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As letras de câmbio Pós-fixadas são remuneradas de 90% a 130% da taxa CDI e as Pré-fixadas remuneradas na taxa pactuada, todas
com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
09. PASSIVOS CONTIGENTES
Em conformidade com o CPC 25, é apresentado o valor de R$ 18 mil em junho de 2019 referente ações cíveis classificadas como de
provável perda e R$ 82 mil como de possível pela assessoria jurídica e conforme carta de representação da advogada Simone Regina
Costa da Silva OAB/SC 35.350 assinada 01 de julho de 2019.
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social: O capital social subscrito é de R$ 5.200.000,00 e pertencente a acionistas domiciliados no País, estão representadas por
5.200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Reserva de Lucros:
Reserva Legal: Calculada nos termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76 à razão de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
limitado a 20% do capital social.
Reserva Estatutária para margem operacional: O saldo de lucro líquido, verificado após as distribuições será destinado para a constituição
de Reserva Estatutária para Margem Operacional, com a finalidade de garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento
das operações da sociedade, constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo remanescente do lucro líquido, até o limite
de 80% (oitenta por cento) do capital social. O saldo da Reserva Estatutária para Margem Operacional poderá ser utilizado para as
seguintes destinações: compensação de prejuízo, aumento de capital social ou distribuição aos acionistas.
Dividendos: Conforme estatuto social da Instituição, o dividendo mínimo obrigatório não deverá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido ajustado.
10. GERENCIAMENTO DE RISCO
RISCO DE MERCADO
A Biorc Financeira constituiu a Estrutura para Gerenciamento de Risco de Mercado, procurando adotar os melhores métodos do mercado
no gerenciamento deste risco, apoiando-se nas recomendações do Banco Central do Brasil e do Comitê da Basiléia. Encontram-se
disponíveis nas dependências da Instituição, o relatório anual, os manuais e políticas contendo a descrição da Estrutura de Gerenciamento
de Risco de Mercado da Biorc Financeira S.A.
RISCO OPERACIONAL
Em conformidade com as normas vigentes a estrutura de gerenciamento de Risco Operacional da Biorc Financeira, está compatível
com a natureza e complexidade dos produtos, atividades, processos e sistemas da Instituição. A estrutura de Gerenciamento de Risco
Operacional prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional, com os respectivos planos
de contingências, levando a identificação e categorização dos eventos, avaliação dos riscos inerentes, controles e acompanhamento.
Encontram-se disponíveis nas dependências da Instituição, o relatório anual, os manuais e políticas contendo a descrição da Estrutura
de Gerenciamento de Risco Operacional da Biorc Financeira S.A.
RISCO DE CRÉDITO
Conforme a normativo do CMN, a estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito da Biorc Financeira, está compatível com a natureza

de suas operações e complexidade dos produtos e serviços oferecidos e proporcionais à dimensão à exposição ao risco de crédito da
Instituição. A estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito possibilita o gerenciamento contínuo e integrado do risco de crédito de
suas operações. Encontra-se disponível nas dependências da Instituição, o relatório anual, a estrutura de Gerenciamento do Risco de
Crédito e políticas da Biorc Financeira S.A.
RISCO DE CAPITAL
A estrutura de gerenciamento de Capital da Biorc Financeira, está compatível com a natureza de suas operações e complexidade dos
produtos e serviços oferecidos e proporcionais à dimensão à exposição ao capital da Instituição. A estrutura de Gerenciamento de
Capital possibilita o monitoramento e controle de capital mantido pela Instituição; avaliação da necessidade de capital para fazer face
aos riscos que a Financeira está sujeita; o planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da
Biorc Financeira. Encontra-se disponível nas dependências da Instituição, o relatório anual, a estrutura de Gerenciamento de Capital e
políticas da Biorc Financeira S.A.
RISCO LIQUIDEZ
Tem como finalidade a mensuração da Instituição de honrar suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive
as decorrentes de vinculação de garantias sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. A descrição da
estrutura do gerenciamento de risco está disponível ao público, na sede da Instituição.
RISCO SOCIOAMBIENTAL
Atendendo ao Banco Central do Brasil, a Instituição edita a presente política de responsabilidade socioambiental, a qual contém
princípios e diretrizes que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas,
incluindo diretrizes para prevenir e gerenciar riscos, impactos e oportunidades socioambientais na esfera de influência da organização,
contribuindo para concretizar o seu compromisso empresarial com o desenvolvimento sustentável.
13. LIMITE OPERACIONAL (Acordo da Basiléia)
Em 2018, a Instituição optou pela metodologia facultativa simplificada para apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de
Referência Simplificado - PRS5. A mesma encontra-se enquadrada nos limites mínimos de capital e patrimônio compatível com o grau
de risco da estrutura dos ativos, conforme normas vigentes do Banco Central do Brasil e demonstrado a seguir:
RWAS5
PRS5 mínimo requerido para o RWAS5
PRS5
Margem em relação ao PRS5
Índice de Basiléia

R$ 16.906.761,22
R$ 2.874.149,41
R$ 5.665.284,31
R$ 2.791.134,90
33,51%
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Administradores, Acionistas e Conselheiros da
BIORC Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Florianópolis (SC)
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da BIORC Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da BIORC Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento S/A em 30 de junho de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa 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 auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador 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 Contábeis e o Relatório do Auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 559/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência,
tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução da
restauração e adequação da geometria da Avenida Ivo Silveira – Florianópolis/
SC. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 01/10/2019.
A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 660,00.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 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 contábeis.
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 auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
• 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 capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 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, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

Guilherme Luis Silva
Contador CRC/SC 19.408/O-2
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Lourival Pereira Amorim
Contador CRC/SC 9.914/O-3

PREFEITURA MUNICÍPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei
Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e
Parágrafo Único, do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio
de 2000 – LRF faz saber a quem interessar possa, que irá realizar Audiência Pública com
o objetivo de; - Apresentar e Discutir a Elaboração do Orçamento, (LOA) para e Exercício
de 2020. Local - Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis. Rua Anita Garibaldi,
nº. 35 – Centro. Data – 27 de setembro de 2019. Horário – 13:00 horas. Assim, todos
ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta Audiência Pública.
Florianópolis, (SC), 27 de agosto de 2019. Gean Marques Loureiro - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 660,00.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 012/2019

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2019

Processo nº 391/2019 – Proc. Adm. 7054/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO
PARQUE LINEAR AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NA RUA
FAGUNDES VARELA NO BAIRRO AREIAS NO MUNICÍPOI DE SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA
DOS ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 27 de setembro de 2019. ABERTURA DOS
ENVELOPES: Às 14h30min do dia 27 de setembro de 2019, no setor de Protocolo da Diretoria
Geral de Compras do Município de São José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia
Comprida, São José/SC, 3º andar. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das
13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0100 ou (48) 3381-0446.

Processo nº 358/2019 – Proc. Adm. 5202/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
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EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS NO CEI SÃO JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as
16h00min do dia 13 de setembro de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 16h30min do
dia 13 de setembro de 2019, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município
de São José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar.
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Mais informações: Setor de Licitações, 3º
andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.
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