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Votação da reforma da previdência
de militares sofre resistência

NEPOTISMO

Após nomear
esposa, prefeito
de Wagner é
investigado

DA REDAÇÃO

Em sessão virtual realizada
ontem, o Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM) pediu
representação do Ministério
Público Estadual contra o
prefeito de Wagner (distante
409 km de Salvador), Elter
Silva Bastos (PSL). Segundo o
órgão, o gestor teria prati-
cado nepotismo ao nomear
a própria esposa, além da
mulher do ex-prefeito e a do
secretário de Obras e Ser-
viços, para cargos públicos
no município.

De acordo com o relator
do processo, conselheiro
substituto Cláudio Ventin,
foi constatada ilegalidade
na nomeação da mulher do
prefeito - Keli Dalva Pires
Bastos -, para ocupar o cargo
de secretaria de assistência
social, sem a devida com-
provação de qualificação
técnica, curricular ou pro-
fissional para o exercício.

As nomeações de Ana Lú-
cia Ribeiro dos Santos, es-
posa do vice-prefeito, e de
Maria Jamile da Silva Pires,
mulher do secretário de
Obras e Serviços, para os car-
gos comissionados de, res-
pectivamente, diretora es-
colar e coordenadora de
ações pedagógicas também
são consideradas irregula-
res em razão do grau de pa-
rentesco.

Conforme o TCM, Elter
violou a Súmula nº 13 do Su-
premo Tribunal Federal
(STF), e pode responder
eventualmente a processo
por improbidade adminis-
trativa. No entanto, ainda ca-
be recurso sobre a decisão.

A equipe de reportagem
de A TARDE não conseguiu
contato com o prefeito Elter
Silva Bastos.

ENTREVISTA Ator baiano defende que artistas vocalizem suas preocupações com temas sociais

“Esses fascistas se apropriaram da
polícia”, diz ator Vladimir Brichta

ASHLEY MALIA

O ator Vladimir Brichta par-
ticipou de um bate-papo,
transmitido ao vivo ontem
nas redes sociais do Grupo A
TARDE, com mediação do
editor da Caramurê e artista
plástico Fernando Ober-
laender, falando sobre o pa-
pel do artista diante do am-
biente político atual e sobre
sua trajetória no teatro e na
televisão.

O assassinato do jovem
João Pedro, de 14 anos, no Rio
de Janeiro, baleado em sua
casa durante uma operação
policial, esteve entre as
questões abordadas pelo
ator. Para Brichta, o artista
deve reagir à sua “sociedade
sendo atropelada”, sem que
isso o faça abrir mão da poe-
sia, pois a arte tem as mais
diversas formas de estimu-
lar a empatia.

Mencionando o filme
“Alemão 2”, ainda a ser lan-
çado, que se passa na comu-
nidade do Alemão, no Rio de
Janeiro, Vladimir contou
que se perguntou se deveria
mesmo fazer o papel de um
policial e se tinha domínio
sobre o tema, segundo ele,
tão caro à sociedade. “Essa
polícia violenta é um braço
da nossa sociedade violenta.
Quando fiz o filme, pensei
em como poderia contribuir
com essa história, em como
eu, enquanto pessoa de es-
querda, posso discutir sobre
segurança pública”, questio-
nou.

O ator defendeu que o uso
dabandeiranacionaleapró-

pria polícia foi “roubada”
por “fascistas”. “A gente pre-
cisa falar sobre esse assunto.
Esses fascistas se apropria-
ram da polícia, porque a po-
lícia deveria ser para todo
mundo, a segurança pública
deveria ser para todo mun-
do. Assim como esse grupo
roubou a bandeira, ele tam-
bém roubou a polícia e a po-
lícia não pode ser deles. A
gente precisa abordar esse
assunto e aí vem muita coisa
para ser discutida”, afir-
mou.

Representatividade
Um dos trabalhos comenta-
dos pelo artista foi a atuação
na novela Segundo Sol, da
Rede Globo, exibida em 2018
e que se passou na Bahia.
Brichta afirmou ter come-
morado o convite para a no-
vela, pois ele, baiano, teria a
oportunidade de ajudar a
minimizar as falhas que a
produção poderia apresen-
tar ao retratar o estado.

Bastante criticada pela
falta de atores baianos e ne-
gros, a novela foi se modi-
ficando aospoucos,aolongo
dos episódios, para corrigir
algumas falhas apontadas
pelo público. Em uma reu-
nião com o diretor Dennis
Carvalho, Vladimir revelou
ter questionado sobre a falta
de atores baianos e negros
no elenco.

Durante a conversa, o ator
defendeu ainda que produ-
ções locais deveriam acon-
tecer muito mais para que o
baiano se reconheça nas his-
tórias. Segundo ele, muitos
jovens afirmaram que tive-
ram suas perspectivas mo-
dificadas e que a produção
teve um significado espe-
cial.

André Wanderley / Divulgação

Vladimir Brichta deu entrevista ao A TARDE Conecta

RODRIGO AGUIAR

A bancada de oposição na
Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) votará contra a
reforma da Previdência dos
policiaismilitaresebombei-
ros caso não haja acordo do
governo com as categorias,
afirmou ontem o deputado
Sandro Régis (DEM). A vo-
tação, de forma virtual, está
marcada para amanhã.

"Se não houver avanço
com os policiais e bombei-
ros, a oposição votará con-
tra. Projeto que mexe com

direito adquirido, que mo-
difica direitos, não pode ser
votado de forma remota.
Tem que ser debatido nas
comissões, os parlamenta-
res precisam ter o conhe-
cimento minucioso do pro-
jeto", declarou o líder da
oposição na Alba, durante
entrevista no A TARDE Co-
necta.

O parlamentar lembrou
quehádoisrepresentantesde
policiais e bombeiros na ban-
cada - os deputados Soldado
Prisco (PSC) e Capitão Alden
(PSL) - e destacou que a opo-

sição mantém diálogo com
associações de militares.

"Enviaram sugestões para
o líder do governo. Se essas
sugestões não forem acata-
das, iremos pedir verifica-
ção de quórum nas comis-
sões e no plenário e vota-
remos contra", disse.

A proposta adequa as re-
gras previdenciárias dos
profissionais de segurança
baianos às mudanças feitas,
nofinaldoanopassado,pela
Emenda à Constituição Fe-
deral nº 103 e a Lei Federal nº
13.954.

TEMPO REAL Confira as últimas
notícias da política no Portal A TARDE

www.atarde.com.br/politica

LIVES DE HOJE NO
@GRUPOATARDE

7H Isso É Bahia -
Jefferson Beltrão e
Fernando Duarte

12H Osvaldo Lyra
Convida: Senador
Otto Alencar

18H Anota Bahia com
Tamyr Mota e
Renato Franca e
convidadas

20H “De Bem com
a Vida”, com o
Especialista Eduardo
Reis e convidado
Carlos Vinícius -
Médico Especialista
em Cardiologia USP

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – FAEB
CNPJ: 15.227.960/0001-66

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª E 2ª CONVOCAÇÕES

O Presidente da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – FAEB, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca os Delegados Representantes dos Sindicatos Rurais Patronais filiados a esta
Entidade, devidamente regulares, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 02 DE JUNHO DE
2020, às 09:30 horas, em primeira convocação, e às 10:00 horas, em segunda e última convocação. A reunião
acontecerá de forma virtual, em razão das recomendações da OMS visando conter a disseminação do Covid 19,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas do Exercício 2019, bem como parecer do
Conselho Fiscal; b) Relatório de Atividades de 2019; c) Análise do pedido de filiação do Sindicato Rural de Bom
Jesus da Lapa; d) O que ocorrer. Salvador, 21 de maio de 2020.

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
Presidente.

Por motivo dos problemas da Pandemia COVID 19 e consequente cancelamento da Eleição marcada para o dia
04.04.2020, ficam convocados os Senhores Associados do Clube Recreativo Campomar, em pleno gozo dos seus
direitos Estatutários, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede do clube, sita a
Rua Campomar 1372, Jardim Jaguaribe, Piatã em Salvador, Bahia, no dia 06.06.2020, às 09h00min, em primeira
convocação ou às 09h15m em segunda convocação ou às 09h30m em terceira e última convocação de acordo com
os Art. 23, 24 e 25 do Estatuto do Clube e seus respectivos parágrafos, afim de deliberarem a seguinte ordem do
dia: a) Receber e julgar as contas da Diretoria, referente ao exercício findo em 31.12.2019. b) Eleger os membros do
Conselho Deliberativo e seus suplentes para o quadriênio 2020/2024. As Normas da Eleição, bem como os balanços e
Certidões encontram-se a disposição dos associados na secretaria do clube em dias e horários administrativos. Todas
as restrições e precações serão adotadas para preservar a saúde de todos.

Salvador, 21 de maio de 2020.

Antonio Inácio de Souza Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo

CLUBE RECREATIVO CAMPOMAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
TOMADA DE PREÇO N˚ 004/2020 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra disponível
na sede da administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Centro Administrativo Municipal (CAM), Rua
do Bendegó, s/n, Centro – Aramari – Bahia, Tel: 75 – 3432-1175 R 208 das 8:00 hs até as 12:00hs e pelo e-mail
copelaramari@gmail.com a TOMADA DE PREÇO 004/2020 objetivando a, Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
no Distrito de Olhos D’agua Município de Aramari. Convênio FUNASA Nº 01541/2017 a abertura das propostas será
dia 09/06/2020 ás 9:00 hs, Pierre Matos da Silva Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 029/2020 - O Município De Barra Do Choça - Bahia, comunica
que realizará licitação do tipo ELETRÔNICO, visando Registro De Preços para contratação
futura de pessoa(s) jurídica(s) objetivando prestação de serviços de manutenção em veículos
e máquinas pesadas com fornecimento de peças de reposição para atender as demandas
das diversas Secretarias Da Prefeitura Municipal De Barra Do Choça. Início de Recebimento
propostas eletrônicas no site: www.licitacoes-e.com.br: 28/05/2020 a par tir das 08:00h.
Disputa eletrônica: 02/06/2020 às 08:30:00h. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.
br, (77) 3436-3000 ramal: 207.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
CNPJ N: 13.195.862/0001-69

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº TP003/2020, TP004/2020 E TP005/2020
OMunicípio de Rafael Jambeiro/BA faz saber que realizará licitação namodalidade Tomada de Preço nº TP003/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação em paralelepípedos em duas ruas
do Município de Rafael Jambeiro-BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 11/06/2020, às 08h30min horas.
Tomada de Preço nº TP004/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de uma
praça na localidade de São Roque no Município de Rafael Jambeiro-BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia:
15/06/2020, às 08h30min horas. Tomada de Preço nº TP005/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
para a construção de uma praça na sede doMunicípio de Rafael Jambeiro-BA. Tipo:Menor PreçoGlobal. Sessão dia:
15/06/2020, às 14h00min horas. Edital, Informações e Sessão no Setor de licitações, sito no Largo da Liberdade,
s/n, Rafael Jambeiro/BA. Ariana de Lima Gomes – Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 010/2020,
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas às famílias carentes cadastradas na
Secretaria de Desenvolvimento Social de Itororó-BA. A Sessão ocorrerá no dia 03 de junho de 2020, às 09:00h (nove
horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.
itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 20 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Chamada Pública n° 002/2020,
objetivando a seleção de propostas através de Chamada Pública para eventual contratação de farmácias e/ou drogarias
para fornecimento de medicamentos que serão destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de
urgência, devidamente cadastrados no programa de medicamentos não básicos da Secretaria Municipal de Saúde de
Itororó, e, ainda por Ordem Judicial, dos quais não sejam de distribuição gratuita pela rede de Atenção Básica. A entrega
e abertura das propostas serão no dia 08 de junho de 2020, às 09:00 (nove horas), na sede da Prefeitura Municipal
situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-
1910. Itororó-BA, 20 de maio de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 011/2020,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais medico-hospitalares permanentes, com recurso
da proposta n 11228.937000/1180-04, celebrada entre o Município de Itororó e o Ministério da Saúde. A Sessão
ocorrerá no dia 03 de junho de 2020, às 10:00h (dez horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.
licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-
Bahia, 20 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PP-21-2020 - O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - Bahia fará realizar no dia 29 do mês de maio de 2020 às 8:30,
no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste Município,
na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-21-2020, Menor Preço por lotes, a presente licitação tem como objeto e
operação, a aquisição de pneus novos destinados a manutenção da frota municipal, que serve as diversas Secretarias
deste Município, conforme o Edital e seus anexos. que poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-
feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 28 de maio de 2020, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio
www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art.
4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município. Ibirapitanga – Bahia, 19/05/2020 - José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
A CPL torna público que será realizado Pregão Eletrônico, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02
e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 03/06/2020. PE 010/2020-SRP às 08:30h Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br. Nº 816598. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 010/2020 – Objeto: Seleção de propostas
destinadas a contratação de empresa para a aquisição futura e eventual de aquisição de medicações para
as Unidades de Saúde, Postos Satélites de Atendimento, Hospital e demais espaços vinculados à Secretaria
Municipal de Saúde, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível
no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações
podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 20/05/2020. Chirlene Pessoa Silva
Andrade - Pregoeira/Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em
29/05/2020 às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 816616 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
011/2020-SRP Objeto: Seleção de propostas para aquisição futura e eventual de materiais permanentes e
insumos necessários para a área de isolamento especial no Hospital Casa de Saúde Maria Lapa Bittencourt,
para enfrentamento da situação decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços. Julgamento: Menor Preço Global por Item. O Edital encontra-se disponível
no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem
ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 20 de maio de 2020. Chirlene Pessoa Silva
Andrade - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP Nº 014/2020.
LICITAÇÃO COM O ITEM 03 EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. A COPEL, torna
público a licitação na Modalidade PE SRP Nº 014/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa
para aquisição de veículos (carros de passeio, carro utilitário e caminhão de pequeno porte), para serem utilizados nas
demandas da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme termo de referência e planilha discriminativa
no edital. Valores Estimados: Item 01 - R$ 121.190,01 Item 02 - R$ 169.391,66 Item 03 - R$ 72.138,67 e Item 04- R$
178.666,67. Período de Vigência: 12 meses. Sessão Dia: 03/06/2020 às 11h00min. O Edital estará disponível nos
endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-
8792. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 20 de maio de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP Nº 006/2020
A COPEL, torna público, a licitação na Modalidade PP SRP Nº 006/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de Urnas Funerárias e Transporte, a serem concedidos a título de Benefício Eventual,
às Famílias Carentes Assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania deste Município, Conforme
Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Valor Global Estimado: R$ 488.264,80. Período de Vigência:
12 meses. Sessão Dia: 04/06/2020 às 09h00min. Tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público,
conforme determinação contida na Portaria SECAD nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos
já publicados, enquanto vigentes os mesmos, o Edital estará disponível exclusivamente via digital, através do site da
Transparência Municipal. (www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br). Em obediência às recomendações emanadas
do Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de cada empresa licitante, sendo
estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de segurança respiratória e distanciamento mínimo
recomendado. Informações: (71) 3288-8792. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 20 demaio de 2020.

CONVITE SUPRIMENTOS Nº 30844505.2020.PP.0028.FIEB
Objeto: Cessão de uso de espaço físico para exploração comercial de cantina para fornecimento de lanche e
bebidas não alcoólicas na Unidade Integrada SESI/SENAI/IEL em Ilhéus.
Abertura: 29/05/2020 às 09h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30845021.2020.PE.0049.SESISE
Objeto: Aquisição de tablets.
Abertura: 01/06/2020 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 21/05/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 21/05/2020
Comissão de Licitação

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019

Valores expressos em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

DE 2018 E 2019 - (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018 E 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL - 2M2B COMERCIO DE MÁQUINAS
BAHIA BRASIL S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede em Salvador - BA, constituída em 17/08/1998 com atuação o ramo
de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática.Asociedade foi transforma em SociedadeAnônima em 15/08/2019,
conforme documento Registrado na Juceb.Ba. 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram
elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
brasileiras e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades
porAções, abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, referendados
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Estas demonstrações foram
aprovadas pela Diretoria. As demonstrações contábeis foram elaboradas em
consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais
práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS - 3.1. DespesasOperacionais -Asociedade ainda não entrou em
operação para efeitos de obtenção de receitas. Constam das demonstrações

Histórico

Capital Social Subscrito Reservas de Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados

Capital Social
Reservas
de Lucros

Reserva
Legal

Lucro do
Período

Lucros
Acumulados

(-) Prejuízos
Acumulados

Ajustes de
Exercícios
Anteriores Total

Saldo em 31/12/2018 8.929.955,00 - - - 3.208.935,16 (1.586.579,03) (92.820,16) 10.459.490,97
Capital Social - - - - - - - -
Reservas de Lucros - 1.578.764,60 - - (1.578.764,60) - - -
Reservas Legal - - 2.590,98 - (2.590,98) - - -
Lucros do Período - - - 60.907,66 - - - 60.907,66
( - ) Prejuízo do Período - - - - - (9.088,05) - (9.088,05)
Lucros Acumulados - - - (60.907,66) 60.907,66 - - -
( - ) Prejuizo Acumulados - - - - (1.595.667,08) 1.595.667,08 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (92.820,16) - 92.820,16 -
Saldo em 31/12/2019 8.929.955,00 - 2.590,98 - - - - 10.511.310,58

apenas as despesas decorrentes da contratação de quadro de pessoais e seus
encargos, assim como despesas gerais de manutenção. 3.2. Imobilizado -
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada
calculada pelo método linear. 3.3. Obrigações - A sociedade possui como
passivo circulante o valor de R$ 8.600,53. 4. CAPITALSOCIAL -O capital social
é de R$ 8.929,955,00, dividido em ações ordinárias nominativas de R$ 1.00,
totalmente integralizado. 5. DEMAIS INFORMAÇÕES - A sociedade ainda não
auferiu nenhuma receita decorrente de suas atividades. O ingresso de recursos
deu-se exclusivamente aos rendimentos das aplicações financeiras. O valor do
resultado líquido do exercício foi de R$ 51.819,61 como lucro contábil e deverá,
após constituição da reserva legal, o mesmo será transferido para reserva
de lucros à disposição dos acionistas. 6. PARECER DA ADMINISTRAÇÃO
- Examinamos as demonstrações contábeis da empresa, que compreendem
o balanço patrimonial findo em 31 de dezembro de 2019 e as mutações do
patrimônio líquido findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas, as quais foram todas aprovadas por
esta administração. Salvador, Ba, 31 de dezembro de 2019.

Valdemir Acácio Osório - Socio Administrador - CPF. 052.494.305-20
Josival Moreira dos Santos - Contador - CRC/BA 19.116

CPF. 613.302.365-20

2M2B COMERCIO DE MÁQUINAS BAHIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.808.425/0001-57

ATIVO 2018 2019
CIRCULANTE 10.364.092,54 10.418.351,43
Caixa e Equivalente de Caixa 7.276.097,15 7.269.509,60
Caixa e Bancos 27.803,76 27.803,76
Aplicações Financeiras 7.248.293,39 7.241.705,84
Outros Créditos 245.825,30 306.671,74
Outros Adiantamentos 1.751,53 1.751,53
Adiantamentos Diversos 75.949,33 75.949,33
Emprestimo a Funcionarios 400,1 400,10
Tributos a Compensar/Recuperar 133741,87 194.588,31
Outros Créditos Fiscais 33982,47 33.982,47
Estoque 2.842.170,09 2.842.170,09
Mercadorias, produtos e insumos 2.842.170,09 2.842.170,09

NÃO CIRCULANTE 101.559,68 101.559,68
Realizado a Longo Prazo 37.882,08 37.882,08
Depositos Judiciais 37.882,08 37.882,08
Imobilizado 61.275,76 61.275,76
Bens Imóveis 39.364,96 39.364,96
Móveis e Utensilios 2.760,04 2.760,04
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 134.504,17 134.504,17
Veículos 41.885,60 41.885,60
(-) Depreciação Acumulada (157.239,01) (157.239,01)
Intangivel 2.401,84 2.401,84
Software 70.025,86 70.025,86
(-) Amortização Marca, Dir. e Patente (67.624,02) (67.624,02)

TOTAL DO ATIVO 10.465.652,22 10.519.911,11
PASSIVO 2018 2019
CIRCULANTE 6.161,25 8.600,53
Fornecedores - 1.996,00
Fornecedores - 1.996,00
Obrigações de Curto Prazo 6.161,25 6.604,53
Obrigações Tributárias 5.264,51 5.707,79
Obrigações Trabalhistas 896,74 896,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.459.490,97 10.511.310,58
Capital Social Subscrito 8.929.955,00 8.929.955,00
Reservas de Lucros - 1.581.355,58
Reserva Legal 2.590,98
Reserva de Lucros 1.578.764,60
Resultado Acumulado 1.529.535,97 -
Lucros Acumulados 1.529.535,97 -

TOTAL DO PASSIVO 10.465.652,22 10.519.911,11

DESCRIÇÃO DA CONTA 2018 2019
Receitas Financeiras 64.014,86 103.480,46
(=) Receita Operacional Líquida 64.014,86 103.480,46
(=) Lucro Bruto do Periodo 64.014,86 103.480,46
Despesas com Pessoal (248,61) -
Despesas Gerais (21.018,90) (25.860,00)
Despesas Financeiras - (3.437,63)
Impostos, Taxas e Contribuições (4.999,57) -
Despesas Tributarias (14.942,22) (18.268,05)
(=) Resultado Operacional 22.805,56 55.914,78
(-) CSLL (2.533,46) (4.095,17)
(=) Prejuízo Líquido do Período 20.272,10 51.819,61
Prejuízo por Ação - 0,01

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2019
Valores recebidos de Clientes 0,00 0,00
Valores pagos a Fornecedores (23.822,93) (23.155,89)
Valores pagos a Empregados 0,00 0,00
Juros pagos 0,00 0,00
Caixa Gerado pelas Operações 0,00 (23.155,89)
Tributos pagos (16.028,57) (22.628,05)
Fluxo de Caixa antes de itens
Extraordinários (16.028,57) (45.783,94)
Outros recebimentos (pagamento) Líquidos 2.640,35 39.196,39
Caixa Líquido proveniente das
Atividades Operacionais (13.388,22) (6.587,55)

Atividades de Financiamento
Fundo para Aumento de Capital 0,00 0,00
Caixa Líquido gerado pelas
Atividades de Financiamentos 0,00 0,00

Aumento nas Disponibilidades (13.388,22) (6.587,55)
Disponibilidades - No Início do Período 7.313.308,30 7.276.097,15
Disponibilidades - No Final do Período 7.276.097,15 6.263.437,86


