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Continuação   MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. - CNPJ/MF nº 42.509.257/0001-13
sua operação. Essas medidas, em adição as ações especificas de combate ao COVID 19, constituem o plano de ação da empresa em relação a 
esse tema. Até a data emissão desse relatório, não houve nenhuma perda de produção ou redução das vendas decorrentes do coronavírus. 
Apesar de vários impactos na economia, com impactos em várias cadeias de suprimento, a companhia não teve alterações nos custos de forma 
relevante para o período de eventos subsequentes. O minério lavrado continua vindo das duas fontes atuais: Mina subterrânea de Pilar e Mina 
de Vermelhos e a produção do período não sofreu alterações nem apresentou problemas em relação ao planejamento constante no Budget e 
aprovado pelo conselho. No contexto das medidas financeiras, a Companhia seguiu com a amortização de suas dívidas conforme cronograma. 
Nenhum atraso registrado nesse quesito. Porém alguns pontos devem ser observados nesse quesito: 1. Como forma de preservar sua liquidez 
face as incertezas trazidas pelo coronavirus, neste exercício de 2020, as linhas de crédito que a Companhia tinha disponíveis, foram captadas. 
Foram tomados R$30.000 (controladora) e R$ 7.700 (controlada) no banco Fibra com juros de 14,98% a.a., R$ 30.000 no banco BTG a juros de 
9% + CDI a.a., e Santander R$ 14.970 (controladora) e R$7.500 (controlada), ambos com juros a 14,3% a.a., conforme contratos assinados. 2. A 
Companhia efetuou liquidação no vencimento das operações de Hedge, que apresentaram posições devedoras. As vendas da Companhia foram 
impactadas positivamente pela depreciação do real, porém parte desse ganho foi “devolvido” aos bancos com a liquidação das operações de 
hedge vencidas no período. 3. A Companhia registrou variação cambial significativa de seus empréstimos denominados em dólar, em função 
das cotações do final do mês. Essa variação não tem efeito caixa significativo no trimestre findo, mas impacta o resultado líquido do trimestre. 
O efeito caixa irá ocorrer de acordo com o cronograma de amortização dos empréstimos, quando a empresa deverá converter os valores em 
dólares para reais para enviar o recurso para o exterior para amortização das dívidas, impactando nesse momento seu caixa. Para os próximos 
12 meses, a empresa tem programada a amortização de USD 24,582 destes empréstimos atrelados ao dólar, sendo que USD 21,157 são com a 
Controladora. 4. A Companhia fez a Marcação a mercado das operações de hedge contratados até 2021. Também em função da cotação do dólar 
no final de março, essa marcação apresentou valor significativo, mas da mesma forma que a variação cambial, não afetou o caixa da Companhia. 
O impacto no caixa ocorrerá a medida que ocorrerem os vencimentos da operação de hedge. Até essa data, os hedges com vencimento em 
abril foram renegociados para vencimento no primeiro trimestre de 2022, acompanhando as receitas planejadas pela empresa. Os hedges 
com vencimento em Maio foram liquidados e geraram desembolso de USD 3,2 milhões. Os hedges com vencimento em Junho e Julho também 
foram renegociados para vencimento no primeiro trimestre de 2022. Contratos com vencimento entre Agosto de 2020 e Junho de 2021, serão 
revisitados próximos aos vencimentos, para eventual prorrogação, dependendo da cotação do USD. Entretanto, os valores de desembolsos 
destes contratos, estão atrelados à receita, e portanto os valores desembolsados são compensados pelo aumento da receita, pelo fato das 
vendas estarem atreladas também em dólar.

Eduardo De Come - Diretor Financeiro - CPF 073.445.828-21 
Wagner Pinheiro - Contador - CRC-RJ 111105/-O-5

Parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Ao Conselho de Administração e Acionistas da Mineração Caraíba S.A. - Jaguarari - BA. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Mineração Caraíba S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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, com-
preendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Mineração Caraíba S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus res-
pectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 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, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela Administração da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, toma-
das 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 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente 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 falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controla-
das a não mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da Companhia e suas controladas para expressar uma opinião sobre as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e 
suas controladas e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela Admi-
nistração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
namos que o assunto não deveria ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação poderiam, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Salvador, 12 de junho de 2020. KPMG Auditores 
Independentes - CRC SP-014428/F-7; Douglas Lobosco Morette - Contador - CRC SP-250829/O-0.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - IPA - REGIONAL BRASILIA DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, DE 15 DE JULHO DE 2020

Instituto Organizacional para o Progresso Humano - Instituto IPA Brasil
A Presidência do Instituto IPA Brasil, CNPJ 14.266.764/0001-38, no uso de suas

atribuições estatutárias, convoca todos os associados para a Assembleia Geral
Extraordinária Eleitoral a realizar-se no dia 22 de julho de 2020, no auditório do mezanino
do Hotel Bonaparte sito na SHS qd. 02 bl. J, Brasília/DF CEP 70322-901, com primeira
convocação às 10h00m e segunda e última as 10h30m, para provarem a eleição da
entidade triênio 2020/2022 e convalidação do emblema oficial.

MARIA HELENA PRILL.
Presidente do Instituto

MCR FANTIN LOGÍSTICA LTDA
ATO Nº 1, DE 16 DE JULHO DE 2020

O Diretor Eurípedes Lemes de Santana, torna público o Edital de Termo de
Responsabilidade Nº 33/2020 em ANEXO.

EURÍPEDES LEMES DE SANTANA

ANEXO

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fiel
depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da empresa "M.C.R. Fantin
Logística Ltda", NIRE 35903091134, CNPJ 05.336.613/0003-80, localizada na Rua Gustavo
da Silveira, nº 660, Vila Santa Catarina, CEP 04376-004, São Paulo/SP, Sr. Valmir Rogério
Pinheiro de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 24.583.688-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 290.534.278-13, residente e domiciliado
na Rua General Bráulio Guimarães, nº 79, Jardim Promissão, CEP 04753-140, São Paulo/SP,
assinou em 08/07/2020 o Termo de Responsabilidade nº 33/2020, com fulcro nos arts. 1º,
§ 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na
JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa.
Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação REPSOL 510 nº 03/2020. Contratante: Faculdades Católicas.
Contratada: WEB NORDESTE LTDA. Objeto: Fabricação de mastro de lançamento. Valor: R$
191.471,71. Fonte: REPSOL 510 - RSB 018-10. Fundamento legal: art. 24, inciso XXI da Lei
8.666/1993. Ratificação: 15/07/2020.

SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica aos interessados que
realizou o Primeiro Termo Aditivo, ao contrato celebrado com a empresa G. W. DOS
SANTOS - ME com objetivo empresa para atuar na Unidade Operacional do SEST SEN AT
Maceió com prestação de serviços em manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos
equipamentos de ar condicionado, com pessoal munido de EPIs, materiais e equipamentos
necessários à realização do objeto através de chamados técnicos em horário estipulado
pelo CONTRATANTE, pelo período de 06 (seis) meses, vigente entre os dias 02/07/2020 a
02/01/2021, que ficará no valor de R$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020

o Serviço Social do Transporte - SEST comunica aos interessados que realizará
concorrência para selecionar e contratar empresa para atuar na Unidade Operacional do SEST
SENAT Maceió na prestação de serviços de Manutenção e limpeza das piscinas adulto e infantil
com adição de produtos químicos, mantendo as piscinas em condições de uso e conservando
toda parte física do processo de filtração; Monitoramento das atividades Físico-Química/ART,
através da análise da qualidade da água existente na piscina e no poço artesiano, com adição de
pastilhas de cloro, controle de PH, Cloro e Alcalinidade, realizando coleta de amostras da água
para análise Físico-Químicas e Microbiológicas em laboratório externo, controle de produtos e
anotação de responsabilidade técnica (ART) por profissional técnico munido de EPIs, materiais
e equipamentos necessários à realização do objeto durante seis dias na semana em horário
estipulado pelo CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por
igual período até o limite de 60 (sessenta) meses, cujo recebimento dos envelopes contendo a
documentação e a proposta será no dia 05/08/2020, às 10h. Para retirada do edital e acesso às
demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B Nº 19 das 08:00 às 12:00 e
das 14:00 às 17:00 ou solicitar por e-mail para: licitacao.b019@sestsenat.org.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 6/2020

O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte da Unidade
SEST/SENAT C Nº 117 localizado em Rodovia Prestes Maia, BR 101, Nº 2.020 - Centro. CEP
57265-000 Teotônio Vilela/AL, torna público a adjudicação e homologação da Concorrência
nº 006/2020, cujo objeto é contratar empresa para realizar serviços de controle de pragas
urbanas e limpeza e higienização de dois reservatórios de água, em favor da empresa
TERLIZ RODRIGUES DE MORAIS DEDETIZAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 21.162.634/0001-10, no
valor total de R$ 5.710,00 (Cinco mil, setecentos e dez reais), no dia 21/07/2020.

JULIANA CARDOSO DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMA

Mantenedora: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/CNPJ 03.709.814/0064-71
Mantida: Centro Universitário Senac

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25/10/2018,
publicada no DOU em 26/10/2018, esta Instituição de Educação Superior informa que
foram registrados 456 diplomas no período de 23/6/2020 a 23/6/2020, nos seguintes livros
de registro e sequências numéricas: Livro: 00011 Registro de 0000009924 a 00000010382.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada no endereço
www.sp.senac.br/consultadiplomas.

São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA STELA REIS CROTTI

Diretora de relacionamento e serviços ao aluno
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de publicação de avisos e
anúncios em jornais de grande circulação. Início da Sessão de Disputa: dia 31.07.2020, às
15h, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de consulta 824857. Os interessados
deverão credenciar-se no provedor do sistema "Licitações-e", na página eletrônica do
Banco do Brasil S/A. Todos os documentos também ficarão disponíveis no site
https://transparencia.senac.br/#/dn/licitacoes ou poderão ser retirados na Sede do Senac,
situada na Av. Ayrton Senna, 5.555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22775-004.

COSME OLIVEIRA
Gerente de Aquisição

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2020

Objeto: Contratação de serviço de confecção e instalação de estrutura metálica com
cobertura de policarbonato. Início da Sessão de Disputa: dia 04.08.2020, às 15h, no site
www.licitacoes-e.com.br, sob o número de consulta 824876. Os interessados deverão
credenciar-se no provedor do sistema "Licitações-e", na página eletrônica do Banco do
Brasil S/A. Todos os documentos também ficarão disponíveis no site
https://transparencia.senac.br/#/dn/licitacoes ou poderão ser retirados na Sede do Senac,
situada na Av. Ayrton Senna, 5.555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22775-004.

COSME OLIVEIRA
Gerente de Aquisição
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