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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

ComPANHiA urBANiZADorA DE 
BELo HoriZoNTE - urBEL

NoTa do PreGoeIro
PreGÃo eleTrÔNICo urBel/ sMoBI 

008/2019 - ProC .N .º 01-129 .731/19-43
1ª rePuBlICaçÃo

Informo que, diante da superveniência do decreto n .º 17 .297 e do 
decreto n .º 17 .298, ambos de 17 de março de 2020, que impõe limi-
tações ao atendimento ao público pelos órgãos públicos municipais, 
a retirada de cópias em meio físico somente poderá ocorrer mediante 
agendamento prévio a ser realizado pelo endereço eletrônico indicado 
no edital .

Belo Horizonte, 26 de março de 2020 .
Thiago Machado | Pregoeiro

3 cm -26 1339898 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

48 cm -26 1339713 - 1

 – CNPJ 43.854.116/0001-09
(em R$ Mil )

VP Finance LATIN AMERICA
Contadora - CRC 1SP216970/O-0

 ................................................. 
Caixa e equivalentes de caixa .................... 40.409 20.702
Contas a receber de clientes ....................... 80.472 114.016
Estoques  .................................................... 2.046 2.412
Tributos a recuperar ................................... 23.647 2.170
Outros ativos .............................................. 2.762 1.671

 ........................ 
Depósitos judiciais ..................................... 31.153 26.914
Tributos a recuperar ................................... 17.906 7.748
IRPJ e CSLL Diferidos .............................. 24.529 28.813
Partes relacionadas ..................................... 23.070 22.417
Empréstimos a partes relacionadas ............ 137.751 55.022

 ............................................... 
Imobilizado ................................................ 73.873 34.275

 ......................................... 

 ................................................. 
Fornecedores .............................................. 134.368 86.121
Impostos a recolher .................................... 26.378 10.556
Salários e encargos sociais  ........................ 31.626 35.628
Provisão para contingências ....................... 10.680 4.502
Outros Passivos .......................................... 5.207 4.606

 ............................ 
Provisão para contingências ....................... 20.632 26.783
Partes relacionadas ..................................... 51.399 47.066
Empréstimos de partes relacionadas .......... 19.310 18.984

 ................................... 
Capital social  ............................................. 135.009 95.844
Reserva de lucros ....................................... 926 926
Lucros (prejuízos) acumulados .................. 22.083 (14.856)

 .................................... 

( em R$ Mil )
  

Receita Bruta ...............................................  839.647 739.586
Impostos sobre vendas e serviços
prestados .....................................................  (115.467) (107.074)

 ....................................................  
Custo dos serviços prestados e dos
produtos vendidos .......................................  (634.407) (583.672)

 ................................................  
 ..............  

Gerais e administrativas ..............................  (33.556) (26.393)
Outras receitas/despesas operacionais,
líquidas ........................................................  2.382 3.519

 ...................................................  
 .................................  

 ...................................  (6.490) (913)
Variação cambial, líquida ............................  2.678 (3.692)

 .....................................  2.740 3.273

 ....................................  
 ...  

Do exercício ................................................  (15.990) (11.824)
Diferido .......................................................  (4.624) 4.450

 ........................  

Caixa ........................................................................  7 6
Bancos (conta-movimento) ......................................  40.402 20.696
  40.409 20.702

Clientes nacionais ....................................................  69.503 10.4945
Serviços a faturar .....................................................  10.763 9.143
Impostos incorridos em nome do cliente a faturar ...  1.097 932
Provisão para créditos com realização duvidosa .....  (891) (1.004)
  80.472 114.016

Contas a receber de partes relacionadas
Eagle Global Logistics Argentina S.R.L ..................  6.594 6.070
Ceva Logistics B.V. ..................................................  16.263 14.778
AV Manufacturing Ind. Com. Peças e Acess.
Aut. Ltda ..................................................................  - 133
Ceva Freigth Management do Brasil Ltda ...............  - 1.212
Outros .......................................................................  213 224
  23.070 22.417

Contas a pagar a partes relacionadas
Ceva Logistics B.V. ..................................................  49.465 45.200
Ceva Logistics Finance B.V. ....................................  1.815 1.753
Outros .......................................................................  119 113
  51.399 47.066

Realizável a longo prazo
Ceva Holdings Ltda. Reais Indeterminado TJLP 137.751 53.773
Ceva Freight Manag. Brasil Ltda. Reais Indeterminado TJLP - 1.249
    137.751 55.022
Ceva Logistics Finance B.V. € 300 (Princ. + Juros) 13.Maio.2020 EURIBOR + spread 6,9% 1.351 1.335
Ceva Freight Manag. Brasil Ltda. € 3.966 (Princ. + Juros) 26.Dez.2020 EURIBOR + spread 6,9% 17.959 17.649
    19.310 18.984

ICMS, PIS e COFINS sobre ativo imobilizado .......  3 322
PIS, COFINS e CSLL a reter ...................................  4.466 -
INSS retido s/serviços em fase de homologação .....  17.903 7.426
INSS retido sobre serviços .......................................  4.695 1.148
ISSQN a recuperar ...................................................  590 -
IRPJ a recuperar .......................................................  10.141 -
Outros impostos a recuperar ....................................  3.755 1.022
  41.553 9.918

Circulante .................................................................  23.647 2.170
Não circulante ..........................................................  17.906 7.748

Adiantamento folha de pagamento ..........................  112 165
Adiantamento de viagens .........................................  44 204
Adiantamento a fornecedores ..................................  1.646 606
Seguros a apropriar ..................................................  869 522
Outros .......................................................................  90 174
  2.761 1.671

 .........................................................  0 a 50 66.777 (22.134) 44.643 16.343
 ........................................................  2 a 10 45.784 (23.998) 21.786 11.047

Veículos .....................................................................................  4 a 10 (7.653) 267 1.291
Móveis e utensílios ...................................................................  5 a 10 13.931 (7.967) 5.964 5.096
Outros ........................................................................................  3 a 10 89 (68) 21 -
Total ..........................................................................................   134.501 (61.820) 72.681 33.777

Software ...............................................................................  60 23.427 (22.234) 1.193 498
Total .....................................................................................   23.427 (22.234) 1.193 498

Riscos trabalhistas incorridos
ainda sem processos ................. 3.119 2.102 - -
Processos trabalhistas ............... 5.444 7.026 315 858
Fiscal ........................................ 98 92 - -
Cíveis ....................................... 22.966 22.923 - -
Total ......................................... 31.627 32.143 315 858

 ..  4.092 4.090
Adiantamento de clientes ............................................  798 -
Adiantamento de fornecedores ...................................  317 516
  5.207 4.606

 – O capital social subs-
crito, em 31 de dezembro de 2019, está dividido em 135.009.340 quo-
tas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
  

CEVA Holdings Ltda. ....................  135.009.340 100

( – A conta “Reserva de capital” foi constituída 
-

ração do imposto de renda, perfazendo um saldo de R$ 926.
– O contrato social é omisso em relação à 

política de distribuição de lucros apurados em cada exercício social, 
após absorvidos os prejuízos acumulados. Os lucros apurados pela 
Empresa, após absorvidos os prejuízos acumulados, terão a destina-
ção que lhes for estabelecida pelos sócios, observando o disposto na 
legislação vigente.

Armazenamento - mercado interno .................  484.428 434.070
Transportes nacionais ......................................  338.287 285.185
Transportes internacionais ..............................  2.392 2.050
Revenda de componentes de embalagens .......  19.911 20.708
  845.018 742.013
Impostos incidentes sobre a receita .................  (115.467) (107.075)
Descontos e abatimentos .................................  (5.371) (2.426)
Receita Líquida ...............................................  724.180 632.512

21 cm -27 1340086 - 1

LANCEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº 10.799574/0001-25

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas, em cumprimento as disposições legais e 

 A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais - R$)
Ativo 2019 2018

Circulante     1.239.510 1.301.789 
         69.009 

Clientes 161.167 
Outros Créditos        100.000 100.090 
Estoque 
Não Circulante   70.737.758 55.365.846 

         27.500 -   
Total do Ativo   71.977.268 56.667.635 

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 11.907 18.032 
Fornecedores -   -   

11.907 
Conta Corrente Garantida -   7.470 
Não Circulante 1.098 1.098 

Patrimônio Liquido 71.964.262 56.648.504 
Capital social 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 71.977.268 56.667.635 
Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido

Capital 
Social 

Reserva de 
Lucros Total

Em 31 de Dezembro de 2018 139.700 56.508.804 56.648.504 
Resultado do Execício -   15.315.758 
Lucros Distribuidos -   -   -   
Em 31 de Dezembro de 2019 139.700 71.824.562 71.964.262 

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 
2019 2018

Fluxo de Caixa das atividades 
operacionais 

Lucro líquido do exercício ajustado 15.315.758 14.042.198 
Aumento/Reduçao Nos Ativos e 
Passivos 
Clientes -7.000,00 
Impostos a Recuperar 90 (67)
Outros Creditos (2.195.000)
Fornecedores -   

1.591 
-   

Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais (21.421) (4.025.103)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimento 

(15.242.620)
-   

Caixa líquido proveniente das 
atividades investimento (15.356.057) (9.994.884)
Fluxo de caixa das atividades de 

(7.470) 7.470 
Caixa líquido proveniente das (7.470) 7.470 
Aumento do caixa e equivalente de 
caixa  (69.190) 29.681 
Demonstração do aumento(redução) 
do caixa e equivalente de caixa 
No inicio do exercício 

69.009 
Aumento do caixa e equivalente de 
caixa (69.190) 29.682 

2019 2018
Receita Líquida  496.070 
Resultado Operacional Bruto 436.496 496.070 
Receitas (Despesas) Operacionais (420.744)
Receitas (Despesas) Financeiras 
Outras Receitas(Despesas)  15.242.620 

15.350.045 14.074.222 

15.315.758 14.042.198 

Capital Final 110 101 

515 406 

Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referente aos 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

da Companhia. ADMINISTRAÇÃO.

14 cm -26 1339560 - 1

BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. 
(“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no artigo 124 da 
Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
(“AGO” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 
2020, às 14:00hs, na sede social da Companhia, situada na 
Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville 

deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do 
Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da 
Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 
e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Fixar a 
remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2020; e (iv) Eleger os membros do Conselho de 
Administração e seus respectivos suplentes. Todos os documentos 
e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e 
deliberadas na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do 
Conselho de Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo 
artigo 133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº 481/09 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, 
bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site 
da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). 
Para participação e deliberação na Assembleia presencialmente 
ou por meio de procurador, os acionistas deverão apresentar 
comprovante de titularidade das ações, expedidos por instituição 

Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato 
social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem 

legal(is); (iii) Fundos de Investimento: cópia autenticada do último 
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato 
social do seu administrador, além dos atos societários outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 

por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, 
nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na 
sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Os 
acionistas também poderão exercer seu direito de voto por meio do 
boletim de voto a distância. Neste caso, os acionistas poderão (i) 
preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; 
(ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador; ou, (iii) aos 
seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos 
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central. 
Para informações adicionais, os acionistas deverão observar 
as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009, conforme 
alterada, bem como os procedimentos descritos no boletim de 
voto a distância disponibilizado pela Companhia. Nos termos do 
artigo 3ª Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM 
nº 481/09, informamos que o percentual mínimo de participação 
no capital social votante necessário à requisição da adoção do 
processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho 
de administração é de 5% (cinco por cento). Nova Lima/MG, 27 
de março de 2020. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do 
Conselho de Administração.

CoNVAP miNErAÇÃo S.A.
 CNPJ 17 .250 .994/0001-05 - NIre 31300046184

acham-se à disposição dos srs . acionistas, na sede social, na rodovia 
MG 10, Km 24,3, Bairro angicos, Vespasiano, MG, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei 6 .404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31 .12 .2019 .

Vespasiano, 25 de março de 2020
(a) Flávio de lima Vieira – diretor Presidente

2 cm -24 1338975 - 1

CoNVAP ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES S.A.
CNPJ 17 .250 .986/0001-50 - NIre 31300036278

acham-se à disposição dos srs . acionistas, na sede social, na rodovia 
MG 10, Km 24,3, Bairro angicos, Vespasiano, MG, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei 6 .404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31 .12 .2019 .

Vespasiano, 25 de março de 2020
(a) Flávio de lima Vieira – diretor Presidente

2 cm -24 1338971 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200327212458021.


