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S.A. “O ESTADO DE S.PAULO”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

II. Em Assembleia Geral 
Extraordinária:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) 
convocados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“As-
sembleia”) que será realizada às 11h00 do dia 28 de maio de 2020, na 
sede social da Companhia, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
1376, no bairro Cidade Monções, na Capital do Estado de São Paulo, 
a fim de apreciarem e deliberarem sobre os seguintes itens da ordem 
do dia: 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Re-
latório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e 
do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2019; 2. deliberar sobre a proposta de orça-
mento de capital da Companhia para o exercício social que se encer-
rará em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 196 da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); 3. deli-
berar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos aos acio-
nistas da Companhia; 4. ratificar a eleição da conselheira eleita na 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 
2019, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 5. ratificar a elei-
ção do conselheiro eleito na Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 21 de fevereiro de 2020, nos termos da Lei das Socieda-
des por Ações; 6. eleger os membros do Conselho Fiscal para um novo 
mandato; e 7. fixar o valor da remuneração global anual dos adminis-
tradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 
2020. Instruções Gerais: (i) De acordo com o artigo 12 do Estatuto 
Social da Companhia: - Somente poderão tomar parte e votar na As-
sembleia os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, 
nos registros da instituição escrituradora, até 72 (setenta e duas) horas 
antes da data designada para a Assembleia; e - Os acionistas deverão 
apresentar, ainda, com até 72 horas de antecedência da data marcada 
para a realização da Assembleia, via física do extrato atualizado con-
tendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custo-
diante, nos termos do Manual da Assembleia. (ii) A participação do 
acionista poderá ser pessoal, por procurador/representante legal devi-
damente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida em cada 
caso estão mencionadas no Manual da Assembleia divulgado: - Pes-
soal: Caso o acionista opte por participar pessoalmente da Assem-
bleia, este deverá comparecer à Assembleia munido de documento 
que comprove a sua identidade (cédula de identidade e CPF). - Repre-
sentação na Assembleia por Procuradores: Visando a conferir maior 
celeridade e eficiência aos trabalhos da Assembleia, conforme o dis-
posto no parágrafo 2º do artigo 12 do Estatuto Social, a Companhia 
requer que os acionistas que têm a intenção de se fazer representar na 
Assembleia por meio de procurador, depositem os mandatos de repre-
sentação e documentação descrita no Manual da Assembleia na sede 
da Companhia, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 17º 
andar, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - 
CEP 04571-936, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investi-
dores nos dias úteis, de 2ª a 6ª feiras, das 9:00 às 18:00 horas, até 72 
(setenta e duas) horas antes da data designada para a Assembleia. 
- Boletim de Voto: Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto 
a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada 
(“ICVM 481”), poderá enviar o boletim de voto por meio de seu respec-
tivo agente de custódia, do escriturador da Companhia (Banco Brades-
co S.A.) ou diretamente à Companhia, conforme as orientações cons-
tantes no Manual da Assembleia e no boletim de voto a distância. Em 
razão da pandemia da Covid-19, a Companhia recomenda que seus 
acionistas emitam seus votos para a Assembleia utilizando o boletim 
de voto a distância, a ser enviado por meio das opções acima indica-
das, evitando o comparecimento presencial à referida Assembleia. De 
todo modo, a Companhia esclarece que durante a realização da As-
sembleia adotará as medidas de prevenção sanitária necessárias. (iii)  
Os documentos elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades por 
Ações foram publicados no Valor Econômico e no Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2020; e (iv)  Todos os 
documentos relativos à ordem do dia estão à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, podendo também ser consultados nos websi-
tes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia 
(ri.telefonica.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações e da ICVM 481.

São Paulo, 23 de abril de 2020.
Eduardo Navarro de Carvalho

Presidente do Conselho de Administração

PRUDENCO COMPANHIA 
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO 

CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99 
Resumo de Edital 

Pregão 5/20: contratação de empresa especializada para realização de 
serviços de instalação e fornecimento de materiais, para o sistema de 
sucção e recalque de chorume das lagoas, referente ao contrato de 
encerramento e recuperação do vazadouro de resíduos, no Município de 
Presidente Prudente/SP, abertura: 25/05/20, às 9h. Edital completo: Rua 
Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. Pres. Prudente/SP, 24.04.20, Jorge 
Alberto Guazzi da Silva-Diretor Presidente. 

Concessionária do Aeroporto
 Internacional de Guarulhos S.A.

CNPJ/ME nº 15.578.569/0001-06 - NIRE 35300438264
Edital de Segunda Convocação aos Debenturistas da  

2ª (Segunda) Emissão de Debêntures da Concessionária 
do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. para se 

Reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos da Cláusula 9 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública da Conces-
sionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.” (“Escritura de
Emissão”), celebrado entre a Concessionária do Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos S.A., sociedade por ações de propósito específico sem
registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Hé-
lio Smidt, sem número, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.578.569/0001-06
(“Companhia”), a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mo-
biliários, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38 na qualidade
de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e outros, ficam os senhores titu-
lares da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribui-
ção Pública da Companhia (“Debenturistas” e “Emissão”, respectivamente)
convocados a participarem da Assembleia Geral de Debenturistas, que se
realizará, em segunda convocação, no dia 06 de maio de 2020, às 11
horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11° andar, Itaim Bibi,
São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Con-
siderando que a Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020 (“MP
18/03/20”) autorizou a postergação do pagamento das contribuições fixas 
e variáveis dos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo Go-
verno Federal até 18 de dezembro de 2020, deliberar sobre a liberação
automática dos eventuais valores constantes na “Conta Outorga Variável” 
e da “Conta Outorga Fixa”, conforme definidas na Cláusula Primeira inci-
sos “XVII” e “XVI”, respectivamente, do Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios, de Administração de Contas e Outras Avenças, cele-
brado em 13 de dezembro de 2013, conforme aditado (“Contrato de Ces-
são Fiduciária”), para a Conta Operação (conforme definido no Contrato de 
Cessão Fiduciária); (b) A autorização para postergação da obrigação de 
aporte na Companhia no valor correspondente ao pagamento anual e inte-
gral da Contribuição Fixa e Variável relativas ao ano de 2020 (conforme 
definidas na Cláusula Primeira do Contrato de Suporte de Acionistas, con-
forme definido abaixo), em especial a transferência de recursos para a 
“Conta Outorga Fixa” e “Conta Outorga Variável”, conforme disposto na 
Cláusula 1.1, item “(i)” e Cláusula 1.4 do Contrato de Suporte de Acionistas 
e Outras Avenças, celebrado em 13 de dezembro de 2013, conforme adi-
tado, entre a Concessionária Aeroporto Guarulhos, os Acionistas Diretos e
os Acionistas Indiretos, o BNDES e os Bancos (“Contrato de Suporte de 
Acionistas”), para ocorrer 60 dias antes do vencimento da Contribuição
Fixa e Variável, com a consequente renúncia ao direito de decretação de
vencimento antecipado da Emissão, conforme previsto na Cláusula 5.1 “b” 
da Escritura de Emissão; (c) A autorização para suspensão, até que a
Outorga (conforme definição da Cláusula Primeira inciso “XLVII” do Contra-
to de Cessão Fiduciária) devida no exercício social de 2020 seja devida-
mente quitada, da obrigação de aporte na Companhia no valor correspon-
dente ao pagamento anual e integral da Contribuição Fixa e Variável, em
especial a transferência de recursos para a “Conta Outorga Fixa” e “Conta 
Outorga Variável”, conforme disposto na Cláusula 1.1, item “(i)” e Cláusula
1.4 do Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em
13 de dezembro de 2013, conforme aditado, entre a Concessionária Aero-
porto Guarulhos, os Acionistas Diretos e os Acionistas Indiretos, o BNDES 
e os Bancos (“Contrato de Suporte de Acionistas”), com a consequente
renúncia ao direito de decretação de vencimento antecipado da Emissão,
conforme previsto na Cláusula 5.1 “b” da Escritura de Emissão, em razão
da não realização do aporte supracitado; (d) Autorizar, ou não, a posterga-
ção do preenchimento da “Conta Outorga Variável” e da “Conta Outorga
Fixa”, no ano de 2020, conforme disposto nas Cláusulas Décima Segunda
parágrafo 6º e Décima Primeira parágrafo 6º do Contrato de Cessão Fidu-
ciária, que determinam o preenchimento das contas em 12 de março e
maio, respectivamente, para ocorrer 60 (sessenta) dias antes da data limi-
te para a obrigação de pagamento da “Outorga Variável” e “Outorga Fixa”; 
(e) Autorizar, ou não, a não composição da “Conta Outorga Variável” e da
“Conta Outorga Fixa” no ano de 2020, conforme disposto na Cláusula Dé-
cima Segunda, parágrafo 6º e Décima Primeira, parágrafo 6º do Contrato
de Cessão Fiduciária, que determinam o preenchimento das contas em 12 
de março e maio, respectivamente; (f) Autorizar, ou não, até 31/12/2020, a 
suspensão da obrigação de composição da “Conta Outorga Variável” e da
“Conta Outorga Fixa”, previstas nas Cláusulas Décima Primeira parágrafos
1º a 5º e Décima Segunda, parágrafos 1º a 5º, ambas do Contrato de Ces-
são Fiduciária, que determinam a aplicação de fórmula para o preenchi-
mento das referidas contas mensalmente; e (g) Autorização para que o 
Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, tome todas as medidas
necessárias em razão das deliberações tomadas na assembleia pelos de-
benturistas. Informações Gerais: Os titulares de debêntures poderão se
fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, com reconhecimento das firmas, acompanhada de
cópia de documento de identidade do outorgado. Os instrumentos de man-
dato com poderes para representação na referida assembleia deverão ser
encaminhados previamente por e-mail, para alexandre.manhaes@gru.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, com, ao menos, 48
(quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização
da assembleia. Os procuradores deverão se apresentar na assembleia mu-
nidos do respectivo documento de identidade, bem como dos documentos
originais previamente encaminhados por e-mail à Companhia e ao Agente 
Fiduciário. Guarulhos, 28 de abril de 2020. Concessionária do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos S.A.

Companhia Lithographica Ypiranga
Em Liquidação

CNPJ/MF 60.829.157/0001-56 - NIRE 35.300.040.058
Convocação e Aviso - Assembléia Geral – Artigo 213

Convoco os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Ge-
ral, na forma do artigo 213 da Lei nº 6.404/76, a realizar-se na  sede 
social na Rua Tagipuru, 235, 1º andar, sala 14, São Paulo/SP, em 
28/05/2020, às 12hs, para prestar-lhe contas dos atos e operações pra-
ticados no período e apresentar-lhe o relatório e o balanço do estado da 
liquidação. São Paulo, 23/04/2020. Walney de Araújo Moura-Liquidante.

Concessionária do Aeroporto
 Internacional de Guarulhos S.A.

CNPJ/ME nº 15.578.569/0001-06 - NIRE 35300438264
Edital de Segunda Convocação aos Debenturistas da  

1ª (Primeira) Emissão de Debêntures da Concessionária 
do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. para se 

Reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos da Cláusula 9 do “Instrumento Particular de Escritura da
1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espé-
cie com Garantia Real, em 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Colocação da Concessionária do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrado entre a 
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., socie-
dade por ações de propósito específico sem registro de companhia aberta
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Gua-
rulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Hélio Smidt, sem número, inscri-
ta no CNPJ/ME sob o nº 15.578.569/0001-06 (“Companhia”), a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 17.343.682/0001-38 na qualidade de agente fiduciário (“Agente
Fiduciário”) e outros, ficam os senhores titulares da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Ga-
rantia Real, em 4 (quatro) Séries, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Colocação da Companhia (“Debenturistas” e “Emissão”, res-
pectivamente) convocados a participarem da Assembleia Geral de Deben-
turistas, que se realizará, em segunda convocação, no dia 06 de maio de
2020, às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3144, 11° andar,
Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) Considerando que a Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020 
(“MP 18/03/20”) autorizou a postergação do pagamento das contribuições 
fixas e variáveis dos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo 
Governo Federal até 18 de dezembro de 2020, deliberar sobre a liberação
automática dos eventuais valores constantes na “Conta Outorga Variável” 
e da “Conta Outorga Fixa”, conforme definidas na Cláusula Primeira inci-
sos “XVII” e “XVI”, respectivamente, do Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios, de Administração de Contas e Outras Avenças, cele-
brado em 13 de dezembro de 2013, conforme aditado (“Contrato de Ces-
são Fiduciária”), para a Conta Operação (conforme definido no Contrato de 
Cessão Fiduciária); (b) A autorização para postergação da obrigação de 
aporte na Companhia no valor correspondente ao pagamento anual e inte-
gral da Contribuição Fixa e Variável relativas ao ano de 2020 (conforme 
definidas na Cláusula Primeira do Contrato de Suporte de Acionistas, con-
forme definido abaixo), em especial a transferência de recursos para a 
“Conta Outorga Fixa” e “Conta Outorga Variável”, conforme disposto na 
Cláusula 1.1, item “(i)” e Cláusula 1.4 do Contrato de Suporte de Acionistas 
e Outras Avenças, celebrado em 13 de dezembro de 2013, conforme adi-
tado, entre a Concessionária Aeroporto Guarulhos, os Acionistas Diretos e 
os Acionistas Indiretos, o BNDES e os Bancos (“Contrato de Suporte de 
Acionistas”), para ocorrer 60 dias antes do vencimento da Contribuição
Fixa e Variável, com a consequente renúncia ao direito de decretação de 
vencimento antecipado da Emissão, conforme previsto na Cláusula 5.1 “b” 
da Escritura de Emissão; (c) A autorização para suspensão, até que a
Outorga (conforme definição da Cláusula Primeira inciso “XLVII” do Contra-
to de Cessão Fiduciária) devida no exercício social de 2020 seja devida-
mente quitada, da obrigação de aporte na Companhia no valor correspon-
dente ao pagamento anual e integral da Contribuição Fixa e Variável, em
especial a transferência de recursos para a “Conta Outorga Fixa” e “Conta 
Outorga Variável”, conforme disposto na Cláusula 1.1, item “(i)” e Cláusula
1.4 do Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em
13 de dezembro de 2013, conforme aditado, entre a Concessionária 
Aeroporto Guarulhos, os Acionistas Diretos e os Acionistas Indiretos, o
BNDES e os Bancos (“Contrato de Suporte de Acionistas”), com a conse-
quente renúncia ao direito de decretação de vencimento antecipado da 
Emissão, conforme previsto na Cláusula 5.1 “b” da Escritura de Emissão, 
em razão da não realização do aporte supracitado; (d) Autorizar, ou não, a
postergação do preenchimento da “Conta Outorga Variável” e da “Conta
Outorga Fixa”, no ano de 2020, conforme disposto nas Cláusulas Décima
Segunda parágrafo 6º e Décima Primeira parágrafo 6º do Contrato de Ces-
são Fiduciária, que determinam o preenchimento das contas em 12 de
março e maio, respectivamente, para ocorrer 60 (sessenta) dias antes da
data limite para a obrigação de pagamento da “Outorga Variável” e “Outor-
ga Fixa”; (e) Autorizar, ou não, a não composição da “Conta Outorga Vari-
ável” e da “Conta Outorga Fixa” no ano de 2020, conforme disposto na
Cláusula Décima Segunda, parágrafo 6º e Décima Primeira, parágrafo  
6º do Contrato de Cessão Fiduciária, que determinam o preenchimento 
das contas em 12 de março e maio, respectivamente; (f) Autorizar, ou não,
até 31/12/2020, a suspensão da obrigação de composição da “Conta Ou-
torga Variável” e da “Conta Outorga Fixa”, previstas nas Cláusulas Décima  
Primeira parágrafos 1º a 5º e Décima Segunda, parágrafos 1º a 5º, ambas
do Contrato de Cessão Fiduciária, que determinam a aplicação de fórmula 
para o preenchimento das referidas contas mensalmente; e (g) Autoriza-
ção para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, tome
todas as medidas necessárias em razão das deliberações tomadas na as-
sembleia pelos debenturistas. Informações Gerais: Os titulares de debên-
tures poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida 
por instrumento público ou particular, com reconhecimento das firmas, 
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado.
Os  instrumentos de mandato com poderes para representação na referida
assembleia deverão ser encaminhados previamente por e-mail, para ale-
xandre.manhaes@gru.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br,
com, ao menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à 
data de realização da assembleia. Os procuradores deverão se apresentar
na assembleia munidos do respectivo documento de identidade, bem
como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à
Companhia e ao Agente Fiduciário. Guarulhos, 28 de abril de 2020. 
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.

Notas Explicativas da Mitsui Motion Máquinas S.A.
créditos fiscais provenientes, substancialmente, do prejuízo fiscal e da base 
de cálculo negativa de contribuição social.
15. Partes Relacionadas: a) Saldos e transações 2019 2018
Mitsui & Co. Ltd.: Saldos: Contas a receber 922 637
Transações: Receita sobre comissões do exterior  4.105  3.062
Compras 5.027 3.699
b) Remuneração e benefícios da Administração - A remuneração da Ad-
ministração deve ser fixada pelos acionistas e estar de acordo com o esta-
tuto social da Empresa. Dessa forma, os acionistas deliberaram os montan-
tes de R$ 501 e R$ 449 de remuneração aos administradores em 2019 e 
2018, respectivamente. 16. Provisão para Riscos Tributário, Cível e Tra-
balhista - As declarações de rendimentos dos últimos cinco exercícios so-
ciais e os impostos e as contribuições com períodos variáveis de prescrição 
estão sujeitos à revisão pelas autoridades competentes. Contingências que 
possam advir de eventuais fiscalizações não podem ser determinadas no 
momento e, consequentemente, a Empresa não tem registrada nenhuma 
provisão para riscos tributário, cível e trabalhista. A Administração da Em-
presa avalia periodicamente, em conjunto com seus assessores jurídicos, 
os riscos envolvidos. Eventuais mudanças nas expectativas de riscos de 
processos tributários e trabalhistas podem demandar constituição adicional 
de provisão para contingências. A Administração da Empresa entende não 
haver riscos significativos que necessitem ser cobertos por provisões nas 
suas demonstrações financeiras. Por isso o valor mantido de provisões nes-
sa linha são custos futuros de garantias referente as vendas das máquinas.

17. Resultado Financeiro, Líquido 2019 2018
Receitas: 890 1.204
Juros sobre contas a receber-
 reversão do ajuste a valor presente 718 723
Rendimentos sobre aplicações financeiras 33 43
Encargos sobre cobrança de contas a receber 8 18
Atualização Selic - Crédito de imposto 135 420
Outras (4) –
Despesas: (248) (352)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (79) (95)
Despesas bancárias (109) (124)
Juros e multas sobre impostos (9) (–)
Descontos concedidos (51) (62)
Outros (–) (71)
Resultado financeiro, líquido 642 610
18. Variações Cambiais, Líquidas 2019 2018
Variação cambial passiva (456) (738)
Variação cambial ativa 247 734
Total (209) (4)
19. Instrumentos Financeiros: a) Gestão do risco de capital - Os objeti-
vos da Empresa, ao administrar seu capital, são assegurar a continuidade 
das operações para oferecer retorno aos acionistas, além de manter uma 
estrutura de capital adequada para minimizar os custos a ela associados. 
A estrutura de capital da Empresa é formada pela contribuição de seus só-
cios (patrimônio líquido), conforme apresentado na demonstração das 

 mutações do patrimônio líquido. A Empresa não está sujeita a nenhum re-
querimento externo sobre o capital. 
b) Categorias de instrumentos financeiros
Ativos financeiros: 2019 2018
Empréstimos e recebíveis: Caixa e equivalentes de caixa 1.592 200
Contas a receber 6.196 9.470
Contas a receber-partes relacionadas 922 637
Passivos financeiros: Outros passivos: Fornecedores 8.684 4.958
Empréstimos e financiamentos 1.041 –
20. Compromissos Assumidos: a) Contratos de locação da sede - Em
31/12/20, a Empresa possuía compromissos assumidos referentes à parce-
la fixa de contratos de aluguel de sua sede, no montante total de R$295 
(R$283 em 2018), a serem incorridos até o término dos contratos, previsto
para outubro de 2020. b) Direito de exclusividade de revenda de máqui-
nas - A Empresa tem direito de exclusividade de revenda de máquinas da
FANUC Ltd. Para manter tal exclusividade com a FANUC Ltd., a Empresa é
requerida a cumprir o compromisso de compra anual de 24 máquinas do 
modelo “robocut” de determinadas especificações. Caso a Empresa não
atinja a meta de compras acordada, a FANUC Ltd. poderá revogar o direito 
de exclusividade, mediante aviso prévio de 90 dias. 21. Cobertura de Segu-
ros - A Empresa efetuou cobertura de seguro-fiança do imóvel locado em 
São Paulo, garantindo a locação e danos ao imóvel, no montante de R$312,
com vencimento em out/20. 22. Aprovação das Demonstrações Financei-
ras - Em 15/04/20, a Administração da Empresa concedeu autorização para 
a conclusão da elaboração das presentes demonstrações financeiras. 
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