
PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2019 2018
526 436

   Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 5 5
   Sociais e estatutárias 39 36
   Fiscais e previdenciárias 145 76
   Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos 0 11
   Obrigações com pessoal 106 107
   Provisão Passivos de Contingência 18 10
   Credores Diversos País 213 191

8. RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS
Composição dos Recursos de aceites Cambiais:
Letras de Câmbio 2019 2018
A vencer até 3 meses 0 0
A vencer de 3 a 12 meses 275 0
Total circulante 275 0
A vencer de 1 a 3 anos 0 0
A vencer de 3 a 5 anos 17.725 14.406
Total longo prazo 17.725 14.406
Total geral 18.000 14.406

As letras de câmbio Pós-fixadas são remuneradas de 90% a 140% da taxa CDI e as Pré-fixadas remuneradas na taxa pactuada fica em 
torno de 140% do DI Futuro, 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 dezembro de 2019 referente ações cíveis classificadas como 
de provável perda e R$ 33 mil como de possível, valores apresentados pela assessoria jurídica e conforme carta de representação da 
advogada Simone Regina Costa da Silva OAB/SC 35.350 assinada 21 de dezembro 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.
11. GERENCIAMENTO DE RISCO
RISCO DE CRÉDITO
Por meio das Resoluções 4557/2017 e 4606/2017 do BACEN, risco de crédito define-se como a possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à 
desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco da contraparte, à de ganhos ou remunerações, 
às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação e a outros valores relacionados;
RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez define-se como a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente 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, bem como de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em 
relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado;
RISCO OPERACIONAL
Por meio das Resoluções 4557/17 e 4606/17 do BACEN, risco operacional define-se como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos, incluindo o risco 
legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento 
de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição;
RISCO SOCIOAMBIENTAL
Atendendo à Resolução nº 4.327/14 do Banco Central do Brasil, a Instituição edita a 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;
RISCO DE CAPITAL
Com base na Resoluções 4557/17 do Banco Central do Brasil a Política de Gerenciamento de Risco de Capital tem como fim estabelecer 
diretrizes e estratégias para atender as necessidades de “funding” da Instituição, e atender a governança estabelecida pelo BACEN, 
observando para tanto os seguintes itens: Relevância: considerar o grau de concentração das operações de acordo com os compromissos 
do fluxo de caixa, evitando o descasamento do ativo com o passivo, prazos e taxas;
Proporcionalidade: Política compatível com o porte da Instituição.
12. LIMITE OPERACIONAL (Acordo da Basiléia)
Em 2019, a Instituição optou pela metodologia facultativa simplificada para apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de 
Referência Simplificado - PRS5, conforme Res. 4.606/17. 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. O Índice de Basiléia 
Simplificado ficou em 29,32%.
    LUIZ ALBERTO CAVALHEIRO                                                                      ROGER ALCANTARA FARIA 
                                     DIRETOR                                                                                                   DIRETOR

PAULO EDUARDO PEREIRA
CONTADOR - CRC SC 030018/O-3

Aos 
Administradores e Acionistas 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 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício 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 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 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.
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 rela-
ção 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, 18 de março de 2020.

VGA AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/SC 618/O-2       CVM 368-9

Lourival Pereira Amorim
Contador CRC/SC 9.914/O-3

SUPERMERCADOS ARCHER S/A  CNPJ: 79.257.291/0001-58
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 381  NIRE: 42300020559

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

A Diretoria da empresa SUPERMERCADOS ARCHER S/A CNPJ 79.257.291/0001-58, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da empresa: Avenida Getúlio Vargas, 381, Centro, 
Brusque/SC, CEP: 88.353-000 no dia 28 de abril de 2020, em primeira convocação às 8:00 horas, com a 
presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 do capital social com direito a voto, em segunda 
convocação às 8:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de qualquer número de acionistas, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

AGO
I – Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
II – Destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
III – Fixação da remuneração dos administradores;
IV – Plano de investimentos da companhia.
Informações Gerais: Os documentos e informações que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/1976 
pertinentes às matérias a serem deliberadas, se encontram a disposição dos acionistas na sede da 
empresa no endereço: Avenida Getúlio Vargas, 381, Centro,  Brusque/SC, CEP: 88.353-000.

Brusque (SC), 16  de março de 2020.
SUPERMERCADOS ARCHER S/A

Fernando H. Battisti Archer
Diretor

PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 10.595.195/0001-13 - JUCESC NIRE Nº 423000322-7

AVISO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Ficam convocados os senhores acionistas da empresa PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A 
para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 24/04/2020 às 9:30h, em primeira chamada com a 
presença de 50% dos acionistas, ou às 10:00h, em segunda chamada com qualquer número de acionis-
tas, em sua sede social, à rua Trajano, nº 265 – 2º andar, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Análise, discussão e votação do relatório da diretoria, demonstrativos financeiros e demais documen-
tos relativos ao exercício social de 2019;
b) Outros assuntos de interesse da sociedade
COMUNICA, outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no endereço supra 
mencionado, todos os documentos de que trata o artigo no 133, da lei no 6.404/76 e alterações posterio-
res, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.

Florianópolis/SC, 20 de Março de 2019..
Ruberval Arlindo da Costa

Presidente do Conselho de Administração

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – ÚNILOS
CNPJ: 02.405.189/0001-28

NIRE: 4240001447-0
EDITAL DE CANCELAMENTO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito da Grande Florianópolis – ÚNILOS, com base nos 
Decretos nº 515, de 17 de março de 2020 e nº 525, de 23 de março de 2020, expedidos pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina, os quais declaram situação de emergência em todo o 
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para 
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, COMUNICA 
O CANCELAMENTO da Assembleia Geral Ordinária convocada pelo Edital de Convocação no 
Jornal Notícias do Dia, na edição do dia 06 de março de 2020, seção de publicação legal, página 
23, prevista para acontecer inicialmente no dia 14 de abril de 2020, às 17h00min, em primeira 
convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h00min, em segunda 
convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h00min, em terceira e 
última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, no Sebrae Santa Catarina, 
localizado na Rodovia José Carlos Daux, nº 01, Bairro João Paulo, em Florianópolis/SC.

Florianópolis/SC, 24 de março de 2020.
EDUARDO VIEIRA FERRARI

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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