refl etores de LED para utilização nas unidades 
do SeMAE.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 29.05.2020, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 

S. J. Rio Preto, 09.03.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Esgoto / Jaqueline Freitas 
Reis – Gerente de operação e Manutenção - Água
S. J. Rio Preto 14.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5691/2020

 
                  Fica notifi cada, Associação dos Moradores do 
Loteamento Condomínio Village La Montagne , proprietária 
do imóvel sito à Avenida Alcides Rozani, Condomínio Village 
La Montagne, que em virtude de ter sido enviado a Notifi ca-
ção de Embargo  nº 5691, datada em 18/03/2020, assinada 
pela fi scal Ana Paula Sanches Miguel Ferreira, tratando de 
obra em acréscimo na área de lazer, depósito, wc e estacio-
namento sem alvará de construção, em desacordo com a lei 
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR 81006911 5 BR acu-
sando "desconhecido – devolução posterior”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será apli-
cada a multa no valor de R$ 602,40(seiscentos e dois reais e 
quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 14 de maio, 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

                                                                                        
                                                           Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA. ASSOCIAÇAÕ DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
ENDEREÇO. RUA RAUL SILVA, 1863 - NOVA REDENTORA  
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 12/05/2020                                                                  DATA DE VALIDADE: 12/07/2020 
CNPJ. 59.997.270/0001-61                                                                                 Nº DO REGISTRO: 81 
Certifico que a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, está Registradaa no CMDCA, conforme Reunião 
Ordinária realizada no dia 12.05.2020 nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  Resolução nº 394/16  do 
CMDCA . . O registro foi prorrogado por 60 dias esporadicamente devido à pandemia do COVID-19. 

São José do Rio Preto, 12 de Maio de 2020. 
Camila Pacifico Sparvoli                                                             Paulo Jose Alves Marquette 

                           Presidente do CMDCA                                                                    1ª secretário CMDCA 
 

 
                                                                                        

                                                          Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA. CASA DE EURÍPEDES  
ENDEREÇO. RUA OLAVO GUIMARÃES CORREA, 600 – OURO VERDE – SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 12/05/2020                                                                             DATA DE VALIDADE: 12/07/2020 
CNPJ. 49.066.327/0001- 55                                                                                           Nº DO REGISTRO: 032 
Certifico que  a  Instituição Casa de Eurípedes está Registrada no CMDCA, Conforme Reunião Ordinária realizada no dia 
12.05.2020, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016  do CMDCA, sendo 
inscrita o Regime de Apoio Socio-Educativo -   Serviço de Fortalecimento de Vínculos. O registro foi prorrogado por 60 dias 
esporadicamente devido à pandemia do COVID-19 
                                                        São José do Rio Preto, 12 de Maio de 2020.                           

Camila Pacifico Sparvoli                                           Paulo Jose Alves Marquette 
                                                                   Presidente                                                              1 ª Secretário                                                  
 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000211358 01236/19 J J D TRANSPORTES RIO PRETO LTDA 
EPP 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000234380 01236/19 J J D TRANSPORTES RIO PRETO LTDA 
EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Ampliação 

2019000363440 01236/19 J J D TRANSPORTES RIO PRETO LTDA 
EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000368986 01236/19 J J D TRANSPORTES RIO PRETO LTDA 
EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000431431 00389/98 REDE FARMA ALIANÇA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073507 00389/98 REDE FARMA ALIANÇA RIO PRETO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social 

2020000073532 00389/98 REDE FARMA ALIANÇA RIO PRETO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000206644 00680/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000206552 00684/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000206564 00683/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000206576 00681/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000206583 00685/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

         São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

AMERICA FUTEBOL CLUBE 00905/20 AIF-L-C 000061 
C R DA COSTA ROTISSERIA ME 00906/20 AIF-A-N 000188 
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA 00904/20 AIF-L-C 000062 
FARIA MOTOS LTDA 00902/20 AIF-P-F 000031 
LOTERICA OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME 00903/20 AIF-E-K 000020 
M A G BEGA ELETRONICOS  00908/20 AIF-A-LF 000046 
MAGAZINE LUIZA S/A 00910/20 AIF-A-M 0237 
MERRY BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI  00912/20 AIF-A-V 00125 
R P COMERCIO E REPRESENTACAO EM TELECOMUNICACOES LTDA 00909/20 AIF-P-C 000074 
SÃO PEDRO CONVENIENCIA LTDA ME 00911/20 AIF-A-LF 000047 
TENDA ATACADO LTDA 00901/20 AIF-A-S 00030 
VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 00907/20 AIF-P-H 000010 

São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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JAN 02 a 31 02 a 31

FEV 03 e 26 24 e 25 ** 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 * * ** 27 28 16 80 16

MAR 23 a 31 23 a 31 19 e 20 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 * * * * * * * * * 13 65 29

ABR 01 a12 01 a12 10 e 21 * * * * * * * * 13 14 15 16 17 20 * 22 23 24 27 28 29 30 13 65 42

MAI 01 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 20 100 62

JUN 02 11, 12 1 2 3 4 5 8 9 10 * * 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 20 100 82

JUL 10 e 13 09 1 2 3 6 7 8 * ** ** 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 20 100 102

AGO 04 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 21 105 123

SET 07 1 2 3 4 * 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 105 144

OUT 02 e 23 20 13,14 e16 13,14 e 16 02,12, 15, 
23, 28 1 * 5 6 7 8 9 * * * * * 19 20 21 22 * 26 27 * 29 30 14 70 158

NOV 02 * 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 20 100 178

DEZ 23 23 23 a 31 24 a 31 08 1 2 3 4 7 * 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 ** * * * * * * 15 75 193
TOTAL 07 04 04 04 63 30 33 18 965 h 193

Bimestres

1º Bimestre: 04/02 a 29/05   Total: 62 dias
2º Bimestre: 01/06 a 31/07   Total: 40 dias
3º Bimestre: 03/08 a 09/10   Total: 48 dias
4º Bimestre: 19/10 a 22/12   Total: 43 dias

Observações: 
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
**  Planejamento - Reunião Pedagógica - Conselho de Ciclo/Termo
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Anexo I - Escolas Municipais

CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANO LETIVO 2020
Fundamento Legal LDB - 9394/96

Resolução SME n°07/2020,  Publicada no D.O.M. de 13/05/2020  
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FÉRIAS REGULAMENTARES

PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO

______/______/________ ____ / ____ / ____ _____/______/____

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Secretário Municipal de Educação

*13/04/2020- Início das atividades de apoio aos estudos em casa com ensino remoto emergencial. ** 10 e 13/07/2020- Previsão de Replanejamento. 

965 horas / 193 dias

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 012/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 008/2020.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: SO INNOVATIVE POWER SOLUTIONS 
CONSULTORIA LTDA-EPP
OBJETO: Em virtude da desvalorização do Real diante do 
Dólar e do impacto que e este aumento cambial causa dire-
tamente no custo do produto, conforme comprovado, será 
feito o reajuste de 10% (dez por cento), visando o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro do Contrato n° 008/2020, Pregão Ele-
trônico n° 005/2020.
VALOR: R$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais)
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 14 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

PAULO AMYLTON PEREIRA DE MELLO e SIMONE FER-
REIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico 
de moto, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 25 de novembro de 1977, fi lho de PAULO PEREIRA 
DE MELLO e de MARIA APPARECIDA DE FREITAS MELLO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, solteira, nascida 
em Minador do Negrão, AL, no dia 26 de maio de 1983, fi lha 
de ODILON JOSÉ DA SILVA e de ANALIA FERREIRA DA 
SILVA. 

RAFAEL FREITAS DE SOUZA e ANDRESSA CRUZ DE 
LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, sol-
teiro, nascido em Jales, SP, no dia 15 de setembro de 1989, 
fi lho de CELSO DE SOUZA e de ANALDA FREITAS DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 

nascida em Jales, SP, no dia 13 de outubro de 1989, fi lha de 
ERIVALDO CHAGAS DE LIMA e de MARY CRUZ DE LIMA. 

EVANDRO DOMINGUES MARINHO e ESTER GOMES DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
julho de 1981, fi lho de AVELINO DOMINGUES MARINHO 
e de MIRIAN DA SILVA MARINHO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, nutricionista, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de outubro de 1987, fi lha de PAULO 
RAMOS DO NASCIMENTO e de MARISTELA GOMES DO 
NASCIMENTO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. VALDINEI SANTOS DE JESUS e SONIA DE FATI-
MA DA SILVA SIZINO, sendo ELE fi lho de VALERIO VIEI-
RA DE JESUS e de MARIA ROSA SANTOS e ELA fi lha de 
MANOEL PEREIRA DA SILVA e de MARIA CARRIEIRO DA 
SILVA;

2. FÁBIO LEANDRO ESPOSTIO SILVA e NATÁLIA 
APARECIDA SOBRINHO, sendo ELE fi lho de ACRISIO 
ALVES DA SILVA e de IRENE FELIX ESPOSITO DA SILVA e 
ELA fi lha de OSMAR FERREIRA SOBRINHO e de ROSILEY 
APARECIDA JORDÃO SOBRINHO;

3. REGIS FERNANDES QUEIROZ DA SILVA e AN-
TONIA IANA BARBOSA DE SOUSA, sendo ELE fi lho de 
REGINALDO DA SILVA e de VALDETE MARIA DE QUEI-
ROZ SILVA e ELA fi lha de MANOEL LOPES DE SOUSA e 
de SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA SOUSA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/05/2020.
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Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. - CNPJ/MF nº 59.970.624/0001-84
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro - Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, execeto quando indicado de outra forma

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reaisAtivo Nota 2019 2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 10.947 4.765
Títulos e valores mobiliários 7 31 1.154
Contas a receber de clientes 9 55.911 41.734
Conta corrente fábrica 10 8.586 8.902
Estoques 11 107.286 72.118
Impostos a recuperar 12 3.739 1.562
Instrumentos financeiros derivativos 8 3.094 8.195
Adiantamentos a fornecedores  1.529 1.519
Despesas antecipadas  832 5.691
Demais contas a receber  564 506
  192.519 146.146
Não circulante
Realizável a longo prazo
Conta corrente fábrica 10 40.490 45.796
Partes relacionadas 29 1.355 889
Depósitos judiciais 20 800 368
Impostos a recuperar 12 15.392 14.989
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13 519 -
Demais contas a receber  29 28
  58.585 62.070
Investimentos 14 25.199 23.911
Intangível 15 3.845 4.903
Imobilizado 16 12.570 12.194
Ativo de direito de uso 18 12.453 -
  112.652 103.078
Total do ativo  305.171 249.224

Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores 17 53.462 38.425
Adiantamentos de clientes  17.086 17.751
Adiantamento da fábrica  7.041 2.217
Passivo de arrendamento 18 1.997 -
Empréstimos 19 142.544 53.446
Instrumentos financeiros derivativos 8 518 1.284
Salários e encargos sociais  6.007 4.796
Impostos a recolher  3.099 4.027
Partes relacionadas 29 18.255 17.002
Demais contas a pagar  194 469
  250.203 139.417
Não circulante
Empréstimos 19 - 55.097
Passivo de arrendamento 18 10.950 -
Provisão para contingências 20 1.312 583
Provisão para passivo a descoberto em coligadas 14 6.664 5.634
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13 - 1.029
  18.926 62.343
Total do passivo  269.129 201.760
Patrimônio líquido 21
Capital social  61.749 61.749
Prejuízos acumulados  (25.271) (14.261)
Ajuste de avaliação patrimonial  (436) (24)
Total do patrimônio líquido  36.042 47.464

Total do passivo e patrimônio líquido  305.171 249.224

 Nota 2019 2018
Receita líquidas de vendas e serviços prestados 23 518.019 407.264
Custos das vendas e dos serviços prestados 24  (471.242) (372.801)
Lucro bruto  46.777 34.463
Despesas com vendas 25  (20.602)  (17.306)
Despesas gerais e administrativas 26  (46.766)  (40.273)
Outras receitas, líquidas 27  23.608  21.173
Lucro (prejuízo) operacional   3.017  (1.943)
Receitas financeiras   23.284  20.445
Despesas financeiras   (33.716)  (28.044)
Resultado financeiro 28  (10.432)  (7.599)
Resultado de equivalência patrimonial 14  1.336  15
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social   (6.079)  (9.527)
Imposto de renda e contribuição social 21  1.046  (3.150)
Prejuízo do exercício   (5.033)  (12.677)
Prejuízo básico e diluído por lote 
 de mil ações do capital social - R$  (81,51) (205,30)

   Ajustes de
  Capital avaliação Prejuízos
 Nota social patrimonial acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017  61.749 (24) (949) 60.776
Ajustes patrimoniais 22 (d) - - (645) (645)
Saldo de abertura ajustado 
 em 1° de janeiro de 2018  61.749 (24) (1.594) 60.131
Prejuízo do exercício  - - (12.677) (12.677)
Ajustes patrimoniais  - - 10 10
Em 31 de dezembro de 2018  61.749 (24) (14.261) 47.464
Ajustes patrimoniais 
 e de exercícios anteriores 22 (d) - (412) (5.977) (6.389)
Prejuízo do exercício  - - (5.033) (5.033)
Em 31 de dezembro de 2019  61.749 (436) (25.271) 36.042

 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (6.079) (9.527)
Ajustes:
Depreciações e amortizações 5.627 2.382
Resultado na alienação de bens do imobilizado (127) (207)
Alienação / baixa do ativo intangível - 194
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (148) 470
Provisão para perdas de estoque (106) -
Provisão (reversão) para perdas com garantias - (12)
Resultado de equivalência patrimonial (1.336) (15)
Reversão (provisão) de receita de bonificação fábrica 926 (1.154)
Variações monetárias e juros, líquidos 12.069 6.313
Provisão (reversão) para contingências 714 174
 11.540 (1.382)
Variação no capital circulante:
Títulos e valores mobiliários 1.123 (811)
Contas a receber de clientes (14.029) (7.243)
Conta corrente fábrica 4.696 (14.578)
Estoques (35.062) (24.026)
Impostos a recuperar (2.026) (3.062)
Adiantamentos a fornecedores (10) (714)
Demais contas a receber, despesa antecipada, 
 depósito judicial e partes relacionadas (1.969) 1.093
Fornecedores 15.037 6.614
Adiantamentos de clientes (665) 9.902
Adiantamento fábrica 4.824 (3.519)
Salários e encargos sociais 1.211 279
Impostos a recolher (492) 3.580
Demais contas a pagar, partes relacionadas e contingências 386 (427)
Caixa aplicado nas operações (15.436) (34.294)
Juros pagos (7.098) (5.407)
Imposto de renda e CSLL pagos (1.196) (45)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (23.730) (39.746)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (3.416) (2.100)
Adições de intangível (129) (2.131)
Valor recebido pela venda de imobilizado 1.038 877
Recebimento de dividendos 123 123
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (2.384) (3.231)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos 65.940 83.740
Pagamentos de empréstimos e derivativos (36.100) (44.177)
Recebimento (pagamento) de derivativo 4.273 -
Pagamentos de arrendamentos (1.817) -
Captações e pagamentos de mútuos com partes relacionadas - 4.870
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 32.296 44.433
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido 6.182 1.456
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.765 3.309
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 10.947 4.765

 2019 2018
Prejuízo do exercício (5.033) (12.677)
Hedge de fluxos de caixa, líquido (406) -
Ajustes patrimoniais nas investidas (6) -
Total do resultado abrangente (5.445) (12.677)

1. Informações gerais: A Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. (“Companhia”), localiza-
da em São José do Rio Preto-SP, integra as empresas do grupo empresarial denominado “Em-
presas Rodobens” (“Grupo”). Suas atividades operacionais estão concentradas no setor auto-
mobilístico, sendo representante das marcas Mercedes Benz do Brasil Ltda.(“Montadora”) e 
Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. Possui filiais em São José do 
Rio Preto-SP, Fernandópolis-SP, Jataí-GO, Rio Verde-GO, Curitiba-PR, Ananindeua-PA, Macapá-
-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Marabá-PA, Araguaína-TO, Parauapebas-PA, Novo Progres-
so-PA, Paragominas-PA e Vitória de Xingu-PA.
Suas atividades operacionais compreendem a comercialização de veículos comerciais novos e semi-
novos, de peças e acessórios e de pneus, bem como a prestação de serviços de oficina mecânica/fu-
nilaria, recapagem e borracharia. Em complemento às suas atividades operacionais, a Companhia 
efetua intermediação de operações de financiamento com bancos, leasing, consórcios, seguros e fa-
turamento direto com a Montadora. Adicionalmente, a Companhia também participa em outras em-
presas do Grupo. As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas com base no pres-
suposto de continuidade de suas operações. Vale ressaltar que as suas operações começaram a ser 
afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do COVID-19 no primeiro trimestre de 2020 
e a Companhia espera algum impacto em suas demonstrações financeiras em 2020. A Companhia 
está atualmente trabalhando em planos de adaptação à situação. Na data em que a administração 
autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras, a administração da Companhia de-
terminou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia 
de continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer situação que pu-
desse afetar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base 
de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão, tendo sido aprovadas pela administração em 27 de março de 2020. As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado e instrumentos derivativos é ajustado 
para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da adminis-
tração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas 
e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. 
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: Alterações adotadas pela Companhia: A par-
tir de 1º de janeiro de 2019 entraram em vigência as novas normas CPC 06 (R2) - Arrendamentos e 
a nova interpretação ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Seguem as con-
siderações da Companhia sobre a aplicabilidade e impacto das referidas normas nas demonstrações 
financeiras, a partir de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Arrendamentos: Norma emitida pelo 
IASB em janeiro de 2016, substitui a IAS 37 - Arrendamento Mercantil e as interpretações relaciona-
das IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27. Foi traduzida e normatizada no Brasil mediante o pronunciamento téc-
nico CPC 06 (R2) - Arrendamentos. As principais mudanças são: (i) Equiparação das tratativas con-
tábeis para arrendamentos operacionais e financeiros para o arrendatário, de modo que todos os ar-
rendamentos com prazo superior a 12 meses, contraprestação fixa e valor do ativo relevante, passa-
rão a ser reconhecidos no Balanço Patrimonial do arrendatário, sendo registrado um ativo de direito 
de uso e um passivo para pagamentos futuros, ambos a valor presente; (ii) As despesas de arreda-
mentos deixarão de ser reconhecidas de forma linear. O resultado será impactado pela despesa de 
depreciação do ativo e pela apropriação de juros do passivo. Os impactos desta norma estão apre-
sentados na Nota 18. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta in-
terpretação do CPC 32 - Tributos sobre o Lucro, esclarece como aplicar os requisitos de reconheci-
mento e mensuração da norma quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. 
Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou 
passivo, aplicando os requisitos com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuí-
zos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinadas. A Adminis-
tração da Companhia avaliou a nova norma e não identificou impactos em suas demonstrações fi-
nanceiras. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os de-
pósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líqui-
do de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. 2.4. Conversão em moe-
da estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demons-
trações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. (b) Transações e saldos: As ope-
rações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são recalculados. Os ga-
nhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas 
de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, 
são reconhecidos na demonstração do resultado em “Resultado Financeiro” (Nota 28). 2.5. Instru-
mentos financeiros: 2.5.1. Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resulta-
dos abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo amortizado. A classificação de-
pende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais 
dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes in-
cluem: • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em prin-
cipal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por meio da arrecada-
ção de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros. A Companhia classifica os se-
guintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida 
que não se qualificam para mensuração ao custo amortizado • ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas se-
rão registrados no resultado ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instru-
mentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é mantido. A Compa-
nhia reclassifica os investimentos em títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para 
gestão de tais ativos é alterado. 2.5.2. Reconhecimento e não reconhecimento: Compras e ven-
das regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Compa-
nhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros deixam de ser conhecidos 
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Com-
panhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 2.5.3. Men-
suração: No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acres-
cido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. Os 
ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao determinar se 
os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagamento do principal e de juros. Instrumentos de 
dívida: A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Compa-
nhia para gestão do ativo, além das características do fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifi-
ca seus títulos de dívida de acordo com as três categorias de mensuração a seguir: • Custo amorti-
zado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de 
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortiza-
do. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas finan-
ceiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ati-
vo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em “Resultado financeiro” juntamen-
te com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em uma conta se-
parada na demonstração do resultado. • Valor justo por meio de outros resultados abrangentes - os 
ativos que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda dos ativos financei-
ros quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensu-
rados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no valor contábil são re-
gistradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas por 
impairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativas que ha-
viam sido reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” são reclassificados do patrimônio líqui-
do para o resultado e reconhecidos em “Resultado financeiro”. As receitas com juros provenientes 
desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de 
juros. Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados em “Resultado financeiro” e as despesas 
de impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. • Valor 
justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo amor-
tizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja sub-
sequentemente mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e 
apresentados líquidos em “Resultado financeiro” no período em que ocorrerem. 2.5.4. Compensa-
ção de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo si-
multaneamente. 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. 2.5.5. Impairment de ativos financeiros: A Companhia avalia, em base prospectiva, 
as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depen-
de de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de 
clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, 
reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebí-
veis. 2.6. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: Inicialmente, os derivati-
vos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, 
subsequentemente, recalculados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda 
resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos 
casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método de-
pende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. Para equalizar os efeitos da marca-
ção a mercado dos instrumentos financeiros derivativos designados como proteção, a Companhia 
adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designou certos derivativos como 
hedge de risco de mercado, em que os ativos e passivos financeiros objetos de hedge também são 
demonstrados e registrados, respectivamente, da seguinte forma: • Valor Justo com contrapartida no 
resultado; e • Fluxo de Caixa com contrapartida no patrimônio líquido. O objetivo da gestão de riscos 
e a estratégia de proteção destes riscos são documentados no início da operação e de forma contí-
nua quanto à efetividade dos instrumentos financeiros derivativos e o ajuste a valor justo ou fluxo de 
caixa das operações objeto de hedge. Se o hedge não mais atende aos critérios de contabilização, a 
relação de proteção é descontinuada. O valor justo dos instrumentos derivativos usados para fins de 
hedge, bem como a movimentação dos valores de hedge ((hedge accounting) estão divulgados na 
Nota 8. 2.7. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valo-
res a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das 
atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a 
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 
provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PDD” ou “impairment”). A Companhia aplica a 
abordagem simplificada do CPC 48 para a mensuração de perdas de crédito esperadas consideran-
do uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todo o contas a receber de clien-
tes. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes foram agrupadas 
com base nas características de risco de crédito. 2.8. Conta corrente fábrica: A “conta corrente fá-
brica” é uma conta gráfica estabelecida contratualmente entre a Companhia e a Montadora, utiliza-
da pelas partes em operações de antecipação ou pagamento de nota fiscal de compra de veículos, 
peças (componentes de produtos) da marca encomendado pela Companhia; eventual pagamento de 
penalidades por descumprimento de obrigações da concessão; recebimento de bonificações que a 
Montadora lhe atribui através de incentivos de vendas; e recebimento de garantias e revisões. 2.9. 
Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, 
dos dois o menor. O custo de veículos novos e seminovos é controlado individualmente por veículo e 
o custo de peças e acessórios pelo método da média ponderada móvel. O custo da oficina compreen-
de os custos de mão-de-obra direta e as respectivas despesas diretas da oficina. O valor líquido de 
realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados 
necessários para efetuar a venda. 2.10. Investimentos em coligadas: A Companhia possui partici-
pações societárias em empresas integrantes das Empresas Rodobens cujas atividades compreen-
dem o comércio de veículos automotores, peças e acessórios. As participações em empresas coliga-
das são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício 
(Nota 14). Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas são elimi-
nados na proporção da participação da Companhia nas coligadas. As perdas não realizadas também 
são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo 
transferido. As políticas contábeis das coligadas foram alteradas, quando necessário, para assegu-
rar consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Os ganhos e as perdas de diluição, ocor-
ridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.11. Ativos 
intangíveis - Softwares: As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos cus-
tos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Es-
ses custos são amortizados durante sua vida útil estimável. 2.12. Ativo imobilizado: O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gas-
tos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também inclui os custos de financiamento rela-
cionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os custos subsequentes são incluídos no valor 
contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item pos-
sa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos 
os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus va-

lores residuais durante a vida útil estimada (Nota 16). As benfeitorias em imóveis de terceiros são 
depreciadas de acordo com o período do contrato, que são firmados geralmente para 5 ou 10 anos. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 2.13). Os ganhos e as 
perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são 
reconhecidos em “Outras receitas, líquidas”, na demonstração do resultado. 2.13. Impairment de 
ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação 
de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ati-
vo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo me-
nos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são 
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido 
ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível rever-
são do impairment na data do balanço. 2.14. Contas a pagar aos fornecedores: 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 de-
vido no período de até um ano. Caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante. Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.15. Empréstimos: Os empréstimos são reco-
nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequen-
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líqui-
dos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. 2.16. Provisões para contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cí-
veis e tributárias) são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões são men-
suradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. 2.17. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda 
e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos so-
bre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e con-
tribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou subs-
tancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em 
que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de ren-
da e a contribuição social diferidos passivos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias de-
correntes de diferenças entre as bases fiscais dos passivos e seus valores contábeis nas demons-
trações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos so-
mente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual 
as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quan-
do da apuração dos tributos correntes. 2.18. Benefícios a empregados - participação nos lucros: 
A Companhia concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, vinculados 
ao cumprimento de metas operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início 
de cada semestre. Mensalmente, a administração provisiona os valores a serem pagos nas demons-
trações financeiras com base em estimativas, cujos valores costumam ser próximos aos valores efe-
tivamente pagos. 2.19. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das ati-
vidades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abati-
mentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando cri-
térios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme 
descrição a seguir. (a) Venda de produtos e serviços: As vendas de veículos comerciais novos e se-
minovos, peças e acessórios e de pneus são reconhecidas quando o controle sobre os produtos é 
transferido, e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos 
produtos pelo cliente, sendo após (i) a emissão de nota fiscal de venda; e (ii) a transferência do con-
trole via assinatura do canhoto da nota fiscal e recibo do veículo. As vendas de serviços de oficina, 
recapagem, borracharia e intermediação de vendas são reconhecidas após (i) a emissão de nota fis-
cal de prestação de serviço; e (ii) ser finalizada e aceita a prestação de serviços. (b) Receitas finan-
ceiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado é incluída no “Resultado financeiro” de valor justo com esses ativos. A receita de 
juros de ativos financeiros ao custo amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (2017 - títulos disponíveis para venda, investimentos mantidos até o venci-
mento e empréstimos e recebíveis) calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhe-
cida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de juros. A receita financeira é 
calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financei-
ro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de 
ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líqui-
do do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas). (c) Receitas de bonificações: A 
Montadora adota campanhas de vendas através de incentivos aos seus concessionários. Essas 
campanhas seguem condições rígidas preestabelecidas e são relacionadas ao cumprimento de me-
tas as quais, quando cumpridas, conferem à Companhia o direito de recebimento de bonificações. As 
receitas com essas bonificações são reconhecidas após essas metas serem atingidas e após a apro-
vação da referida Montadora. Essas bonificações são apresentadas como “Outras receitas, líquidas”. 
2.20. Custos e demais receitas e despesas: Os custos e as demais receitas e despesas são reco-
nhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil da competência dos exercícios. 2.21. Alte-
rações de normas novas que ainda não estão em vigor: Não há outras normas ou interpretações 
que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações fi-
nanceiras da Companhia.
3. Estimativas contábeis e julgamentos críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são 
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e pre-
missas contábeis críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos re-
sultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida-
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí-
cio social referem-se à provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências, 
passivo de arrendamento, imposto de renda e contribuição social diferidos e valor residual do ativo 
imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A 
Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quais-
quer períodos futuros afetados. (a) Taxa incremental de arrendamento: A taxa incremental, utili-
zada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento no registro inicial do contrato, é 
a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição 
de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento, por prazo semelhante e com ga-
rantia 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 em função do risco de crédito do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da 
natureza e qualidade das garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. 
O processo de apuração da taxa utiliza preferencialmente informações prontamente observáveis, a 
partir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de em-
préstimo. Para obtenção da taxa incremental, a Empresa pesquisou taxas de financiamento de imó-
veis comerciais praticadas no Brasil, e diante das informações obtidas aplicou a interpolação, que é 
um método de estimativa que produz um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de 
dados pontuais previamente conhecidos. (b) Determinação do prazo de arrendamento: Ao deter-
minar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam 
um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da op-
ção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no 
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorroga-
do (ou que não será rescindido). 3.2. Julgamentos críticos: Dentro os principais julgamentos envol-
vendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício estão as provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurí-
dico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais.
4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a ex-
põe a riscos financeiros: risco de mercado (taxas de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A ges-
tão de risco é realizada pela assessoria financeira das Empresas Rodobens, segundo as políticas 
aprovadas pelo Conselho de Administração do Grupo. A assessoria financeira do Grupo identifica, 
avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades 
operacionais da Companhia. O Conselho de Administração do Grupo estabelece formalmente princí-
pios, através de políticas e realização de comitês, para a gestão de risco global, bem como para áreas 
específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros não derivativos 
e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco de taxas de juros: A Com-
panhia está exposta a risco de taxa de juros flutuantes, sendo substancialmente as variações da taxa 
CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remuneram suas aplicações financeiras, e os juros 
sobre mútuos a pagar contratados a taxas que variam entre 100% a 100,5% do CDI e juros sobre 
empréstimos indexados a taxas pré-fixadas que variam de 1,41% a 1,90% ao ano acrescidas de va-
riação do CDI e 0,33% a 4,1% ao ano. A assessoria financeira das Empresas Rodobens considera 
que, pela característica dos índices pelos quais suas aplicações e obrigações financeiras são indexa-
das, a Companhia não fica exposta a variações significativas de taxas de juros. (b) Risco de crédi-
to: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equiva-
lentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito 
a clientes do varejo. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
de primeira linha, buscando as melhores rentabilidades com liquidez. Com relação às contas a rece-
ber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma realização contínua 
de análise de crédito. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas entidades 
operacionais (filiais) da Companhia em conjunto com sua unidade de negócio (UN) e reportada à Te-
souraria do Grupo. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do 
Grupo para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a 
qualquer momento, a fim de que o Grupo não quebre os limites ou cláusulas dos empréstimos em 
qualquer uma de suas linhas de crédito. O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, 
além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em depósitos a prazo e tí-
tulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez sufi-
ciente para atender às necessidades a Companhia (Notas 6 e 7). Em 2019, a Companhia apresen-
tou excesso de passivos sobre ativos circulantes no montante de (R$ 45.247). A Companhia dispõe 
de limites de crédito confortáveis junto às principais instituições financeiras, visto que parte substan-
cial destes empréstimos no circulante já foi renovada na data desta publicação, e a administração 
não vislumbra dificuldades na renovação dos próximos empréstimos. Adicionalmente, o Grupo dis-
põe de uma posição elevada de caixa e, em uma eventual insuficiência de limites de crédito no mer-
cado, pode valer-se de mútuos intragrupo para sanar necessidades de liquidez. 4.2. Gestão de ca-
pital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes interes-
sadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajus-
tar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de distribuição de lucros, devolver capi-
tal aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. Os índices de alavancagem financeira (não considera passivo de arrendamento) em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser assim sumariados:
 Nota 2019 2018
Total dos empréstimos e financiamentos, mútuos financeiros 
 e instrumentos financeiros derivativos 19 157.203 118.275
(-) Caixa e equivalentes de caixa 6 (10.947) (4.765)
Dívida líquida  146.256 113.510
Total do patrimônio líquido  36.042 47.464
Total do capital  182.298 160.974
Índice de alavancagem financeira - %  80 71
4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes 
e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de 
contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. O valor justo dos passivos finan-
ceiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais 
futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para ins-
trumentos financeiros similares.

5. Instrumentos financeiros por categoria
   2019  2018
 Valor justo  Valor  Valor
 por meio de  justo por Custo justo por Custo
 outros resultados  meio do amor- meio do amor-
 abrangentes resultado tizado resultado tizado
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa - - 10.947 - 4.765
Títulos e valores mobiliários - - 31 - 1.154
Contas a receber de clientes - - 55.911 - 41.734
Conta corrente fábrica - - 49.076 - 54.698
Instrumentos financeiros derivativos 3.029 65 - 8.195 -
Partes relacionadas - - 1.355 - 889
Depósitos judiciais - - 800 - 368
Demais contas a receber - - 593 - 534
 3.029 65 118.713 8.195 104.142
  2019  2018
 Valor justo   Valor justo
 por meio do  Custo por meio do Custo
 resultado amortizado resultado amortizado
Passivos, conforme o balanço patrimonial
Fornecedores - 53.462 - 38.425
Empréstimos - 142.544 - 108.543
Instrumentos financeiros derivativos 518 - 1.284 -
Partes relacionadas - 18.255 - 17.002
Passivo de arrendamento - 12.947 - -
Demais contas a pagar - 194 - 469
 518 227.402 1.284 164.439
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados ao valor justo no nível 2, ou seja, com infor-
mações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o ativo 
ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).
6. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Caixa e bancos 1.285 1.165
Títulos e valores mobiliários (Nota 7) 9.662 3.600
 10.947 4.765
7. Títulos e valores mobiliários 2019 2018
Certificados de Depósito Bancário - CDB - 3
Debêntures (i) 9.639 2.132
Fundos de Investimentos - FI
 - Certificados de Depósito Bancário - CDB 2 73
 - Letras Financeiras do Tesouro - LFT 12 560
 - Over 1 dia 10 1.017
 - Letras Financeiras - LF 17 -
 - Letras Financeiras Senior - 521
 - Fundos 13 448
 9.693 4.754
(-) Caixa e equivalente de caixa (Nota 6) (9.662) (3.600)
 31 1.154
(i) As debêntures são compromissadas e são resgatas conforme a necessidade de caixa da Compa-
nhia, com remuneração que variam entre 70% e 75% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
Os títulos e valores mobiliários referem-se, substancialmente, as aplicações financeiras e fundos de 
investimentos que são remunerados com base no Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com re-
muneração de aproximadamente 100% do CDI.
8. Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos (swap) foram 
contratados em conjunto com a operação de captação de empréstimos em moeda estrangeira com 
objetivo de proteção da variação do dólar estadunidense e da variação do euro. Em 31 de dezembro 
de 2019, o valor justo totaliza R$ 3.094 no ativo (2018 - R$ 8.195) e R$ 518 no passivo (2018 - 
R$ 1.284). Os valores de referência (nocional) do contrato de swap de moeda e de taxas de juros, em 
aberto em 31 de dezembro de 2019, corresponde a R$ 99.185 (2018 - R$ 80.140). Em 2019, as ope-
rações de swap foram designadas como instrumento de hedge accounting de valor de mercado. Esta 
prática foi adotada visando equalizar os efeitos da marcação a mercado dos derivativos, designados 
como proteção - valor justo ou fluxo de caixa - da captação de empréstimos em moeda estrangeira. 
Os saldos contábeis das operações de swap são registrados em contas patrimoniais, tendo como 
contrapartida as respectivas contas de resultado (valor justo) e do patrimônio líquido (fluxo de caixa), 
conforme demonstrado nos quadros abaixo.
     2019
  Ajustes de
 Instrumentos financeiros  avaliação
 derivativos patrimonial  Resultado
   Patrimônio Receita Despesa
 Ativo Passivo líquido financeira financeira
Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instrumentos 
 financeiros derivativos 3.029 - - 13.422 (17.902)
Valor justo dos instrumentos derivativos - - (615) - -
Imposto diferido sobre 
 Hedge de fluxo de caixa - - 209 - -
 3.029 - (406) 13.422 (17.902)
Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos 
 financeiros derivativos 65 518 - 8.710 (7.951)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.094 518 (406) - -
Valor justo do objeto 
 de hedge de valor justo  (200)  797 (597)
   2018
 Instrumentos financeiros derivativos Resultado
 Ativo Passivo Receita financeira
Derivativos
Contratos de instrumentos financeiros derivativos 8.195 1.284 6.911
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.195 1.284 6.911
9. Contas a receber de clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 48.223 30.877
Contas a receber de empresas ligadas 9.422 13.611
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.734) (2.754)
 55.911 41.734
 2019 2018
A vencer 50.738 35.141
Vencidas até 30 dias 4.262 5.218
Vencidas de 31 a 60 dias 297 801
Vencidas de 61 a 90 dias 161 185
Vencidas de 91 a 180 dias 382 389
Vencidas há mais de 180 dias 71 -
 55.911 41.734
As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa são as seguintes:
 2019 2018
Em 1º de janeiro 2.754 2.556
Reversão (Provisão) para impairment de contas a receber, líquida (148) 470
Adoção inicial ao CPC 48 - Instrumentos Financeiros - 979
Contas a receber de clientes baixadas durante o exercício como incobráveis (872) (1.251)
Em 31 de dezembro 1.734 2.754
Em 31 de dezembro de 2019, as contas a receber de clientes no valor de R$ 5.173 (R$ 6.593 em 
2018) encontram-se vencidas, mas não impaired. Essas contas referem-se a clientes que não têm 
histórico de inadimplência ou cujos valores possuem garantias reais.
10. Conta corrente fábrica 2019 2018
Conta corrente fábrica (i) 549 964
Fundo retido fabricante - veículos (ii) 28.053 34.004
Fundo retido fabricante - peças (ii) 12.437 11.792
Garantias pendentes (iii) 676 550
Revisões pendentes (iii) 53 44
Provisão de bonificação (iv) 6.307 6.318
Outros valores adiantados 1.001 1.026
 49.076 54.698
Circulante (8.586) (8.902)
Não circulante 40.490 45.796
(ii) Corresponde a conta movimento firmada contratualmente entre a Companhia e a Montadora. 
(iii) Referem-se a aplicações financeiras vinculadas à conta corrente fábrica, remuneradas a 100% 
do CDI em 2019 e 2018, que estão sob gestão da Montadora. (iv) Referem-se a valores a serem pa-
gos pela Montadora por conta de mercadorias fornecidas e serviços prestados a clientes, em confor-
midade com o termo de garantia/revisões dos veículos novos. (v) Refere-se à bonificação a receber 
em decorrência de incentivos de vendas estabelecidos pelas políticas da Montadora.
11. Estoques 2019 2018
Veículos novos 67.602 31.536
Veículos usados 2 2
Peças, acessórios e pneus 36.751 39.520
Provisão para perdas de estoque (274) (380)
Outros 3.205 1.440
 107.286 72.118
12. Impostos a recuperar 2019 2018
ICMS (i) 15.793 15.521
Imposto de renda 2.469 735
COFINS 4 3
PIS 1 1
Contribuição social 582 29
Outros 282 262
 19.131 16.551
Circulante (3.739) (1.562)
Não circulante 15.392 14.989
(i) Créditos sobre aquisições de veículos interestaduais para comercialização. A Companhia enviou ao 
fisco, em fevereiro de 2016, pedido de habilitação de parte dos créditos, conforme ao Artigo 73 do 
RICMS-SP. Em 2019, o fisco homologou parte do pedido de habilitação de crédito do ICMS solicitado 
pela Companhia de R$ 3.584.
13. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos foram calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e os 
valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atual-
mente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para 
a contribuição social (Nota 20). Os valores para compensação futura são os seguintes:
 2019 2018
Ativo (passivo) de imposto diferido
Ativo (passivo) de imposto diferido a ser recuperado em até 12 meses (145) (1.282)
Ativo de imposto diferido a ser recuperado depois de 12 meses 664 253
 519 (1.029)
 2019 2018
No ativo não circulante 
Créditos tributários
Tributos diferidos sobre:
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 590 936
Provisão para contingências 464 222
Participação nos lucros 217 193
Derivativos 176 437
Direito de uso (Efeito da adoção do CPC 06 (R2)) 169 -
Outros ajustes 260 216
 1.876 2.004
No passivo não circulante
Débitos tributários
Tributos diferidos sobre:
Depreciação econômica 213 228
Derivativos 1.120 2.786
Outros ajustes 24 19
 1.357 3.033
Tributos diferidos, líquidos 519 (1.029)
Os ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais e dife-
renças temporárias são reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização pro-
vável desses tributos, a partir de projeções de resultados elaboradas com base em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A Companhia possui 
créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, no mon-
tante de R$ 30.428 (2018 - R$ 30.570), não contabilizados por não atenderem aos requisitos das 
práticas contábeis para seu registro. 

14. Investimentos: Os investimentos em coligadas estão demonstrados conforme segue:
 Rodobens  Rodobens Rodobens
 Comércio e  Veículos Veículos
 Locação de  Comerciais Comerciais
 Véiculos Ltda. Bahia S.A. Cuiabá S.A. Total
Capital social 251.583 16.213 34.957 -
Percentual de participação 5,43% 20,63% 8,19% -
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 319.369 (32.300) 95.544 -
Resultado do exercício 26.211 (4.991) 11.512 -
Movimentação:
Em 31 de dezembro de 2017 15.711 (4.068) 6.827 18.470
Resultado de equivalência patrimonial 630 (1.539) 924 15
Ajustes patrimoniais nas investidas 56 (27) (19) 10
Aumento de capital - - 313 313
Juros sobre capital próprio - - (409) (409)
Dividendos/ lucros distribuídos - - (122) (122)
Em 31 de dezembro de 2018 16.397 (5.634) 7.514 18.277
Resultado de equivalência patrimonial 1.424 (1.030) 942 1.336
Ajustes patrimoniais nas investidas (472) - (33) (505)
Juros sobre capital próprio - - (450) (450)
Dividendos/lucros distribuídos - - (123) (123)
Em 31 de dezembro de 2019 17.349 (6.664) 7.850 18.535
15. Intangível Software Outros Intangível em andamento Total
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial 435 10 - 445
Aquisições 2.131 - - 2.131
Alienações (194) - - (194)
Transferência (i) 3.234 - - 3.234
Amortização (712) (1) - (713)
Saldo contábil líquido 4.894 9 - 4.903
Em 31 de dezembro de 2018
Custo total 10.002 967 - 10.969
Amortização acumulada (5.108) (958) - (6.066)
Saldo contábil líquido 4.894 9 - 4.903
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 4.894 9 - 4.903
Aquisições 87 - 42 129
Amortização (1.186) (1) - (1.187)
Saldo contábil líquido 3.795 8 42 3.845
Em 31 de dezembro de 2019
Custo total 10.089 967 42 11.098
Amortização acumulada (6.294) (959) - (7.253)
Saldo contábil líquido 3.795 8 42 3.845
Taxas anuais de amortização 10% 10%
(i) Em 2018 houve uma transferência de ativo imobilizado em andamento para ativo intangível rela-
cionado ao sistema de gestão das concessionárias no montante de R$ 3.234.

16. Imobilizado
 Benfeitorias em proprie-  Máquinas e Ferramentas e Móveis e  Equipamentos Obras em
 dades de terceiros (i) Instalações equipamentos instrumentos utensílios Veículos (ii) de informática andamento (iii) Total
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial 2.719 491 1.561 422 1.066 2.854 124 6.431 15.667
Aquisições 259 7 206 262 124 702 47 493 2.100
Alienações - (3) - - (9) (658) - - (670)
Transferência 2.862 - 64 47 92 - 132 (6.431) (3.234)
Depreciação (523) (114) (227) (188) (255) (299) (63) - (1.669)
Em 31 de dezembro de 2018 5.317 381 1.604 543 1.018 2.599 240 493 12.194
Em 31 de dezembro de 2018
Custo total 14.607 2.772 5.588 3.149 4.968 4.935 3.413 493 39.925
Depreciação acumulada (9.290) (2.391) (3.984) (2.606) (3.950) (2.336) (3.173) - (27.731)
Saldo contábil, líquido 5.317 381 1.604 543 1.018 2.599 240 493 12.194
 Benfeitorias em proprie-  Máquinas e Ferramentas e Móveis e  Equipamentos Obras em
 dades de terceiros (i) Instalações equipamentos instrumentos utensílios Veículos (ii) de informática andamento (iii) Total
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 5.317 381 1.604 543 1.018 2.599 240 493 12.194
Aquisições 1.065 39 195 553 212 1.143 34 175 3.416
Alienações - - - - (2) (909) - - (911)
Transferência 493 - - - - - - (493) -
Depreciação (1.011) (82) (252) (216) (212) (282) (74) - (2.129)
Em 31 de dezembro de 2019 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570
Em 31 de dezembro de 2019
Custo total 16.165 2.811 5.784 3.694 5.176 4.683 3.447 175 41.934
Depreciação acumulada (10.301) (2.473) (4.237) (2.814) (4.160) (2.132) (3.247) - (29.364)
Saldo contábil, líquido 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570
Taxas anuais de depreciação Variável 10% 10% 20% 10% 8% e 20% 20%
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados para atendimento aos padrões da marca. As depreciações são conforme o prazo remanescente de vigência dos 
contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas, que variam entre 1 a 11 anos. (ii) São substancialmente veículos utilizados para test-drive. (iii) Refere-se a reformas e benfeitorias 
em andamento para atendimento aos padrões da marca Mercedes Benz.

17. Fornecedores 2019 2018
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. (i) 38.260 29.011
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 9.215 2.411
Sociedade Michelin de Participações Indústria e Comércio Ltda. 1.709 2.265
Fornecedores - empresas ligadas 675 1.555
Outros fornecedores - nacionais 3.603 3.183
 53.462 38.425
(i) A Cirasa mantém saldo de fornecedores junto ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., visto que a 
montadora realizou cessão de crédito do seu direito as contas a receber a esta instituição financeira, 
sem que houvesse alteração das condições originais da negociação (preço e prazo).
18. Contratos de arrendamento: A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia aplicou a norma 
CPC 06 (R2) - Arrendamentos, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, que não exige a 
apresentação comparativa de períodos anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados 
pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental sobre os arren-
damentos da Companhia e os ativos de direito de uso foram mensurados pelo valor igual ao passivo 
de arrendamento a valor presente. A Companhia utilizou o método de interpolação para apurar a taxa 
incremental (taxa individual) de todos os contratos vigentes de arrendamento mercantil - as taxas va-
riam de 8,24% a 9,84%. A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de con-
trato de arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios do ativo 
identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo de renovação contra-
tual, contraprestação fixa e relevância do valor do bem arrendado. Os principais contratos de arren-
damento da Companhia referem-se à locação dos imóveis das concessionárias.
(a) Ativos de direito de uso Direito de uso sobre imóveis
Em 1° de janeiro de 2019 14.588
Atualização monetária 176
Depreciação (2.311)
Em 31 de dezembro de 2019 12.453
(b) Mensuração inicial do passivo de arrendamento 2019
Saldo em 1° de janeiro 19.586
Ajuste a valor presente (4.998)
Passivo de arrendamento reconhecido em 1° de janeiro 14.588
Circulante (1.964)
Não circulante 12.624
(c) Passivo de Arrendamento 2019
Em 1º de janeiro 14.588
Juros provisionados 1.202
Juros pagos (1.202)
Atualização monetária 176
Pagamentos (1.817)
Em 31 de dezembro 12.947
Circulante (1.997)
Não circulante 10.950
No quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento: 2019
Vencimento das prestações
Menos de 1 ano 3.046
Entre 1 e 2 anos 2.947
Entre 2 e 5 anos 7.482
Acima de 5 anos 3.314
Valores não descontados 16.789
Juros embutidos (3.842)
 12.947
(d) Resultado de Arrendamento 2019
Arrendamentos váriaveis, de baixo valor ou com prazo inferior a 12 meses 1.326
Amortização do arrendamento de aluguel 2.311
Despesas financeiras 1.202
 4.839
19. Empréstimos
Modalidade Moeda Encargos financeiros ao ano 2019 2018
Capital de giro R$ Variação de CDI + juros 
  anuais de 1,41% a 1,90% 37.429 19.536
Capital de giro EUR Juros anuais de 0,33% 27.279 -
Capital de giro U$ Juros de 2,52% a 4,1% a.a 
  (2018 - 3,25% a 4,76% a.a) 77.836 89.007
   142.544 108.543
Circulante   (142.544) (53.446)
Não circulante   - 55.097
Os empréstimos na modalidade capital de giro têm por objetivo captar recursos para aquisição de 
veículo. Os empréstimos são garantidos por aval da controladora G.V. Holding S.A. 
Os saldos não circulantes por ano vencimento são como segue: 2018
Em 2020 55.097
 55.097
20. Provisão para contingências: Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apre-
sentava os seguintes passivos, e correspondentes depósitos judiciais, relacionados às contingências:
    2019
  Depósitos  Depósitos
 Montante  judiciais Passivo judiciais
 provisionado vinculados líquido sem provisões
Trabalhistas 311 - 311 103
Cíveis 1.055 (54) 1.001 4
Tributárias - - - 693
 1.366 (54) 1.312 800
    2018
  Depósitos  Depósitos
 Montante  judiciais Passivo judiciais
 provisionado vinculados líquido sem provisões
Trabalhistas 153 (23) 130 115
Cíveis 499 (46) 453 10
Tributárias - - - 243
 652 (69) 583 368
As movimentações na provisão para contingências são as seguintes:
    2019
 Cível Trabalhista Tributária Total
Em 1° de janeiro 499 153 - 652
Constituições 708 296 - 1.004
Reversões (152) (47) - (199)
Pagamentos - (91) - (91)
Em 31 de dezembro 1.055 311 - 1.366
    2018
 Cível Trabalhista Tributária Total
Em 1° de janeiro 282 263 3 548
Constituições 990 1.285 - 2.275
Reversões (76) (173) (3) (252)
Pagamentos (697) (1.222) - (1.919)
Em 31 de dezembro 499 153 - 652
(a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis 
e tributários em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como 
na judicial, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as 
eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, 
amparada pela opinião de seus consultores legais internos e/ou externos. A natureza das obrigações 
pode ser sumariada como segue: • Trabalhistas e previdenciárias - consistem, principalmente, em 
reclamações de empregados vinculadas a disputas sobre o montante de compensação pago sobre 
demissões. • Cíveis - consistem, substancialmente, por ações de indenizações por danos morais e 
danos materiais. (b) Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tem ações 
de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administra-
ção como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, no montante estimado de 
R$ 5.467 (2018 - R$ 3.918), para as quais não há provisão constituída.
21. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação entre a despesa de imposto de renda 
e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

  2019  2018
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição
 de renda social de renda social
Resultado antes da tributação (6.079) (6.079) (9.527) (9.527)
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%
 1.520 547 2.382 857
Ajuste sobre adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial 334 120 4 1
Despesas indedutíveis (775) (267) (360) (130)
Juros sobre capital próprio (113) (41) (102) (37)
Dedução PAT (Programa de 
 Alimentação ao Trabalhador) 6 - - -
Ajuste para alíquota efetiva 24 - - -
Outros (98) (35) (45) (16)
Créditos tributários diferidos do 
 ano corrente, não contabilizados (127) (49) (4.194) (1.510)
Tributos no resultado do exercício 771 275 (2.315) (835)
22. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social está representado por 61.749.160 ações 
no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 30.874.580 ações ordinárias nominativas e 30.874.580 
ações preferenciais nominativas. A cada ação ordinária corresponderá um voto nas Assembleias Ge-
rais ou o direito ao voto múltiplo nos casos e na forma previstos em lei. As ações preferenciais não 
conferem direito a voto, salvo em condições e hipóteses em que a lei determine em contrário. (b) Re-
serva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. Em atendimento à Lei das S.As. (c) Distri-
buição de dividendos: Conforme determinado no Estatuto Social, do montante do lucro líquido apu-
rado ao final de cada exercício, 25% será destinado aos acionistas (dividendo mínimo obrigatório), 
após sua compensação com eventuais prejuízos acumulados, constituição da reserva legal, excluí-
dos os resultados de equivalência patrimonial e eventuais bonificações à diretoria. (d) Ajustes patri-
moniais e lucros acumulados: Em 2019, os ajustes patrimoniais referem-se ao reconhecimento do 
hedge accounting de derivativos financeiros (swap), no montante de R$ 405, e equivalência patri-
monial das investidas no montante de R$ 7. Os ajustes em lucros acumulados referem-se a baixa de 
gastos com projetos não realizados, no montante de R$ 5.479, e equivalência patrimonial das inves-
tidas no montante de R$ 498. Em 2018, os ajustes patrimoniais referem-se à adoção inicial ao CPC 
48 Instrumentos Financeiros, no montante de R$ (645), e efeito de equivalência patrimonial das in-
vestidas no montante de R$ 10. 
23. Receita líquidas de vendas e serviços prestados 2019 2018
Vendas bruta de veículos novos 342.809 255.113
Vendas bruta de peças e acessórios 106.818 82.934
Vendas bruta de pneus 94.790 85.035
Vendas bruta de oficina mecânica 12.717 9.476
Vendas bruta - faturamento direto 6.923 5.368
Vendas bruta de serviços de recapagem 5.341 4.335
Vendas bruta de serviços terceirizados 2.016 2.143
Vendas bruta de outros produtos e serviços 221 127
Dedução de vendas de mercadorias:
Devolução e cancelamento de vendas (13.109) (5.946)
PIS (608) (467)
Cofins (2.801) (2.151)
ICMS (33.652) (26.012)
Dedução de vendas de serviços:
PIS (425) (320)
Cofins (1.956) (1.515)
ISS (1.065) (856)
Receita líquida 518.019 407.264
24. Custos das vendas e dos serviços prestados 2019 2018
Custo de veículos novos 292.638 222.087
Custo de peças e acessórios 77.073 60.592
Custo de pneus 85.734 75.423
Custo da oficina mecânica 9.134 8.780
Custo de serviços de recapagem 4.748 3.791
Custo de serviços terceirizados 1.244 1.475
Custo de outros produtos e serviços 671 653
 471.242 372.801
25. Despesas com vendas 2019 2018
Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 14.709 12.078
Cortesias de venda 546 260
Despesa de propaganda e publicidade 1.976 1.284
Garantias comerciais 937 787
Serviços prestados por terceiros 1.730 1.821
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (148) 470
Provisão (reversão) para perdas de garantias - (12)
Outras 852 618
 20.602 17.306
26. Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Pessoal 20.012 14.106
Aluguéis 1.362 3.587
Serviços prestados por terceiros 1.440 1.097
Repasse ao Centro de Serviços Compartilhados (i) 5.494 6.286
Limpeza e vigilância 4.112 3.496
Depreciação e amortização 4.718 1.623
Viagens e hospedagens 1.109 1.027
Tecnologia da informação 194 194
Comunicação 756 681
Despesas indedutíveis 327 1.149
Impostos, taxas e contribuições 843 626
Combustível 1.002 865
Energia elétrica 1.013 887
Outras 4.384 4.649
 46.766 40.273
(i) O Grupo ao qual a Companhia pertence possui um Centro de Serviços Compartilhados (“CSC”), res-
ponsável pelo gerenciamento de determinadas atividades operacionais para as empresas pertencen-
tes ao Grupo (contabilidade, jurídico, tecnologia da informação, central de atendimento, entre outros).
27. Outras receitas, líquidas 2019 2018
Bonificação fábrica 22.934 19.957
Recuperação de despesas 91 179
Recuperação de garantia/revisão 64 685
Resultado na alienação de bens 127 207
Outras receitas 392 145
 23.608 21.173
28. Resultado financeiro 2019 2018
Receita financeira
Receita financeira de títulos e valores mobiliários (i) 2.998 2.339
Variação monetária ativa (iii) 19.647 17.638
Valor justo sobre hedge accounting 221 -
Outras receitas financeiras (iv) 418 468
Total da receita financeira 23.284 20.445
Despesa financeira
Empréstimo e financiamentos bancários (5.944) (4.819)
Variação monetária passiva (iii) (23.829) (19.415)
Despesas com taxas nos recebimentos em cartão de débito e crédito (ii) (1.261) (922)
Despesas com juros passivos (264) (1.798)
IOF - Imposto sobre operação financeira (298) (453)
Encargos sobre arrendamento (1.182) -
Valor justo sobre hedge accounting (21) -
Outras despesas financeiras (iv) (917) (637)
Total da despesa financeira (33.716) (28.044)
Resultado financeiro (10.432) (7.599)
(i) As receitas financeiras sobre títulos e valores mobiliários são compostas pelos resultados das apli-
cações em CDBs e Fundos conforme taxas/cotas descritas na Nota 7; (ii) Referem-se às cobranças 
de percentuais sobre o valor de operação, sendo que estes podem variar de acordo com a bandeira 
utilizada; (iii) Referem-se na maior parte de atualização monetária referente a empréstimo tomado 
em dólar e operação de swap; e (iv) Os valores de outras receitas e despesas financeiras são com-
postos por juros, multas, descontos, atualização monetária (Selic) e outras. continua...
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(b) Transações: (b.1) Vendas de produtos e serviços 2019 2018
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 562 1.401
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 9.184 11.464
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 27.674 18.965
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 1.954 5.399
GV Holding S.A. 35 21
HRB Comércio de Veículos Ltda. 31 15
Banco Rodobens S.A. 761 499
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 988 1.110
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 2.584 1.495
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. - 45
Rodobens Automóveis Salvador Ltda. 31 15
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 30 185
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 2.197 1.462
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 192 132
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 350 223
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 20 6
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 1.928 1.425
Outros 35 4
 48.556 43.866
(b.2) Compras de produtos e serviços 2019 2018
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 14.989 3.796
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 4.004 3.176
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 13.746 12.865
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 1 1
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda 150 195
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 32 44
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 54 17
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 432 381
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 13 -
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 16 35
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. - 44
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. 116 109
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 127 116
GV Holding S.A. 69 1
Rodobens Locadora de Veículos Ltda 779 393
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 64 161
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 648 712
Banco Rodobens S.A. 52 527
 35.292 22.573

(b.3) Resultado financeiro 2019 2018
 Despesas Despesas
 financeiras financeiras
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. - 276
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. 170 175
Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 422 289
 592 740
As despesas financeiras são provenientes dos contratos de mútuo remunerados a 100% do CDI.
(c) Remuneração do pessoal-chave da Administração (Diretoria) 2019 2018
Salários e encargos 661 468
 661 468
30. Compromissos assumidos: A Companhia mantém contratos firmados junto à montadora, para concessão de vendas de veículos comerciais da marca Mercedes-Benz, por prazo indeterminado. Adi-
cionalmente, também possui contratos de aluguéis dos prédios nos quais são localizadas as concessionárias de veículos com vigências que variam de 5 a 10 anos (Nota 18).
31. Seguros: A Companhia mantém contratos de seguros cuja cobertura é adequada na opinião da administração para cobrir riscos com a frota e riscos prediais, com cobertura de roubo, incêndio, entre 
outros riscos, com valores compatíveis com os riscos envolvidos (informação não auditada).
32. Outras divulgações sobre fluxos de caixa
(a) Reconciliação da dívida líquida
  Mútuo Instrumentos Caixa e 
 Empréstimos financeiro financeiros derivativos equivalentes Dívida líquida
Dívida líquida em 1° de janeiro de 2018 60.396 11.824 715 (3.309) 69.626
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
 Captações 83.740 11.600 - - 95.340
 Pagamento de principal (42.274) (6.730) (1.903) - (50.907)
 Pagamento de juros (4.616) (791) - - (5.407)
 Movimentação do caixa - - - (1.456) (1.456)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
 Provisão de juros 4.341 740 - - 5.081
 Variação cambial 6.956 - (5.723) - 1.233
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2018 108.543 16.643 (6.911) (4.765) 113.510
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
 Captações/Recebimentos 65.940 - 4.273 - 70.213
 Pagamento de principal (36.100) - - - (36.100)
 Pagamento de juros (5.896) - - - (5.896)
 Movimentação do caixa - - - (6.182) (6.182)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
 Provisão de juros 6.121 592 - - 6.713
 Variação cambial 3.936 - 62 - 3.998
 Outras - - - - -
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019 142.544 17.235 (2.576) (10.947) 146.256

29. Transações com partes relacionadas
(a) Saldos
         2019
    Ativo     Passivo
 Contas a receber Avisos de Adiantamento JCP Fornecedores Aviso de Mútuo Adiantamento Dividendos a
Empresa credora / devedora de clientes (i) lançamentos (ii) a fornecedores a receber (iii) lançamentos (ii) financeiro (iv) de clientes pagar
Banco Rodobens S.A. 4.557 - - - - - - 552 -
Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 2 - - - - - 12.312 - -
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 20 5 261 - - 823 - - -
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 16 - - - - - - 2 -
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. - - - - - - 4.923 - -
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 98 - - - - - - 1 -
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. - 12 - - - 10 - - -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 1.032 106 - - - - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 378 190 241 730 411 - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 14 75 - - - - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 854 66 - - - - - - -
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 47 - - - 127 5 - 5 -
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. - - - - 14 - - - -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - 34 - - - -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 14 - - - 43 36 - - -
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 2.386 162 - - 14 - - - -
Outros 4 9 - - 32 - - 1 146
 9.422 625 502 730 675 874 17.235 561 146
         2018
    Ativo     Passivo
 Contas a receber Avisos de Adiantamento JCP Fornecedores Aviso de Mútuo Adiantamento Dividendos a
Empresa credora / devedora de clientes (i) lançamentos (ii) a fornecedores a receber (iii) lançamentos (ii) financeiro (iv) de clientes pagar
Banco Rodobens S.A. 7.167 - - - - - - 555 -
Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda. - - - - - - 11.889 - -
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 16 5 12 - - 192 - - -
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - - - - - - - 2 -
Rodobens Gerenc. de Riscos em Seguros Ltda. - - - - - - 4.754 - -
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. - 15 - - - 9 - - -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 2 87 - - - - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 1.376 155 - 348 30 - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 10 66 - - 167 - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 418 53 - - - - - - -
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 47 5 - - 25 12 - 5 -
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. - 1 - - 13 - - - -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - 32 - - - -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 137 - - - 34 - - - -
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 4.425 132 - - 1.240 - - - -
Outros 13 22 - - 14 - - 2 146
 13.611 541 12 348 1.555 213 16.643 564 146
(i) Refere-se a contas a receber relacionada a prestações de serviços e vendas a partes relacionadas, sem objetivos de lucros. (ii) Os saldos ativos e passivos referem-se a valores a receber e pagar de em-
presas ligadas relativas a reembolso de despesas entre as empresas do Grupo. (iii) Refere-se a contas a pagar relacionada a obtenção de serviços, compras de veículos e aluguéis com partes relacionadas, 
sem objetivos de lucros. (iv) Refere-se a empréstimos obtidos de partes relacionadas indexados de 100% a 100,5% do CDI. 

Aos Administradores e Acionistas da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Rodobens Veículos Comerciais Ci-
rasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras “. Somos in-
dependentes em relação à Companhia, 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 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi-

nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 

que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio das in-
vestidas da Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria das investidas 
da Companhia e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos duran-
te nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 27 de março de 2020
PricewaterhouseCoopers Maurício Cardoso de Moraes
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1PR035795/O-1 “T” SP

LIBANO MIRANDA BARROSO - Diretor Presidente ADEMIR ODORICIO - Diretor Geral JONAS SPINOSA - Técnico em Contabilidade 1SP240470/O-0

Oficiais do
Registro de Imóveis

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 18/2020 – ADITIVO CONTRATUAL Nº 
08/2020 – CONTRATO Nº 04/2019. 
CONTRATADA: COPY TECH BRASIL EIRELI - ME. 
OBJETO: Alteração da redação do item 1.2 e prorrogação por 12 (doze) meses do 
prazo de vigência do contrato nº 04/2019. 
Valor Global: R$ 6.300 (seis mil e trezentos reais). Vigência do aditivo: 20 de maio 
de 2020 a 19 de maio de 2021. Data da assinatura: 08 de maio de 2020. Recursos 
orçamentários nº 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base 
Legal: Artigos 57, inciso II, e 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93. São José do 
Rio Preto, 14 de maio de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

Editais de
PROCLAMAS



B-9Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
15 de maio de 2020

Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

GV Holding S.A. - CNPJ nº 59.981.829/0001-65

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para as informações que se tornarem necessárias relativamente às contas apresentadas.                                    São José do Rio Preto/SP, 15 de maio de 2020.          A Diretoria
Balanço Patrimonial - Em milhares de reais

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019  - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração do Resultado Abrangente  - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais 

ATIVO Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 111.103 117.214
Títulos e valores mobiliários 7 51.728 45.577
Tributos a recuperar 8 11.255 8.880
Dividendos a receber 12 (a) 146 17
Juros sobre capital a receber 12 (a) 10.846 20.346
Partes relacionadas 12 (a) 18.441 1.363
Despesas antecipadas  314 150
Demais contas a receber 9 7.215 7.030
Instrumentos financeiros derivativos 19 - 559
  211.048 201.136
Ativos não circulantes mantidos para venda 10 136.165 131.702
  347.213 332.838
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 (a) 5.628 8.738
Depósitos judiciais 20 2.214 1.610
Demais contas a receber 9 23.745 17.206
Instrumentos financeiros derivativos 19 8.266 4.550
  39.853 32.104
Investimentos
Em sociedades controladas e coligadas 13 1.790.109 1.679.942
Propriedades para investimento 14 2.418 20.379
Outros investimentos  27 27
Intangível  65 82
Ativos de direito de uso 15 2.479 -
Imobilizado  550 698
  1.835.501 1.733.232
Total do ativo  2.182.714 2.066.070

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2019 2018
Circulante
Salários e encargos sociais  3.616 3.763
Contas a pagar 16 10.585 10.200
Tributos a recolher 17 1.044 1.734
Instrumentos financeiros derivativos 19 1.002 -
Passivo de arrendamento 15 862 -
Empréstimos 18 7.774 19.953
Dividendos a pagar 12 (a) 3.790 -
Juros sobre capital a pagar 12 (a) 17.510 14.960
Partes relacionadas 12 (a) 1.911 233
  48.094 50.843
Não circulante
Provisões para perdas com investimentos 13 (d) (iii) 29.419 28.450
Contas a pagar 16 - 4.414
Empréstimos 18 96.935 96.947
Provisão para contingências 20 118 25
Passivo de arrendamento 15 1.716 -
Tributos diferidos 11 5 36
  128.193 129.872
Total do passivo  176.287 180.715
Patrimônio líquido 21
Capital social  1.164.210 1.164.210
Ajustes de avaliação patrimonial  2.562 35.364
Reservas de lucros  840.418 686.544
Ações em tesouraria  (763) (763)
Total do patrimônio líquido  2.006.427 1.885.355

Total do passivo e patrimônio líquido  2.182.714 2.066.070

 Reservas de lucros
   Ajustes
  Capital de avaliação    Ações em Lucros
 Nota social patrimonial Legal Estatutária Retenção tesouraria acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017  1.084.852 75.529 38.339 77.653 428.456 (763) - 1.704.066
Ajustes de exercícios anteriores - CPC48 investidas 21 (d) - - - - (6.763) - - (6.763)
Ajustes de exercícios anteriores de economia hiperinflacionária 21 (e) - - - - 39.536 - - 39.536
Saldo de abertura ajustado em 1º de janeiro de 2018  1.084.852 75.529 38.339 77.653 461.229 (763) - 1.736.839
Lucro líquido do exercício  - - - - - - 126.712 126.712
Aumento de capital 21 (a) 79.358 - - - - - - 79.358
Ajuste a valor justo de investidas no exterior 21 (c)(iii) - (20.514) - - - - - (20.514)
Participação no resultado abrangente das controladas 21 (c)(i) e (ii) - (5.781) - - - - - (5.781)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 21 (c)(i) - (13.870) - - - - - (13.870)
Ajustes patrimoniais 21 (d) - - - - 211 - - 211
Destinações do lucro líquido:
Reserva legal 21 (b) - - 6.336 - - - (6.336) -
Juros sobre capital próprio 21 (b) - - - - - - (17.600) (17.600)
Reserva estatutária 21 (b) - - - 96.979 - - (96.979) -
Retenção de lucros  - - - - 5.797 - (5.797) -
Em 31 de dezembro de 2018  1.164.210 35.364 44.675 174.632 467.237 (763)  1.885.355
Lucro líquido do exercício  - - - - - - 142.950 142.950
Ajuste a valor justo de investidas no exterior 21 (c)(iii) - 1.090 - - - - - 1.090
Participação no resultado abrangente das controladas 21 (c)(i) e (ii) - (11.295) - - - - - (11.295)
Variação cambial de investidas  localizadas no exterior 21 (c)(i) - (7.835) - - - - - (7.835)
Ajustes de economia hiperinflacionária 21 (e) - - - - 16.459 - - 16.459
Ajustes patrimoniais 21 (d) - (14.762) - - 1.255 - - (13.507)
Destinações do lucro líquido:
Reserva legal 21 (b) - - 7.147 - - - (7.147) -
Juros sobre capital próprio 21 (b) - - - - - - (3.000) (3.000)
Dividendos 21 (b) - - - - - - (3.790) (3.790)
Retenção de lucros  - - - - 129.013 - (129.013) -
Em 31 de dezembro de 2019  1.164.210 2.562 51.822 174.632 613.964 (763) - 2.006.427

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Nota 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  142.920 127.738
Ajustes
Depreciação e amortização  1.004 181
Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas 12 (189.784) (151.176)
Constituição para contingências 18 (b) 78 40
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 19 / 25 (2.355) (6.168)
Resultado de propriedades para investimento 14 470 568
Juros, valor justo sobre hedge accounting 
 e variações monetárias sobre empréstimos  8.164 9.365
Atualização sobre impostos a recuperar  865 -
Encargos sobre arrendamentos 15 249 -
Juros sobre mútuos 25 (74) 880
  (38.463) (18.572)
Variações nos ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários  (6.151) (33.023)
Tributos a recuperar  1.545 7.399
Despesas antecipadas  (164) -
Ativos não circulantes mantidos para venda  51.346 (22.064)
Depósitos judiciais  30 -
Demais contas a receber  (6.244) 1.694
Salários e encargos sociais  (147) 843

 Nota 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas 13 189.784 151.176
Gerais e administrativas 23 (32.198) (20.182)
Outras despesas operacionais, líquidas 24 (18.466) (5.590)
Lucro operacional  139.120 125.404
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 14.935 14.520
Despesas financeiras 25 (11.135) (12.186)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  142.920 127.738
Imposto de renda e contribuição social 22 30 (1.026)
Lucro líquido do exercício  142.950 126.712
Ações em circulação no final do exercício (em lotes de mil)  1.549.566 1.549.566
Lucro básico e diluído por lote de mil ações (em reais)  92,25 81,77

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 Nota 2019 2018
Lucro líquido do exercício  142.950 126.712
Outros componentes do resultado abrangente
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Ajuste a valor justo de investidas no exterior 21 (c)(iii) 1.090 (20.514)
Participação no resultado abrangente das controladas 21 (c)(i) e (ii) (11.295) (5.781)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 21 (c)(i) (7.835) (13.870)
Total do resultado abrangente do exercício  124.910 86.547

As notas explicativas da administração são parte  integrante das demonstrações financeiras

1. Informações gerais: A GV Holding S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, sedia-
da em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, que integra as empresas do grupo empresarial denominado 
“Empresas Rodobens”, como uma das principais holdings. A Companhia tem como objeto social e atividade pre-
ponderante a participação, direta e indireta, no capital de outras empresas (Nota 13). A emissão dessas demons-
trações financeiras foi autorizada pela Administração, em 23 de abril de 2020.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e incluindo aquelas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unida-
des imobiliárias pela RNI Negócios Imobiliários S.A., controlada pela Companhia, seguem o entendimento da ad-
ministração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 
sobre a aplicação da NBC TG 47. As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-
tente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras, e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras individuais da Companhia foram prepara-
das com base no pressuposto de continuidade de suas operações. Vale ressaltar que as suas operações come-
çaram a ser afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do COVID-19 no primeiro trimestre de 2020 
e a Companhia espera algum impacto em suas demonstrações financeiras individuais em 2020. A Companhia 
está atualmente trabalhando em planos de adaptação à situação. Na data em que a administração autorizou a 
emissão das presentes demonstrações financeiras individuais, a administração da Companhia determinou que 
não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia de continuar operando 
nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer situação que pudesse afetar as demonstrações fi-
nanceiras individuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 2.1. Base de preparação: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos finan-
ceiros (inclusive instrumentos derivativos) mensurados ao valor justo. A preparação das demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demons-
trações financeiras da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes às provisões para perdas com inves-
timentos, depreciação, amortização, contingências, passivo de arrendamento, valor justo de instrumentos finan-
ceiros derivativos e outras. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. Tais es-
timativas não são consideradas críticas pela administração. (a) Demonstrações financeiras individuais: As 
demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil, incluindo aquelas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. (b) Demonstrações financeiras conso-
lidadas: A administração da Companhia, mediante aprovação formal do acionista controlador da Companhia e 
consentimento dos demais acionistas, optou pela não apresentação das demonstrações financeiras consolida-
das da GV Holding S.A., visto haver a consolidação e combinação das demonstrações financeiras das Empresas 
Rodobens, da qual as demonstrações financeiras da Companhia fazem parte, sendo essas demonstrações utili-
zadas pelos acionistas e pelo mercado. As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas das Empresas 
Rodobens estão disponíveis e poderão ser obtidas, juntamente com as demonstrações financeiras individuais da 
Companhia, na sede das Empresas Rodobens, em São José do Rio Preto - SP. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: As demonstrações financeiras individuais estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda fun-
cional da Companhia. (ii) Controladas com moeda funcional diferente: Os resultados e a posição financeira 
das controladas que integram as demonstrações financeiras individuais da Companhia, cuja moeda funcional é 
diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: • Os ativos e 
passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. 
• As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a 
menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas 
das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações). • To-
das as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líqui-
do, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. As controladas Automotores Juan Manuel Fangio S.A., Rodobens 
Vehículos S.A., Rodobens Argentina S.A., Rodobens Internacional S.A., Rodobens S.A de Ahorro Para Fines Deter-
minados e Rodobens Inversiones S.A. tem como moeda funcional o Peso argentino e a WV Holdings Ltd. tem como 
moeda funcional o Dólar norte-americano. 2.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: 2.3.1. Alte-
rações adotadas pela Companhia: A partir de 1º de janeiro de 2019 entraram em vigência a nova norma CPC 
06 (R2) – Arrendamentos e a nova interpretação ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. 
Seguem as considerações da Companhia sobre a aplicabilidade e impacto das referidas normas nas demonstra-
ções financeiras, a partir de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) – Arrendamentos: Norma emitida pelo IASB em 
janeiro de 2016, substitui a IAS 37 – Arrendamento Mercantil e as interpretações relacionadas IFRIC 4, SIC 15 e 
SIC 27. Foi traduzida e normatizada no Brasil mediante o pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos. 
As principais mudanças são: (i) Equiparação das tratativas contábeis para arrendamentos operacionais e finan-
ceiros para o arrendatário, de modo que todos os arrendamentos com prazo superior a 12 meses, contrapresta-
ção fixa e valor do ativo relevante, passarão a ser reconhecidos no Balanço Patrimonial do arrendatário, sendo re-
gistrado um ativo de direito de uso e um passivo para pagamentos futuros, ambos a valor presente; (ii) As des-
pesas de arredamentos deixarão de ser reconhecidas de forma linear. O resultado será impactado pela despesa 
de depreciação do ativo e pela apropriação de juros do passivo. Os impactos desta norma estão apresentados na 
Nota 15. ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação do CPC 32 – 
Tributos sobre o Lucro, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração da norma quando 
há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos com base no lucro tributável 
(prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais de-
terminadas. A Administração da Companhia avaliou a nova norma e não identificou impactos em suas demons-
trações financeiras. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depó-
sitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três me-
ses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Instrumentos financeiros: 2.5.1. Classificação: A 
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao va-
lor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo 
amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os 
termos contratuais dos fluxos de caixa. A Companhia classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao custo amor-
tizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeiros mensurados ao valor 
justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou em outros resultados abrangentes. Para investimen-
tos em instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é mantido. A Com-
panhia reclassifica os investimentos em títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de 
tais ativos é alterado. 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: Compras e vendas regulares de ativos financei-
ros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o 
ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou 
tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da pro-
priedade. 2.5.3. Mensuração: No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor jus-
to acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da 
transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. Os ativos financeiros com deriva-
tivos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem ape-
nas em pagamento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração subsequente de títulos de dí-
vida depende do modelo de negócio da Companhia para gestão do ativo, além das características do fluxo de cai-
xa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de dívida de acordo com as três categorias de mensuração a se-
guir: • Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais flu-
xos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As 
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente 
no resultado e apresentados em “Outras receitas, líquidas” juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As per-
das por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. • Valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes - os ativos que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e 
para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de 
juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no valor contábil são 
registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas por impair-
ment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativas que haviam sido reconhecidos em “Outros 
resultados abrangentes” são reclassificados do patrimônio líquido para o resultado e reconhecidos em “Outras re-
ceitas, líquidas”. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas finan-
ceiras usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados em “Outras 
receitas, líquidas” e as despesas de impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do 
resultado. • Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo 
amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente 
mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em “Ou-
tras receitas, líquidas” no período em que ocorrerem. 2.5.4.Compensação de instrumentos financeiros: Ativos 
e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um 
direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou reali-
zar 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. 2.5.5. Impairment de ativos financeiros: A Companhia avalia, em base prospectiva, as per-
das esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem 
simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a 
partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.6. Outros ativos circulantes: Os demais ativos recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um merca-
do ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando aplicável, por provisão para ajuste ao valor de realização, 
que é constituída com base na análise das expectativas de sua efetiva realização. São incluídos como ativo cir-
culante, aqueles ativos com prazo de vencimento inferior a 12 meses após a data de emissão do balanço. 2.7. In-
vestimentos em controladas e coligadas: A Companhia possui participações societárias em empresas inte-
grantes das Empresas Rodobens cujas atividades compreendem o comércio de veículos automotores, peças e 
acessórios, a administração de grupos de consórcio de caminhões, imóveis, serviços e outros bens, instituição fi-
nanceira, incorporação e construção civil e a locação de bens móveis e imóveis. As participações em empresas 
controladas e coligadas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exer-
cício como despesa (ou receita) operacional (Nota 13). No caso de variação cambial de investimentos no exterior, 
que apresentam moeda funcional diferente da Companhia, as variações no valor do investimento decorrentes ex-
clusivamente de variação cambial são registradas na conta “Ajustes acumulados de conversão”, no patrimônio 
líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício quando o investimento for vendido ou 
baixado para perda. Quando necessário, as práticas contábeis das controladas e coligadas são alteradas para ga-
rantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 2.8. Propriedades para investimento: A Com-
panhia registra suas propriedades para investimento pelo valor de mercado, conforme opção apresentada pela 
norma contábil aplicável – CPC 28 (Nota 14). 2.9. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não 
circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, princi-
palmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa. Estes ativos são avaliados pelo 
menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. 2.10. Intangível - Softwares: As li-
cenças de software são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada de cin-
co anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorri-
dos. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil 
estimada, não superior a cinco anos. 2.11. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, me-
nos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e 

também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados, quando aplicá-
vel. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses 
custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. 
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incor-
ridos. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada usando o método linear considerando os seus custos e 
seus valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu 
valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 2.12). Os 
ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são 
reconhecidos em “Outras despesas operacionais, líquidas”, na demonstração do resultado. 2.12. Impairment 
de ativos não financeiros: Os ativos são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impair-
ment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior va-
lor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do 
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido 
ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impair-
ment na data do balanço. 2.13. Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o paga-
mento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo cus-
to, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Na prática, são normalmente reco-
nhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.14. Empréstimos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmen-
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo cus-
to amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a 
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aber-
to, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a me-
nos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. 2.15. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: Inicialmente, os 
derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, sub-
sequentemente, recalculados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depen-
de do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da contabili-
dade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da natureza do item que está sendo 
protegido por hedge. Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos 
designados como proteção, a Companhia adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) e desig-
nou certos derivativos como hedge de risco de mercado, em que os ativos e passivos financeiros objetos de hed-
ge também são demonstrados e registrados, respectivamente, da seguinte forma: • Valor Justo com contrapar-
tida no resultado. O objetivo da gestão de riscos e a estratégia de proteção destes riscos são documentados no 
início da operação e de forma contínua quanto à efetividade dos instrumentos financeiros derivativos e o ajuste a 
valor justo ou fluxo de caixa das operações objeto de hedge. Se o hedge não mais atende aos critérios de conta-
bilização, a relação de proteção é descontinuada. O valor justo dos instrumentos derivativos usados para fins de 
hedge, bem como a movimentação dos valores de hedge (hedge accounting) estão divulgados na Nota 19. 2.16. 
Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente legal ou implícita 
como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obri-
gação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.17. Imposto de renda e contribuição social cor-
rentes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impos-
tos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo 
de imposto de renda e contribuição social correntes é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assu-
midas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamenta-
ção fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social correntes são apre-
sentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipada-
mente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de ren-
da e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro 
tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. 2.18. Benefícios 
a empregados - Participação nos lucros: A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação 
nos resultados com base no Programa de Participação no Resultado. 2.19. Capital social: As ações de capital 
são classificadas no patrimônio líquido. 2.20. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime de competência. 2.21. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de 
dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor aci-
ma do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelo Conselho de Administra-
ção. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 
3. Gestão de risco financeiro: A Companhia é a principal holding das “Empresas Rodobens” sendo que suas 
atividades a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de taxa de juros de valor justo, risco 
de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão 
de risco global das “Empresas Rodobens” se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e bus-
ca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro. A gestão de risco é realizada pela área de 
finanças da Companhia, seguindo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A área de finanças 
identifica, avalia e protege as empresas do grupo contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as 
unidades operacionais. O Conselho de Administração estabelece princípios, através de políticas e realização 
de comitês, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas como risco de crédito, e investi-
mento de excedentes de caixa. 
4. Gestão de capital: A gestão de capital da Companhia é realizada em conjunto com a Gestão de capital das 
“Empresas Rodobens”. Os objetivos das Empresas Rodobens ao administrar seu capital são os de salvaguardar 
a capacidade de continuidade das Empresas Rodobens, proporcionando retorno aos acionistas e manter uma es-
trutura de capital ideal que possibilite redução de custos e o seu desenvolvimento. Para manter ou ajustar a es-
trutura de capital da Companhia, a administração pode, com a autorização do conselho, rever a política de paga-
mento de dividendos, devolver capital aos acionistas, propor aumento de capital ou, ainda, alienar ativos para re-
duzir, por exemplo, o nível de endividamento. A administração da Companhia monitora o capital com base no ín-
dice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital to-
tal. 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, equivalentes de caixa e 

continua...

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 Nota 2019 2018
Tributos a recolher  (1.140) (8.725)
Contas a pagar  (5.670) (3.685)
Caixa aplicado nas operações  (5.058) (76.133)
Juros pagos sobre arrendamentos  (249) -
Juros pagos sobre empréstimos  (1.073) (5.389)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (6.380) (81.522)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições (venda) de bens do ativo imobilizado e intangível, líquidos  (47) (145)
Recebimentos de propriedades para investimento  609 -
Pagamentos das compras de participações societárias, líquidos  (41.056) (10.463)
Recebimentos (pagamentos) de partes relacionadas, líquidos  (15.300) (660)
Adiantamento para futuro aumento de capital  (3.169) (4.779)
Dividendos e juros sobre o capital recebidos  79.675 80.619
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos  20.712 64.572
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Obtenção (pagamentos) de empréstimos e financiamentos  (19.821) 95.797
Pagamentos de arrendamentos  (787) -
Recebimentos (pagamentos) de operações de swap, líquidos  165 392
Caixa líquido gerados pelas (aplicado nas) atividades de financiamento  (20.443) 96.189
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  (6.111) 79.239
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  117.214 37.975
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  111.103 117.214

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

títulos e valores mobiliários. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demons-
trado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira (não considera passivo 
de arrendamento) da Companhia em 31 de dezembro podem ser assim sumariados:
 2019 2018
Empréstimos, mútuos e instrumentos financeiros derivativos 94.179 109.137
Total dívida 94.179 109.137
(-) Caixa e equivalentes de caixa (111.103) (117.214)
(-) Títulos e valores mobiliários (51.728) (45.577)
Dívida líquida (68.652) (53.654)
Total do patrimônio líquido 2.006.427 1.885.355
Total do capital 1.937.775 1.831.701
Índice de alavancagem financeira(%) (0,04) (0,03)
5. Instrumentos financeiros por categoria
  2019  2018
  Valor   Valor
  justo por   justo por
 Custo meio do  Custo meio do
 amortizado resultado amortizado resultado
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa 93.395 17.708 79.178 38.036
Títulos e valores mobiliários - 51.728 - 45.577
Dividendos a receber 146 - 17 -
Juros sobre capital próprio a receber 10.846 - 20.346 -
Demais contas a receber 30.960 - 24.236 -
Partes relacionadas 18.441 - 1.363 -
Instrumentos financeiros derivativos - 8.266 - 5.109
Depósitos judiciais 2.214 - 1.610 -
 156.002 77.702 126.750 88.722 
   2019 2018
  Valor justo
 Custo  por meio  Custo
 amortizado do resultado amortizado
Passivos, conforme o balanço patrimonial
Contas a pagar 10.585 - 14.614
Empréstimos 104.709 - 116.900
Passivo de arrendamento 2.578 - -
Partes relacionadas 1.911 - 233
Dividendos a pagar 3.790 - -
Instrumentos financeiros derivativos - 1.002 -
Juros sobre capital a pagar 17.510 - 14.960
 141.083 1.002 146.707
6. Caixa e equivalentes de caixa
 Nota 2019 2018
Caixa e bancos  599 177
Títulos e valores mobiliários 7 110.504 117.037
  111.103 117.214
Os títulos e valores mobiliários, com liquidez imediata e sem o risco de alteração significativa de mudança de va-
lor foram classificados como caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração do fluxo de caixa.
7. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários podem ser assim sumariados:
 Nota 2019 2018
Certificados de Depósito Bancário - CDB  92.796 79.001
Fundos de Investimentos - FI
- Certificados de Depósito Bancário - CDB  577 791
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT  31.678 37.031
- Letras Financeiras - LF Senior  6.038 5.646
- Letras Financeiras  13.536 2.749
- Over 1 dia  7.995 26.539
- Tesouraria  3 -
- Outros Fundos  9.609 10.857
  162.232 162.614
( - ) Caixa e equivalentes de caixa 6 (110.504) (117.037)
  51.728 45.577
Os títulos e valores mobiliários referem-se a debêntures e fundos de investimentos que são remunerados com 
base no Certificado de Depósito Interbancário – CDI com remuneração de aproximadamente 99,1% do CDI (2018 
– 100%).
8. Tributos a recuperar
 2019 2018
Imposto de renda retido na fonte - IRRF (i) 7.563 5.916
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 3.509 2.862
Contribuição social sobre o lucro - CSLL 149 81
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 15 15
Outros 19 6
 11.255 8.880
(i) Em 2019, foi distribuído à Companhia juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 31.669 (2018 - R$ 
38.935) (Nota 12 (a)(ii) e 13 (b)), que gerou o montante de R$ 4.750 (2018 - R$ 5.840) de IRRF, sendo que a di-
ferença para o saldo registrado foi compensado com IRRF a recolher durante o exercício.
9. Demais contas a receber
 2019 2018
Carteira de imóveis (i) 25.495 17.589
Contratos de mútuo com partes não relacionadas 3.266 2.654
Outros valores a receber 2.199 3.993
 30.960 24.236
No ativo circulante (7.215) (7.030)
No ativo não circulante 23.745 17.206
(i) Refere-se a carteiras de recebíveis adquiridas da controlada RNI Negócios Imobiliários S.A., sem deságio e re-
cebíveis proveniente das vendas de imóveis/terrenos.
10. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não circulantes mantidos para venda referem-se a 
apartamentos/casas e lotes de terrenos, nos valores de R$ 98.816 e R$ 37.349 (2018 – R$ 82.222 e R$ 49.480), 
respectivamente, adquiridos das controladas RNI Negócios Imobiliários S.A. e Banco Rodobens S.A. com o obje-
tivo de venda a terceiros.
11. Tributos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto e os valores contábeis das demonstrações financeiras indivi-
duais. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% 
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Os impostos diferidos ativos são demonstrados a se-
guir na extensão em que seja provável a compensação das diferenças temporárias, com base em projeções ela-
boradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários futuros que podem sofrer alterações.
(a) Composição dos créditos tributários
 2019 2018
Créditos tributários (ativo)
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Variação cambial 1.363 -
Provisão para contingências 1.031 1.004
Direito de uso (Efeitos de adoção do CPC 06 (R2)) 33 -
Provisão sobre participação nos lucros 695 697
Provisão sobre prestação de serviços 16 -
 3.138 1.701
Débitos tributários (passivo)
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Instrumentos financeiros derivativos (2.469) (1.737)
Valor justo sobre hedge accounting (674) -
 (3.143) (1.737)
Saldo contábil, líquido (5) (36)
Os ativos diferidos de imposto de renda decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reco-
nhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir de proje-
ções de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos futuros que po-
dem, portanto, sofrer alterações. A Companhia possui créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, no 
montante de R$ 12.636 (2017 – R$ 10.186), não contabilizados por não atenderem aos requisitos das práti-
cas contábeis para seu registro.

12. Partes relacionadas: (a) Saldos em 31 de dezembro        2019
 Ativo Passivo
 Circulante Circulante
   Adiantamento  (i)   (ii)
 Aplicações Contas a para futuro Dividendos Juros sobre Contas Dividendos Juros sobre
 financeiras receber aumento de capital a receber capital próprio a pagar a pagar capital próprio
Acionistas e administradores - - - - - - 3.790 17.510
Banco Rodobens S.A. 92.796 118 - - 4.389 - - -
Br Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. - 4 - - - - - -
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. - 2 - - - - - -
CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. - 3 - - - - - -
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. - 177 - - - - - -
HRB Comércio de Veículos Ltda. - - - - 680 - - -
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - 5 - - - - - -
Portobens Administradora de Consórcios Ltda. - 6 - - - - - -
Prestacon Adm. e Corretora de Seguros de Vida Ltda. - 1 - - - - - -
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. - 210 - - - - - -
RCE Digital Ltda. - 5 - - - 2 - -
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. - - - 17 - - - -
RNI Incorporadora Imobiliária 452 Ltda. - 8.117 - - - - - -
RNI Incorporadora Imobiliária 456 Ltda. - 9.029 - - - - - -
RNI Negócios Imobiliários S.A. - 237 - 129 - - - -
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. - 364 - - 3.769 165 - -
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - 2 - - - - - -
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. - 1 - - - 1.235 - -
Rodobens Automóveis Salvador Ltda. - - - - - 488 - -
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. - 4 - - - 2 - -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - - 16 - -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. - 14 - - - 3 - -
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. - - - - 2.008 - - -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. - - 5.195 - - - - -
Juillan Holdings Ltda. - - 375 - - - - -
Jaux Holdings Ltda. - - 53 - - - - -
Junas Holdings Ltda. - - 5 - - - - -
Outros - 142 - - - - - -
 92.796 18.441 5.628 146 10.846 1.911 3.790 17.510
       2018
 Ativo Passivo
 Circulante Circulante
   Adiantamento  (i) (ii)
 Aplicações Contas a para futuro Dividendos  Juros sobre Juros sobre Contas
 financeiras receber aumento de capital a receber capital próprio capital próprio  a pagar
Acionistas e administradores - - - - - 14.960 -
Banco Rodobens S.A. 79.465 4 - - 15.231 - 17
HRB Comércio de Veículos Ltda. - - - - 298 - -
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - 3 - - - - -
RCE Digital Ltda. - 3 - - - - 79
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. - - - 17 - - -
RNI Negócios Imobiliários S.A. - 365 - - - - -
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. - 963 - - 3.861 - 80
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. -  - - - - 18
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. - 25 - - - - 21
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. - - - - - - 18
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. - - - - 956 - -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. - - 5.195 - - - -
Rodobens Seminovos Ltda. - - 2.600 - - - -
Juillan Holdings Ltda. - - 221 - - - -
Jaux Holdings Ltda. - - 586 - - - -
Junas Holdings Ltda. - - 136 - - - -
 79.465 1.363 8.738 17 20.346 14.960 233
(i) Em 2019, as investidas Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., HRB Comercio de Veículos Ltda. e Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. distribuíram juros sobre capital próprio de R$ 39.600 (2018 - R$ 39.000), 
R$ 450 (2018 - R$ 350) e R$ 5.500 (2018 - R$ 5.000), respectivamente. Em 2018, além dos valores mencionados a investida Banco Rodobens S.A. distribuiu juros sobre capital próprio de R$ 9.000. Os valores destinados 
à Companhia referentes à sua participação foram de R$ 29.982 (2018 - R$ 29.527), R$ 450 (2018 - R$ 350) e R$ 1.237 (2018 - R$ 1.125), respectivamente, e R$ 7.933 referente ao Banco Rodobens S.A. no exercício de 
2018 (Nota 8 (i)). (ii) Em dezembro de 2019 foi aprovado pelo Conselho de Administração a distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia no montante de R$ 3.000 (2018 - R$ 12.800, R$ 2.200 e R$ 2.600 nos 
meses de junho, outubro e dezembro, respectivamente), sendo que o montante de R$ 450 (2018 – R$ 1.920, R$ 330 e R$ 390, respectivamente), referente ao imposto de renda retido na fonte foi registrado na rubrica “Tri-

butos a recolher” (Nota 17). (iii) Nos exercícios de 2019 e 2017, a GV Holding S.A. prestou garantia para os 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os ris-
cos dessas operações, nos valores totais de R$ 54.970 e R$ 44.500, respectivamente, com vencimentos até 
dezembro de 2021 e março de 2020, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da garantia re-
presenta o montante de R$ 81.824 (2018 - R$ 31.850). (b) Remuneração do pessoal chave da adminis-
tração O pessoal chave da administração inclui os membros da diretoria executiva e do conselho de adminis-
tração. A remuneração pelos serviços desses profissionais, no exercício de 2019, correspondeu a R$ 6.246 
(2018 - R$ 4.159).
13. Investimentos Quantidade de  Patrimônio Lucro
(a) Informações sobre investimentos ações e quotas Percentual líquido líquido/
 possuídas (em de participa- (passivo a (prejuízo)
Em 31 de dezembro de 2019 lotes de mil) ção direta % descoberto) do exercício
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 383 (9)
Banco Rodobens S.A. 230.191 88,15 576.918 68.444
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 1 0,00 148.748 18.179
BrQualy Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 1 0,01 8.927 253
Delta Veículos Ltda. 5.419 100,00 2.645 (911)
DM Motors do Brasil Ltda. 35.833 85,52 31.036 (619)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.378 58,64 5.217 (1.612)
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 2.212 100,00 1.740 392
HRB Comércio de Veículos Ltda. 4.660 99,98 9.846 1.946
Ilha Bela Companhia Securitizadora 
 de Créditos Financeiros 6.339 100,00 10.546 (791)
Itabens Participações Ltda. 1.000 100,00 1.844 367
Jaux Holdings Ltda. 2.939 69,08 511 (123)
Juillan Holdings Ltda. 9.425 100,00 110 (840)
Junas Holdings Ltda. 11.532 87,60 (93) (137)
Promogreen Promotora de Vendas 
 e Prestação de Serviços Ltda. 198 99,00 489 (16)
RCE Digital Ltda. 2.171 50,48 4.693 226
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 1.864 93,77 2.140 534
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 1.800 10,00 34.202 1.498
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 616.597 1.609
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 178.037 75,71 739.027 170.267
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 41.010 100,00 35.971 (5.039)
Rodobens Assessoria Técnica e 
 Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. 1 0,00 23.776 1.247
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 15.731 97,52 8.734 (2.405)
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 57.612 22,90 319.369 26.211
Rodobens Corporativa Ltda. 31.805 93,88 49.291 (5.978)
Rodobens Holding Ltda. 100 100,00 100 1
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 69.626 99,41 151.468 4.276
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 946 5,86 35.141 4.669
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 10 99,98 (3.185) (168)
Rodobens Seminovos Ltda. 9.645 99,95 (324) (193)
Rodobens Transportes Administradora 
 e Corretora de Seguros Ltda. 1 0,00 14.119 466
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 8.815 54,37 (32.300) (4.991)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 15.409 24,95 36.042 (5.033)

...continuação Quantidade de  Patrimônio Lucro
 ações e quotas Percentual líquido líquido/
 possuídas (em de participa- (passivo a (prejuízo)
Em 31 de dezembro de 2019 lotes de mil) ção direta % descoberto) do exercício
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 7.863 22,49 95.544 11.512
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 6.198 38,72 11.687 (90)
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 4.391 100,00 105 (27)
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 2.000 50,00 (16.537) (2.502)
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 20.282 97,23 19.098 (249)
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 22.489 13.031
WV Holdings Ltd. 13.000 42,90 81.196 (10.387)
 Quantidade de  Patrimônio Lucro
 ações e quotas Percentual líquido líquido/
 possuídas (em de participa- (passivo a (prejuízo)
Em 31 de dezembro de 2018 lotes de mil) ção direta % descoberto) do exercício
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 392 (11)
Banco Rodobens S.A. 230.191 88,15 555.156 51.577
DM Motors do Brasil Ltda. 41.858 99,90 33.566 (1.390)
Green Belém Comércio de Veículos Ltda. 11.769 54,40 (854) (1.243)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.943 62,04 6.963 (1.475)
HRB Comércio de Veículos Ltda. 4.660 99,98 8.349 2.049
Ilha Bela Companhia Securitizadora 
 de Créditos Financeiros 6.339 100,00 11.337 1.081
Jaux Holdings Ltda. 2.148 62,01 (157) (128)
Juillan Holdings Ltda. 9.060 100,00 586 (40)
Junas Holdings Ltda. 11.170 87,25 (318) (199)
Promogreen Promotora de Vendas 
 e Prestação de Serviços Ltda. 198 99,00 505 240
RCE Digital Ltda. 2.171 50,48 4.550 (255)
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 1.864 93,77 2.127 488
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 1.800 10,00 32.703 2.531
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 615.299 (26.095)
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 178.037 75,71 673.818 155.702
Rodobens Agrícola e Pecuária Ltda. 450 100,00 453 130
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 2.200 13,64 11.139 (1.975)
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 57.612 22,90 301.833 11.601
Rodobens Comércio Internacional S.A. 430 100,00 8 (39)
Rodobens Corporativa Ltda. 31.805 93,88 54.791 (5.929)
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 69.626 99,41 147.192 6.598
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 946 6,04 30.088 4.127
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 10 99,98 (3.016) (189)
Rodobens Seminovos Ltda. 7.045 99,93 (2.731) (1.137)
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 8.815 54,37 (27.309) (7.462)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 15.409 24,95 47.464 (12.677)
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 7.863 22,49 91.438 11.290
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 16.000 99,96 11.777 (162)
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 2.000 50,00 (14.035) (3.497)
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 20.282 97,23 19.347 (919)
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 9.459 407
WV Holdings Ltd. 13.000 42,90 90.748 (3.667)

(b) Movimentação dos investimentos  Integra- Transfe-       
 Saldos em  lização/ rências Juros   Ajustes de  Resultado Saldos em  Mais valia  Saldos em
 31 de aquisição de partici- sobre Dividendos Ajuste de economia  Ajustes de partici- 31 de Valor do de parti- Valor 31 de
 dezembro (venda) de  pações  capital recebidos avaliação hiperin- patrimo- pações dezembro investi- cipação do dezembro
 de 2018 quotas/ações societárias próprio e a receber patrimonial flacionária niais societárias de 2019 mento societária ágio de 2019
AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.673 - - - - - - - (9) 5.664 383 5.281 - 5.664
Banco Rodobens S.A. 489.371 - - - (39.632) (82) - (1.436) 60.334 508.555 508.555 - - 508.555
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. - 6 - - - - - - - 6 6 - - 6
BrQualy Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - 1 - - - - - - - 1 1 - - 1
Delta Veículos Ltda. - - 2.754 - - (28) (52) - (28) 2.646 2.646 - - 2.646
DM Motors do Brasil Ltda. 33.532 - (4.697) - - (969) (747) - (578) 26.541 26.541 - - 26.541
Green Star Peças e Veículos Ltda. 4.320 37 (187) - - (40) (74) - (998) 3.057 3.057 - - 3.057
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. (464) 2.207 - - - - - - (2) 1.741 1.741 - - 1.741
HRB Comércio de Veículos Ltda. 8.347 - - (450) - - - - 1.946 9.843 9.843 - - 9.843
Ilha Bela Companhia Securitizadora 
 de Créditos Financeiros 11.337 - - - - - - - (791) 10.546 10.546 - - 10.546
Itabens Participações Ltda. - - 1.830 - - - - - 14 1.844 1.844 - - 1.844
Jaux Holdings Ltda. (97) 791 - - - - - - (341) 353 353 - - 353
Juillan Holdings Ltda. 586 365 - - - - - - (840) 111 111 - - 111
Junas Holdings Ltda. (278) 361 - - - - - - (166) (83) (83) - - (83)
Promogreen Promotora de Vendas 
 e Prestação de Serviços Ltda. 500 - - - - - - - (16) 484 484 - - 484
RCE Digital Ltda. 2.297 - - - (1) - - - 73 2.369 2.369 - - 2.369
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.342 - - - (488) - - - 501 6.355 2.007 4.348 - 6.355
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 4.045 - - - - - - - 150 4.195 3.420 - 775 4.195
RNI Negócios Imobiliários S.A. 207.291 - - - (129) - - - 566 207.728 207.728 - - 207.728
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 510.154 - - (29.982) (42.295) (259) - (6.372) 128.278 559.524 559.524 - - 559.524
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. - 41.010 - - -  - - (5.039) 35.971 35.971 - - 35.971
Rodobens Agrícola e Pecuária Ltda. 452 (452) - - - - - - - - - - - -
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento 
 de Riscos em Seguros Ltda. - 1 - - - - - - - 1 1 - - 1
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 1.519 - 6.968 - - - - - 31 8.518 8.518 - - 8.518
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 69.118 - - - - (25) - (1.962) 6.002 73.133 73.133 - - 73.133
Rodobens Comércio Internacional S.A. 8 (129) - - - - - - 121 - - - - -
Rodobens Corporativa Ltda. 51.437 - - - - (9.180) 9.627 - (5.612) 46.272 46.272 - - 46.272
Rodobens Holding Ltda.  100 - - - - - - - 100 100 - - 100
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 146.318 - - - - - - - 4.250 150.568 150.568 - - 150.568
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 1.818 - - - - (7) - - 245 2.056 2.056 - - 2.056
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (3.016) - - - - - - - (167) (3.183) (3.183) - - (3.183)
Rodobens Seminovos Ltda. (2.730) 2.600 - - - - - - (194) (324) (324) - - (324)
Rodobens Transportes Administradora 
 e Corretora de Seguros Ltda. - 1 - - - - - - - 1 1 - - 1
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. (14.847) - - - - - - - (2.713) (17.560) (17.560) - - (17.560)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 11.844 - - - - (103) - (1.492) (1.255) 8.994 8.994 - - 8.994
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 20.567 - - (1.237) (337) (1) - (90) 2.589 21.491 21.491 - - 21.491
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 11.773 - (6.770) - - - - - (478) 4.525 4.525 - - 4.525
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. - - 102 - - - - - 4 106 106 - - 106
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 5.175 - - - - - - - (1.251) 3.924 (8.269) 12.193 - 3.924
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 23.015 - - - - - - - (242) 22.773 18.569 4.204 - 22.773
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 7.155 - - - - - - - 9.857 17.012 17.012 - - 17.012
WV Holdings Ltd. 38.930 - - - - (7.346) 7.705 - (4.457) 34.832 34.832 - - 34.832
 1.651.492 46.898 - (31.669) (82.882) (18.040) 16.459 (11.352) 189.784 1.760.690 1.733.889 26.026 775 1.760.690
Provisão para perdas com investimentos (passivo) 28.450 - - - - - - - - - - - - 29.419
 1.679.942 - - - - - - - - - - - - 1.790.109
  Integra-        
 Saldos em  lização/ Juros   Ajustes de  Resultado Saldos em  Mais valia  Saldos em
 31 de aquisição sobre Dividendos Ajuste de economia  Ajustes de partici- 31 de Valor do de parti- Valor 31 de
 dezembro (venda) de   capital recebidos avaliação hiperin- patrimo- pações dezembro investi- cipação do dezembro
 de 2017 quotas/ações próprio e a receber patrimonial flacionária niais societárias de 2018 mento societária ágio de 2018
AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.684 - - - - - - (11) 5.673 392 5.281 - 5.673
Banco Rodobens S.A. 547.726 - (7.933) (91.446) (21) - (4.420) 45.465 489.371 489.371 - - 489.371
DM Motors do Brasil Ltda. 35.694 - - - (1.735) 961 - (1.388) 33.532 33.532 - - 33.532
Green Belém Comércio de Veículos Ltda. 185 27 - - - - - (676) (464) (464) - - (464)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 5.199 - - - - - (19) (860) 4.320 4.320 - - 4.320
HRB Comércio de Veículos Ltda. 6.157 518 (350) - - - (27) 2.049 8.347 8.347 - - 8.347
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 10.256 - - - - - - 1.081 11.337 11.337 - - 11.337
Jaux Holdings Ltda. (165) 250 - - - - - (182) (97) (97) - - (97)
Juillan Holdings Ltda. 249 377 - - - - - (40) 586 586 - - 586
Junas Holdings Ltda. (744) 741 - - - - - (275) (278) (278) - - (278)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 262 - - - - - - 238 500 500 - - 500
RCE Digital Ltda. 2.467 - - (1) - - - (169) 2.297 2.297 - - 2.297
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.341 - - (457) - - - 458 6.342 1.994 4.348 - 6.342
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 3.825 - - - - - - 220 4.045 3.270 - 775 4.045
RNI Negócios Imobiliários S.A. 215.081 230 - - - - - (8.020) 207.291 207.291 - - 207.291
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 467.031 - (29.527) (44.534) - - (66) 117.250 510.154 510.154 - - 510.154
Rodobens Agrícola e Pecuária Ltda. 322 - - - - - - 130 452 452 - - 452
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 1.796 - - - - - (8) (269) 1.519 1.519 - - 1.519
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 66.228 - - - - - 233 2.657 69.118 69.118 - - 69.118
Rodobens Comércio Internacional S.A. (113) 160 - - - - - (39) 8 8 - - 8
Rodobens Corporativa Ltda. 53.224 - - - (18.714) 22.493 - (5.566) 51.437 51.437 - - 51.437
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 139.761 - - - - - - 6.557 146.318 146.318 - - 146.318
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 2.153 - - - - - - (335) 1.818 1.818 - - 1.818
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (2.827) - - - - - - (189) (3.016) (3.016) - - (3.016)
Rodobens Seminovos Ltda. (1.594) - - - - - - (1.136) (2.730) (2.730) - - (2.730)
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. (10.719) - - - - - (71) (4.057) (14.847) (14.847) - - (14.847)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 15.166 - - - - - (158) (3.164) 11.844 11.844 - - 11.844
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 18.679 860 (1.125) (337) - - (49) 2.539 20.567 20.567 - - 20.567
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 12.074 - - - - - (139) (162) 11.773 11.773 - - 11.773
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. - 5.900 - - - - (80) (645) 5.175 (7.018) 12.193 - 5.175
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 24.194 - - - - - (286) (893) 23.015 18.811 4.204 - 23.015
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 6.848 - - - - - - 307 7.155 7.155 - - 7.155
WV Holdings Ltd. 32.167 10.075 - - (19.695) 16.082 - 301 38.930 38.930 - - 38.930
 1.662.607 19.138 (38.935) (136.775) (40.165) 39.536 (5.090) 151.176 1.651.492 1.624.691 26.026 775 1.651.492
Provisão para perdas com investimentos (passivo) 16.162 - - - - - - - - - - - 28.450
 1.678.769 - - - - - - - - - - - 1.679.942

(c) Descrição das atividades operacionais das investidas: • Atividade financeira: Executada pelo Banco 
Rodobens S.A. com carteiras de crédito, financiamentos e investimentos. • Administração de grupos de con-
sórcio: Administração de grupos de consórcio de caminhões, imóveis e outros bens, efetuada por meio da Rodo-
bens Administradora de Consórcio Ltda. e suas controladas e BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. e suas 
controladas. • Incorporação e construção civil: Atividades exercidas pela RNI Negócios Imobiliários S.A. e suas 
controladas, Jaux Holdings Ltda., Junas Holdings Ltda. e Juillan Holdings Ltda. Essas atividades incluem, ainda, a 
prestação de serviços e a administração de carteira de recebíveis de financiamento imobiliário, entre outras. • 
Atividades comerciais e outras: Essas atividades compreendem, principalmente, o comércio de veículos auto-
motores, peças e acessórios, entre outras atividades. (d) Comentários sobre as principais movimentações re-
lativas às empresas controladas e coligadas: A equivalência patrimonial foi calculada com base em demons-
trações financeiras das controladas e coligadas na data base 31 de dezembro. (i) Durante 2019 e 2018, a Com-
panhia integralizou capital e, também, negociou participações societárias nas empresas listadas abaixo. As tran-
sações que foram realizadas junto a outras empresas do grupo Empresas Rodobens foram a valor de patrimônio 
líquido contábil. São elas: • Em abril de 2018, integralizou 27.200 quotas, do capital da empresa Green Belém 
Comércio de Veículos Ltda. no montante de R$ 27, mantendo o percentual de 54,40% das quotas na investida. 
Em janeiro de 2019 a investida reduziu seu capital social de R$ 21.634 para R$ 10, passando a Companhia a de-
ter 5.438 quotas na investida. No mesmo ato a Companhia transacionou a compra de 4.561 quotas da empresa 
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., no montante de R$ 5, passando a deter 99,99% na investida e 
resultando em uma perda de capital no montante de R$ 394. Em dezembro de 2019, integralizou 2.202.000 quo-
tas, no montante de R$ 2.202, passando a deter 100% das quotas da investida. Em 31 de janeiro de 2019 a in-
vestida Green Belém Comércio de Veículos Ltda. alterou sua denominação social para GVC Geração de Valor em 
Cobrança Ltda. • Em julho de 2018, integralizou 518.370 quotas do capital da empresa HRB Comércio de Veícu-
los Ltda. no montante de R$ 518, mantendo o seu percentual de participação de 99,98%. • Em abril, agosto e 
novembro de 2018, integralizou 250.000 quotas na empresa Jaux Holdings Ltda. no montante de R$ 250, passan-
do a deter 62,01% das quotas na investida e resultando em uma perda de capital no montante de R$ 105. Em 
fevereiro, maio e agosto de 2019, integralizou 791.300 quotas na empresa Jaux Holdings Ltda. no montante de R$ 
791, passando a deter 69,08% das quotas na investida e resultando em uma perda de capital no montante de 
R$ 256. • Em abril, agosto e novembro de 2018, integralizou 376.500 quotas na empresa Juillan Holdings Ltda. 
no montante de R$ 377, mantendo o seu percentual de participação de 100% das quotas na investida. Em feve-
reiro, maio e agosto de 2019, integralizou 365.000 quotas na empresa Juillan Holdings Ltda. no montante de R$ 
365, mantendo o seu percentual de participação de 100% das quotas na investida. • Em abril, agosto e novem-

bro de 2018, integralizou 740.800 quotas na empresa Junas Holdings Ltda. no montante de R$ 741, passando a 
deter 87,25% das quotas na investida e resultando em uma perda de capital no montante de R$ 103. Em feve-
reiro, maio e agosto de 2019, integralizou 361.500 quotas na empresa Junas Holdings Ltda. no montante de R$ 
361, passando a deter 87,60% das quotas na investida e resultando em uma perda de capital no montante de 
R$ 46. • Em janeiro e abril de 2018, a sócia Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., integralizou capital 
na investida Rodobens Locadora de Veículos Ltda. no montante de R$ 7.570, logo o percentual de participação da 
Companhia passou de 11,71% para 6,04%, resultando em uma perda de capital no montante de R$ 587. Em 
abril de 2019, a sócia Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., integralizou capital na investida Rodobens 
Locadora de Veículos Ltda. no montante de R$ 500, logo o percentual de participação da Companhia passou de 
6,04% para 5,86%, resultando em uma perda de capital no montante de R$ 32. • Em abril de 2018, a sócia Ro-
dobens Administradora de Consórcios Ltda., integralizou capital na investida Green Star Peças e Veículos Ltda. no 
montante de R$ 170, logo o percentual de participação da Companhia passou de 62,64% para 62,04%, resul-
tando em um ganho de capital no montante de R$ 55. • Em maio de 2019, integralizou 37.223 quotas na empre-
sa Green Star Peças e Veículos Ltda. no montante de R$ 36, mantendo o seu percentual de participação de 
62,04%. • Em abril de 2018, integralizou 860.383 ações do capital da empresa Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A. no montante de R$ 860, mantendo o seu percentual de participação de 22,49% das quotas na inves-
tida. • Em maio e outubro de 2018, integralizou 160.000 quotas do capital da empresa Rodobens Comércio In-
ternacional Ltda., no montante de R$ 160, mantendo o seu percentual de participação de 100% das quotas na 
investida. Em outubro de 2019 a Administração deliberou em reunião a extinção da investida Rodobens Comércio 
Internacional Ltda. e recebeu o montante de R$ 129, sendo através de movimento financeiro R$ 50, outros crédi-
tos R$ 42, depósitos judiciais R$ 30 e intangível R$ 7. • Em outubro de 2018 transacionou a compra de 2.000 
quotas da empresa Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. passando a deter 50,00% na investida. Na 
operação, por assumir participação em investida com passivo a descoberto a aquisição gerou registro negativo de 
R$ 6.293, além de mais valia de direito de uso da bandeira no montante de R$ 12.193, suportado por laudo de 
avaliação da empresa Apsis Consultoria Empresarial Ltda. • Em julho e agosto de 2018, integralizou 67.900 
ações do capital da empresa RNI Negócios Imobiliários S.A., no montante de R$ 230, passando a deter 33,69% 
das ações da investida, resultando em um ganho no montante de R$ 738. • Em dezembro de 2018, integralizou 
o montante de R$ 10.075 na investida WV Holdings Ltd, resultando em um ganho no montante de R$ 1.874. 
• Em novembro de 2019 a Companhia adquiriu através da DM Motors do Brasil Ltda. a compra de 1.001 quotas 
na BrQualy Administradora de Consórcios Ltda., no montante de R$ 6, passando a deter 0,004% na investida. 
• Em abril de 2019 foi constituída a Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda., no qual 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais
Aos Administradores e Acionistas GV Holding S.A.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo aquelas aplicáveis às entidades de incor-
poração imobiliária no Brasil, registradas na CVM: Examinamos as demonstrações financei-
ras individuais da GV Holding S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GV Hol-
ding S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo aquelas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais”. Somos independentes em re-
lação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Ênfase: Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras individuais foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo aquelas aplicáveis 
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determi-
nação da política contábil adotada pela RNI Negócios Imobiliários S.A., companhia registrada na 
CVM e controlada pela GV Holding S.A., para o reconhecimento de receita nos contratos de com-
pra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência 
de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 
02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (CPC 48). Nossa opinião não está ressalvada em rela-
ção a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras individuais: A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras individuais de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, incluindo aquelas aplicáveis às entidades de incorporação imo-
biliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstra-

ções financeiras individuais, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras individuais, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos 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 de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-

davia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras individuais, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
individuais representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te referente às informações financeiras das investidas para expressar uma opinião sobre as de-
monstrações financeiras individuais da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 23 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers Mauricio Cardoso de Moraes
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1PR035795/O-1 “T” SP

somado com os aumentos de maio e julho de 2019, integralizou 41.009.999 quotas na investida, no montante de 
R$ 41.010, passando a deter 100% das quotas na investida. • Em janeiro de 2019, foi constituída a Rodobens 
Holding Ltda., no qual foi integralizada 99.999 quotas no montante de R$ 100, passando a deter 100% das quo-
tas na investida. • Em setembro de 2019, integralizou 2.600.000 quotas na empresa Rodobens Seminovos Ltda. 
no montante de R$ 2.600, passando a deter 99,95% das quotas na investida e resultando em uma perda de ca-
pital no montante de R$ 2. • Em maio de 2019, a investida Rodobens Agrícola e Pecuária Ltda., reduziu seu ca-
pital no montante de R$ 450 para R$ 84, representando uma redução de R$ 365, devolvida a sócia GV Holding 
Ltda. em moeda corrente nacional. No mesmo ato a sócia GV Holding Ltda., vendeu sua totalidade de quotas, no 
montante de R$ 87 para os sócios Marcio Anisio Haddad, Milton Jorge de Miranda Hage e Hamilton Sebastião Fa-
rinazzo. • Em setembro de 2019 transacionou a compra de 350 quotas, que o sócio Ronald Macedo Torres pos-
suía da empresa BrQualy Administradora e Corretora de Seguros Ltda., passando a deter 0,005% na investida. 
• Em setembro de 2019 transacionou a compra de 2 quotas, que o sócio Ronald Macedo Torres possuía da em-
presa Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda., passando a deter 0,00001% 
na investida. • Em setembro de 2019 transacionou a compra de 2 quotas, que o sócio Ronald Macedo Torres pos-
suía da empresa Rodobens Transportes Administradora e Corretora de Seguros Ltda., passando a deter 
0,00003% na investida. • Durante o exercício de 2018 e 2019, devido distribuição de lucros desproporcionais 
da investida Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., houve perda de capital nos montantes de R$ 633 
e R$ 633, respectivamente. • Durante o exercício de 2018 e 2019, devido distribuição de lucros despropor-
cionais da investida RCE Digital Ltda., houve perda de capital nos montantes de R$ 40 e R$ 30. • Em 23 de 
setembro de 2019, as investidoras Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e Rodobens Comércio e Lo-
cação de Veículos Ltda. cederam e transferiram por meio de permuta o total de 2.634.703 e 1.756.471 quo-
tas, respectivamente, nos valores contábeis de R$ 61 e R$ 41, respectivamente, da investida Rodobens Veí-
culos Comerciais Recife Ltda. à GV Holding S.A. • Em 23 de setembro de 2019, a Companhia cedeu e trans-
feriu por meio de permuta o total de 147.036 quotas no valor contábil de R$ 102 da investida Rodobens Veí-
culos Comerciais Pernambuco Ltda. em prol de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e Rodobens Co-
mércio e Locação de Veículos Ltda. • Em 24 setembro de 2019, as investidoras Rodobens Administradora de 
Consórcios Ltda. e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. cederam e transferiram por meio de per-
muta o total de 5.632.787 e 1.086.277 quotas, respectivamente, nos valores contábeis de R$ 1.747 e R$ 337, 
respectivamente, da investida Green Star Peças e Veículos Ltda. à GV Holding S.A. • Em 24 de setembro de 
2019, a Companhia cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 3.017.535 quotas no valor contábil de 
R$ 2.084 da investida Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. em prol de Rodobens Administradora 
de Consórcios Ltda. e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. • Em 25 setembro de 2019, as inves-
tidoras Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. ce-
deram e transferiram por meio de permuta o total de 3.251.400 e 2.167.600 quotas, respectivamente, nos va-
lores contábeis de R$ 1.652 e R$ 1.102, respectivamente, da investida Delta Veículos Ltda. à GV Holding S.A. 
• Em 25 de setembro de 2019, a Companhia cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 3.987.520 
quotas no valor contábil de R$ 2.754 da investida Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. em prol 
de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. • Em 26 
de setembro de 2019, a investidora Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. cedeu e transferiu por meio 
de permuta o total de 999.999 quotas no valor contábil de R$ 1.830 da investida Itabens Participações Ltda. 
à GV Holding S.A. • Em 26 de setembro de 2019, a Companhia cedeu e transferiu por meio de permuta o to-
tal de 2.650.088 quotas no valor contábil de R$ 1.830 da investida Rodobens Veículos Comerciais Pernambu-
co Ltda. em prol de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. • Em 27 setembro de 2019, a investidora 
Delta Veículos Ltda., cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 4.409.525 quotas no valor contábil de 
R$ 2.271 da investida Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. à GV Holding S.A. • Em 27 de setembro de 2019, 
a Companhia cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 7.321.455 quotas no valor contábil de R$ 
2.271 da investida Green Star Peças e Veículos Ltda. em prol de Delta Veículos Ltda. • Em 30 de setembro de 
2019, a investidora Green Star Peças e Veículos Ltda., cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 
9.121.194 quotas no valor contábil de R$ 4.697 da investida Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. à GV Hol-
ding S.A. • Em 30 de setembro de 2019, a Companhia cedeu e transferiu por meio de permuta o total de 
6.024.927 quotas no valor contábil de R$ 4.697 da investida DM Motors do Brasil Ltda. em prol de Green Star 
Peças e Veículos Ltda. • Em 25 de julho de 2018 a investida Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. alte-
rou sua denominação social para RCE Digital Ltda. (ii) As demonstrações financeiras de determinadas inves-
tidas, direta e indiretamente, sofreram ajustes, com perda no montante de R$ 18.652 (2018 – perda de R$ 
19.632), referentes às variações cambiais de investimentos no exterior, nas situações especificadas do Pro-
nunciamento Contábil CPC 02. Esses ajustes foram registrados na conta de “Ajustes de avaliação patrimonial” 
no patrimônio líquido (Nota 21 (c) (i)).
14. Propriedades para investimento: Refere-se, substancialmente, à participação que a Companhia obti-
nha em 100% das quotas do fundo de investimento Imobiliário Rodobens. O fundo era composto pelo em-
preendimento denominado Rodoshopping, do tipo shopping center, situado na proximidade do terminal de car-
gas Fernão Dias e rodovia Fernão Dias. Os valores de mercado do empreendimento foram avaliados em 31 de 
outubro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 e estão suportados por laudos de avaliação elaborados pela em-
presa Newmark Grubb Brasil. Em 1º de novembro de 2019 houve o encerramento das atividades do Fundo, no 
qual foi efetuada a amortização das cotas com a entrega do imóvel ao valor justo, outros ativos a receber e 
obrigações a pagar à Companhia.
 2019 2018
Saldo em 1º de janeiro 20.379 22.409
Resultado (470) (568)
Recebimento de liquidação (609) -
Resgate de cotas de investimento com entrega de ativos (13.995) -
Perda líquida de ajuste a valor justo (4.472) (1.462)
Transferência de ativos e passivos 1.585 -
 2.418 20.379
15. Arrendamentos: A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia aplicou a norma CPC 06 (R2) - Arrendamen-
tos, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa de períodos an-
teriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, 
descontados à taxa incremental sobre os arrendamentos da Companhia e os ativos de direito de uso foram men-
surados pelo valor igual ao passivo de arrendamento a valor presente. A Companhia utilizou o método de interpo-
lação para apurar a taxa incremental (taxa individual) dos contratos vigentes de arrendamento mercantil - as ta-
xas de 8,44% a.a. à 8,97% a.a. A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios do ativo identificável, prazo 
de contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo de renovação contratual, contraprestação fixa e rele-

vância do valor do bem arrendado. Os principais contratos de arrendamento da Companhia referem-se à locação 
dos imóveis para uso comercial/administrativo.
(a) Ativos de direito de uso Direito de uso Imóvel
Em 1º de janeiro de 2019 3.279
Atualização monetária 86
Depreciação (886)
Em 31 de dezembro de 2019 2.479
(b) Mensuração inicial do passivo de arrendamento
Saldo em 1º de janeiro de 2019 3.932
Ajuste a valor presente (653)
Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019 3.279
Dos quais:
Passivos de arrendamentos circulantes 848
Passivos de arrendamentos não circulantes 2.431
 3.279
(c) Passivo de arrendamento
Saldo em 1º de janeiro de 2019 3.279
Pagamento principal (787)
Pagamento juros (249)
Provisão juros 249
Atualização monetária 86
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.578
Dos quais:
Passivos de arrendamentos circulantes 862
Passivos de arrendamentos não circulantes 1.716
 2.578
No quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento:
Menor de 1 ano 1.046
Entre 1 e 2 anos 1.004
Entre 2 e 5 anos 819
Acima de 5 anos 136
Valores não descontados 3.005
Juros embutidos (427)
 2.578
(d) Resultado de arrendamento
Arrendamentos variáveis, de baixo valor ou com prazo
 inferior a 12 meses 325
Amortização do arrendamento de aluguel 886
Despesas financeiras 249
 1.460
16. Contas a pagar 2019 2018
Contas a pagar - Itaú - Unibanco (i) 4.416 10.418
Outras contas a pagar 6.169 4.196
 10.585 14.614
No passivo circulante (10.585) (10.200)
No passivo não circulante - 4.414
(i) Refere-se a contas a pagar ao Itaú Unibanco S.A. decorrente da transação societária envolvendo a Itabens Em-
preendimentos e Participações S.A., incorporada pela GV Holding em 2010, decorrente de obrigações contratuais 
assumidas na data da transação, referentes a contingências do período em que o Banco Dibens S.A. esteve sob 
a gestão das Empresas Rodobens.
17. Tributos a recolher 2019 2018
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) (i) 718 1.118
Pis e Cofins (ii) 305 598
Outros tributos a recolher 21 18
 1.044 1.734
(i) O montante de R$ 420 (2018 – R$ 390) refere-se ao saldo remanescente do valor retido de imposto de renda 
na fonte pela distribuição de juros sobre o capital próprio (Nota 12 (a)(iii)). (ii) Refere-se à incidência destes im-
postos sobre as distribuições de juros sobre capital próprio recebidas das investidas Rodobens Administradora de 
Consórcios Ltda., HRB Comércio de Veículos Ltda. e Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. (Nota 12 (a)(ii)).
18. Empréstimos
Modalidade Encargos financeiros 2019 2018
Empréstimo bancário - Lei 4.131 CDI + 1,17% à 1,50% a.a. (Swap) 104.709 116.900
Circulante  (7.774) (19.953)
Não circulante  96.935 96.947
Em dezembro de 2018 foi captado empréstimos em dólar nos termos da Lei nº 4.131 que será liquidado em 2021, 
travado inicialmente através de contratos de “swap”, não havendo risco financeiro de exposição cambial.
19. Instrumentos financeiros derivativos    2019
 Instrumentos 
 financeiros derivativos Resultado
   Receita Despesa
Hedge de valor justo Ativo Passivo financeira financeira
Contratos de instrumentos financeiros derivativos 8.266 1.002 24.947 (22.592)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.266 1.002 24.947 (22.592)
Circulante - (1.002) - -
Não circulante 8.266 - - -
Valor justo do objeto de hedge de valor justo - (1.983) 4.179 (2.196)

    2018
 Instrumentos  
 financeiros derivativos Resultado
  Receita Despesa
 Ativo financeira financeira
Derivativos
Contratos de instrumentos financeiros derivativos 5.109 27.005 (20.837)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.109 27.005 (20.837)
Circulante (559) - -
Não circulante 4.550 - -
Os derivativos referem-se a swap para troca de encargos de empréstimos e financiamentos originalmente con-
tratados em moeda estrangeira para encargos com base na variação dos Certificados de Depósitos Interbancá-
rios (CDI) + “spread” fixo. Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos financeiros deri-
vativos designados como proteção, a Companhia adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) 
(Nota 2.15). O valor de referência (notional) do contrato de swap, em aberto em 31 de dezembro de 2019, corres-
ponde a US$ 25.000 (2018 - US$ 30.000).
20. Provisão para contingências: (a) Nas datas das demonstrações financeiras individuais, a Companhia apre-
sentava os seguintes passivos, e correspondentes depósitos judiciais, relacionados às contingências:
    2019
   Depósitos  Depósitos
 Montante judiciais  Passivo judiciais
 provisionado vinculados líquido sem provisões
Trabalhistas 3.009 2.913 96 -
Cíveis - - - 361
Tributárias 22 - 22 1.853
 3.031 2.913 118 2.214
    2018
   Depósitos  Depósitos
 Montante judiciais  Passivo judiciais
 provisionado vinculados líquido sem provisões
Trabalhistas 2.953 2.928 25 -
Cíveis - - - 314
Tributárias - - - 1.296
 2.953 2.928 25 1.610
A Companhia é parte envolvida em litígios trabalhistas e cíveis, em andamento, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões constituídas na data das demonstrações financei-
ras da Companhia são baseadas na posição de seus consultores legais internos e/ou externos e são considera-
das pela administração suficientes para fazer face aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses lití-
gios. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolven-
do riscos de perda classificados pela administração como possíveis (passivos contingentes), com base na ava-
liação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 72 (2018 – R$ 162), para as quais não há provisão cons-
tituída. Adicionalmente, a Companhia, em decorrência das distribuições de juros sobre capital próprio de exercí-
cios anteriores, possuem mandados de segurança com depósitos judiciais no valor integral do crédito tributário 
no montante de R$ 1.296, envolvendo risco de perda classificado pelos seus consultores jurídicos como possível, 
sendo que o principal tema tem prognóstico de perda como remoto, mas aguardando consolidação do tema pelo 
Superior Tribunal de Justiça, para as quais também não há provisão constituída.
(b) Movimentação de provisão de contingências
 Trabalhista Tributárias Total
Em 1º de janeiro de 2018 2.913 - 2.913
Constituições 40 - 40
Em 31 de dezembro de 2018 2.953 - 2.953
Constituições 96 22 118
Reversões (40) - (40)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.009 22 3.031
21. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da Companhia é 
de R$ 1.164.210 (2018 - R$ 1.164.210), representado por 1.549.566.206 ações (2018 - 1.549.566.206), 
sendo 542.500.000 ordinárias (2018 - 542.500.000) e 1.007.066.206 preferenciais (2018 - 
1.007.066.206), todas sem valor nominal. Durante 2018, a Companhia integralizou capital nos meses de 
maio e junho nos montantes de R$ 52.700 e R$ 26.658, respectivamente, totalizando R$ 79.358. (b) Des-
tinação dos lucros: A reserva legal é constituída anualmente com a destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integrida-
de do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. Em 31 de 
dezembro de 2019, foi constituída reserva legal no montante de R$ 7.147 (2018 - R$ 6.336) que corres-
ponde a 5% do lucro líquido apurado no exercício. Aos acionistas da Companhia é assegurado dividendos 
mínimos obrigatórios anuais, não cumulativos, equivalentes a 5% do lucro líquido operacional do exercí-
cio, ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404/76. Os valores dos juros pagos, ou creditados, a tí-
tulo de remuneração do capital próprio, nos termos da Lei 9.249/95, poderão ser imputados ao valor dos 
dividendos, integrando o montante dos dividendos mínimos obrigatórios distribuídos pela Companhia. A 
Companhia aprovou, em reuniões dos sócios realizadas durante o ano de 2019, a distribuição de juros so-
bre capital próprio, referente ao exercício de 2019 (2018 – exercício de 2018), calculados com base na va-
riação da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), no montante de R$ 3.000 (2018 - R$ 17.600), observado os 
critérios exigidos pela norma fiscal. Em 2019, foi destinado R$ 3.790 a fim do cumprimento do percentual 
de dividendos mínimos obrigatórios anuais. A reserva estatutária, nos termos do artigo 194 da Lei 
6.404/76, foi criada com a finalidade de preservação da liquidez da Companhia, de modo que possa fazer 
frente às necessidades de investimento próprio e em suas respectivas sociedades coligadas e/ou contro-
ladas, com o intuito de desenvolver e fortalecer seus negócios e, ainda, a manutenção do capital de giro. A 
reserva estatutária é constituída anualmente com a destinação dos lucros líquidos que excederem o mon-
tante necessário à formação da reserva legal e ao pagamento do dividendo obrigatório e limitada a 15% do 
capital social. Em 2019 não houve a destinação da reserva estatutária (2018 – R$ 96.979), pois alcançou 
o limite de 15% do capital social. (c) Ajustes de avaliação patrimonial: (i) Ajustes acumulados de con-
versão: Correspondem aos registros contábeis de ajustes de variação cambial sobre investimentos diretos 
e indiretos no exterior, substancialmente relativos à W.V. Holdings Ltd., controladora da Automotores Juan 
Manoel Fangio S.A., Rodobens Argentina S.A. e Rodobens Internacional S.A., as quais são investidas da 

Companhia, via DM Motors do Brasil Ltda. e Rodobens Corporativa Ltda. e com efeitos de equivalência via 
Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e Veículos Ltda. (ii) Instrumentos financeiros derivativos das inves-
tidas: Correspondem à participação no resultado abrangente referente ao valor justo dos títulos e valores 
mobiliários e ao valor justo sobre hedge accounting nas investidas. (iii) Ajuste a valor justo de investidas 
no exterior: Corresponde ao registro do valor justo de ativos originado pela Automotores Juan Manoel Fan-
gio S.A., investida da Companhia via WV Holdings Ltd., DM Motors do Brasil Ltda. e Rodobens Corporativa 
Ltda. e com efeitos de equivalência via Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e Veículos Ltda. (d) Ajus-
tes patrimoniais: Em 2019 a perda de valor justo de propriedade para investimento apurado no fundo de 
investimento imobiliário denominado Rodoshopping, bem como o efeito do encerramento do referido fundo 
e a venda dos imóveis para a RNI Incorporadora Imobiliária 452 Ltda. e RNI Incorporadora Imobiliária 456 
Ltda., resultaram em perdas no montante de (R$ 2.155), que foi registrado diretamente no patrimônio lí-
quido da Companhia. Em complemento, foi registrado diretamente no patrimônio líquido da Companhia em 
2019, a baixa de projetos não realizados, no montante de (R$ 11.352) sobre suas coligadas e controladas. 
Houve transferência de valores de ajuste de avaliação patrimonial para retenção de lucros no montante de 
R$ 14.762, referente a ganhos sobre ações compradas da RNI Negócios Imobiliários S.A. em 2012 e 2015. 
Em 2018 o ajuste a valor justo de propriedade para investimento apurado no fundo de investimento imobi-
liário denominado Rodoshopping, no montante de (R$ 1.462), foi registrado diretamente no patrimônio lí-
quido da Companhia. Em complemento houve a adoção inicial pelas investidas de forma direta ou indire-
ta do CPC48 (Instrumentos Financeiros) e a consolidação de programa especial de regularização tributária 
– PERT pela investida Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., contabilizado seus efeitos pela 
equivalência patrimonial direta e indireta. Os valores dos efeitos por investida são demonstrados abaixo:
  Consolidação
 Adoção inicial CPC48 programa especial de 
 instrumentos financeiros regularização tributária – PERT Total
Banco Rodobens S.A. (4.624) 204 (4.420)
Green Star Peças e Veículos Ltda. (19) - (19)
HRB Comércio de Veículos Ltda. (27) - (27)
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. (969) 903 (66)
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. (8) - (8)
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. (277) 510 233
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. (71) - (71)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. (190) 32 (158)
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. (73) 24 (49)
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. (139) - (139)
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. (286) - (286)
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. (80) - (80)
Total (6.763) 1.673 (5.090)
(e) Ajustes de economia hiperinflacionária: As investidas DM Motors do Brasil Ltda. e WV Holdings Ltd. pos-
suem participações societárias em empresas estabelecidas na Argentina. Durante os anos de 2019 e 2018 a Ar-
gentina foi declarada país com economia hiperinflacionária, no qual a Companhia aplicou o CPC42 (contabilida-
de em economia hiperinflacionária), sendo que os efeitos foram refletidos pela equivalência no patrimônio líquido 
da Companhia no montante de R$ 16.459.
22. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável, mais adicional de 10% sobre o lucro que ultrapassar R$ 240; a contribuição social sobre o lucro é cal-
culada à alíquota de 9%. A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alí-
quota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

  2019  2018
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição
 de renda social de renda social
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 142.920 142.920 127.738 127.738
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%
 35.730 12.863 31.935 11.496
Ajuste sobre adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial (47.446) (17.081) (37.794) (13.606)
Juros sobre capital próprio 7.167 2.580 5.334 1.920
Outras, líquidas 4.527 1.630 1.280 461
Tributos no resultado do exercício (22) (8) 755 271
23. Despesas gerais e administrativas
 2019 2018
Despesas com pessoal 8.309 5.471
Pró-labore e gratificações da administração 6.246 4.159
Serviços de terceiros 4.832 3.820
Despesas com aluguéis e condomínios 3.345 1.691
Serviços de tecnologia e telefonia 736 313
Despesas de viagens 1.113 581
Depreciação e amortização 1.004 181
Publicidade e propaganda 169 56
Constituição de contingências 78 40
Constituição de provisões 43 154
Outras 6.323 3.716
 32.198 20.182
24. Outras despesas operacionais, líquidas
 2019 2018
Resultado na alienação de imóveis 16.343 2.354
Pis/Cofins sobre juros sobre capital próprio a receber 2.929 3.602
Outros (806) (366)
 18.466 5.590
25. Resultado financeiro
 2019 2018
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 7.334 5.573
Demais receitas financeiras 3.187 2.682
Resultados de instrumentos financeiros derivativos 2.355 6.168
Valor justo sobre hedge accounting 1.983 -
Receitas financeiras sobre contratos de mútuos 76 97
 14.935 14.520
Despesas financeiras
Juros e encargos financeiros (6.244) (4.647)
Variações monetárias passivas (3.914) (5.617)
Demais despesas financeiras (975) (945)
Despesas financeiras sobre contratos de mútuos (2) (977)
 (11.135) (12.186)
 3.800 2.334
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26. Outras divulgações sobre fluxos de caixa: (a) Reconciliação da dívida líquida
  Instrumentos Mútuo Mútuo 
 Empréstimos financeiros  financeiro financeiro Total da Caixa e Dívida
 bancários derivativos  (ativo)  (passivo) dívida equivalentes líquida
Dívida líquida em 1º de janeiro de 2018 16.872 406 (13.172) 32.176 36.282 (37.975) (1.693)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Aplicações - - (1.390) - (1.390) - (1.390)
Captações 112.867 - - - 112.867 - 112.867
Pagamento de principal (18.712) - - (3.075) (21.787) - (21.787)
Pagamento de juros (3.492) - - (1.897) (5.389) - (5.389)
Recebimento - 392 6.107 - 6.499 - 6.499
Outras - - 5.899 (28.182) (22.283) (79.239) (101.522)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 3.748 - (98) 978 4.628 - 4.628
Variação cambial 5.617 - - - 5.617 - 5.617
Resultado com instrumentos financeiros derivativos - (6.168) - - (6.168) - (6.168)
Outros - 261 - - 261 - 261
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2018 116.900 (5.109) (2.654) - 109.137 (117.214) (8.077)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Aplicações - - (950) - (950) - (950)
Pagamento de principal (19.282) - - - (19.282) - (19.282)
Pagamento de juros (1.073) - - - (1.073) - (1.073)
Recebimento - 165 411 - 576 - 576
Outras - - - - - 6.111 6.111
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 6.271 - (73) - 6.198 - 6.198
Resultado com instrumentos financeiros derivativos - (2.355) - - (2.355) - (2.355)
Variação cambial 3.876 - - - 3.876 - 3.876
Valor justo sobre hedge accounting (1.983) - - - (1.983) - (1.983)
Outros - 35 - - 35 - 35
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019 104.709 (7.264) (3.266) - 94.179 (111.103) (16.924)
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