
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020022800168

168

Nº 40, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
CNPJ nº 05.349.595/0001-09

O valor da contribuição mensal para aquisição de bens recebida dos participantes dos grupos é determinado com base no valor do bem e no 
percentual de pagamento estabelecido para cada contribuição, de acordo com o prazo de duração dos grupos, acrescido da taxa de administra-
ção, do fundo de reserva e dos seguros.
O fundo de reserva destina-se a cobrir eventuais insuficiências de caixa de cada grupo pelo não recebimento de prestações, além de outras 
possibilidades previstas em Lei. O saldo remanescente dos recursos do fundo de reserva de cada grupo é distribuído aos consorciados partici-
pantes no encerramento do grupo.
ii. Recursos utilizados
Representam os pagamentos realizados pelos grupos, tais como: cartas de crédito, taxa de administração, seguros e outros.
A taxa de administração é cobrada dos participantes dos grupos no ato do recebimento da contribuição para aquisição de bens ou no decorrer 
do recebimento das prestações.
e. Resumo das operações de consórcios
As operações de consórcios podem ser resumidas como segue: Quantidades
Operações de consórcios: 31/12/2019 31/12/2018
Grupos em andamento 220 245
Consorciados ativos 172.048 150.844
Consorciados desistente ou excluídos - total 1 139.012 128.271
Consorciados desistente ou excluídos - no período 33.485 26.916
Consorciados contemplados 135.608 110.936
Bens pendentes de entrega 43.600 32.403
Bens entregues - total 2 92.008 78.533

As operações de consórcios podem ser resumidas como segue: Quantidades
Operações de consórcios: 31/12/2019 31/12/2018
Bens entregues - no período 40.552 23.984
Taxa média de inadimplência dos contemplados 3 12,74% 13,21%
1 Representa o total de cotas desistentes e excluídas de grupos ativos na data-base dessas demonstrações financeiras;
2 Representa a utilização total da carta de crédito de grupos ativos na data-base dessas demonstrações financeiras;
3 A partir de 30/06/2015, o percentual de inadimplência calculado representa as cotas contempladas de consorciados ativos cujo percentual em 
atraso é igual ou superior ao percentual de amortização mensal, na data-base, sobre a quantidade total de cotas contempladas de consorciados 
ativos.
20. Aplicações financeiras - Grupos
As aplicações financeiras dos grupos de consórcios (em andamento e em formação) podem ser resumidas como segue:

31/12/2019 31/12/2018
Letras financeiras do tesouro 1.604.413 2.088.134
Quotas de fundos de investimento 502.190 87.000
Total 2.106.603 2.175.134
21. Provisões
A Companhia não constitui provisão para causas cíveis em grupos por entender que os valores pleiteados pelos consorciados já se encontram 
provisionados, nas rubricas de: i) obrigações com consorciados; ii) recursos a devolver a consorciados.
As ações onde a Administração em conjunto com seus assessores jurídicos entenderem que a cota parte do consorciado não será suficiente para 
cobrir o custo da ação são provisionadas quando a probabilidade de perda for considerada provável na Administradora. (Nota 7.d.)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa Consórcios S.A. Administradora de Con-
sórcios (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, assim como a demonstração consolida-
da dos recursos de consórcio em 31 de dezembro de 2019 e a demonstração consolidada das 
variações das disponibilidades de grupos de consórcio do semestre e exercício findos nessa 
mesma data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa Consórcios S.A. 
Administradora de Consórcios em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como a posição 
consolidada dos recursos de consórcios em 31 de dezembro de 2019 e as variações consolida-
das nas disponibilidades de grupos de consórcios correspondentes ao semestre e exercício 
findos nessa mesma data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevan-
te, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes 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, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 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 representações fal-
sas  intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Institui-
ção 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 essas demonstrações financeiras representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

Brasília, 14 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador-CRC 1SP197007/O-2

Conselho de Administração

Rosana Techima Salsano - Presidente José Lopes Coelho Maximiliano Alejandro Villanueva Pedro Duarte Guimarães

Parecer do Conselho Fiscal

Concluído o exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2019 e, constatada a 
exatidão de todos os elementos apreciados, considerando o relatório sem ressalvas da PwC, os membros do Conselho Fiscal da Caixa 
Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, são da opinião de que esses documen-
tos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Companhia no período e estão 
em condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas.

Brasília, 14 de fevereiro de 2020 

Gustavo de Moraes Fernandes - Membro do Conselho Fiscal
José Marcolino Lincoln - Membro do Conselho Fiscal

José Antônio Lima Tenório - Membro do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Gabriela Susana Ortiz de Rozas  
Diretora Presidente

Laudimiro Almeida da Silva Filho  
Diretor Superintendente

Contador

Francis Soares Ribeiro
Contador - CRC DF 019585/O-9

Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

FACULDADE SANTA MARCELINA
AV I S O

REGISTROS DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no Art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 50 (cinquenta)
diplomas no período de 12/02/2020 a 17/02/2020, no Livro Único em formato digital,
atendendo o Capitulo III, § 2º e sequências numéricas: 1102000000099 a 1102000000148.
a relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://santamarcelina.org.br

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020
IRMÃ MARIA APARECIDA MATIAS DE OLIVEIRA

Diretora Geral

FACULDADE UNINABUCO SAO LOURENCO DA MATA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 36 (TRINTA E
SEIS) diplomas no período de 15/01/2020 a 07/02/2020 no seguinte livro de registro e
sequencias numéricas: [livro 12- registro 134960 a 137199]. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.joaquimnabuco.edu.br/

São Lourenço da Mata-PE, 7 de fevereiro de 2020
ADEMIR MENGUE

Diretor

FACULDADE UNINASSAU - REDENÇÃO
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018,
esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 2 (DOIS) diplomas
no período de 10/01/2020 a 24/01/2020, no seguinte livro de registro e sequências
numéricas: [livro 15- registro 134756 a 135544]. A relação dos diplomas registrados
poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.uninassau.edu.br/

Teresina-PI, 7 de fevereiro de 2020
ACSA MAELI DE OLIVEIRA COSTA

Secretária Acadêmica

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA Nº 1/2020/SFIEMT

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h30min do dia 17 de Março de 2020
(horário desta Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h30min do dia 17 de Março de
2020 (horário desta Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada, para aquisição
de Licença de Software WEB para Gestão de Processo de Aquisições, Licitações e Contratos,
Serviços de Implantação: Instalação, Configuração, Parametrização e Desenvolvimento de
Software, Serviços de Integração com Sistema ERP, Treinamento, Serviços de Horas técnicas
de Desenvolvimento de Software contratados sob demanda, Suporte Técnico e
Hospedagem da Solução para atender as necessidades da área de Aquisições e Licitações
do SISTEMA FIEMT, conforme especificações e condições constantes neste edital e seus
anexos. Aquisição do Edital: www.sfiemt.com.br/portaldofornecedorTelefone: (65) 3611-
1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação
do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 4.193, bairro Centro
Político Administrativo, Cuiabá-MT.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2020.
ANA VIRGÍNIA DE CARVALHO

Coordenadora de Aquisições e Contratos

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS PROPAGANDISTAS - FIP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, A Federação Interestadual dos Propagandistas - FIP, com registro no
CNPJ: 20.097.405/0001-05, por seu representante legal, convoca os Sindicatos filiados, da categoria dos
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, abrangida pelos
estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal, para se reunirem em assembleia geral ordinária que se
realizará no dia 5 de março, as 9h em sua sede sito à Rua São Francisco, 264, Vila Isabel - 13871-119 - São
João da Boa Vista - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciar e deliberar sobre o
relatório da Diretoria, as contas da gestão financeira do ano anterior e sobre o orçamento da receita e
despesas para o exercício seguinte, acompanhado do respectivo parecer do Conselho Fiscal; b) Discussão
e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva
categoria econômica; b) Outorga de poderes à comissão de negociação da FIP, por seus representantes
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTE,
constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo
junto ao Tribunal competente; b) Assuntos Gerais. Não havendo número suficiente de acordo com as
normas aplicáveis, em primeira convocação, no horário supramencionado, a mesma se realizará 1(uma)
hora após, no mesmo dia e local.

São João da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2020
LUÍS MARCELO FERREIRA

CPF: 152.180.628-47 - Presidente da Federação
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