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BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA.
CNPJ nº 27.274.241/0001-85

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicados de outra forma)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

PAULO SÉRGIO COELHO - Diretor MARIA ZÉLIA R. S.FRANÇA - Diretora VICTOR PANHOTA DA SILVA - CRC SP-302068/O-8 - Controller

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

EBITDA E DÍVIDA LÍQUIDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2019 2018
Receita líquida 92.755 90.739
Custos (78.448) (77.764)
Lucro bruto 14.307 12.975
Receitas (despesas) operacionais (7.736) (6.538)
Despesas comerciais (717) (619)
Despesas gerais e administrativas (7.414) (6.193)
Outras receitas operacionais 395 274
Resultado na alienação do imobilizado 506 (2.325)
Resultado antes das receitas 
 e despesas financeiras 7.077 4.112
Resultado financeiro (5.136) (4.758)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 1.941 (646)
IRPJ e contribuição social diferidos (526) 250
Resultado líquido do exercício 1.415 (396)
Número de cotas 25.011.600 25.011.600
Resultado líquido básico e 
 diluído por cota (em reais R$) 0,06 (0,02)

Atividades operacionais 2019 2018
Resultado antes do IRPJ e CSLL 1.941 (646)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao 
 caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 5.554 4.672
Custo na alienação do imobilizado 1.594 10.206
Resultado ajustado 9.089 14.232
Variações no ativo 2.791 2.996
Estoques (108) 201
Contas a receber 39 5.710
Tributos a recuperar (47) (72)
Depósitos (8) (3)
Outros créditos 2.915 (2.840)
Variações no passivo 4.129 (5.303)
Fornecedores 3.196 (3.736)
Obrigações trabalhistas 1.000 (581)
Obrigações tributárias (4) (1.004)
Outras obrigações (63) 18
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 16.009 11.925
Atividades de investimentos
Partes relacionadas (34.658) (1.896)
Aquisição de imobilizado (9.230) (26.467)
Aquisição no intangível (16) –
Caixa líquido das atividades de investimentos (43.904) (28.363)
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos (6.732) (6.123)
Arrendamentos financeiros (1.717) 24.770
Partes relacionadas 23.594 (2.951)
Aumento do capital/integralização de capital 16.052 25
Pagamento de dividendos – (936)
Caixa líquido das atividades de financiamentos 31.197 14.785
Variação líquida de 
 caixa e equivalentes de caixa 3.302 (1.653)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício          776 2.429
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 4.078 776
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa       3.302 (1.653)

2019 2018
Receitas 95.418 90.269
Receita dos serviços prestados 94.912 92.593
Outras receitas 506 (2.324)
Insumos adquiridos de terceiros (24.063) (24.119)
Custo dos serviços prestados (18.403) (19.771)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (5.659) (4.346)
Perda / Recuperação de valores ativos (1) (2)
Valor adicionado bruto 71.355 66.150
Depreciação e amortização (5.554) (4.672)
Valor adicionado líquido 
 produzido pela entidade 65.801 61.478
Valor adicionado recebido em transferência 951 530
Receitas financeiras 556 256
Outras 395 274
Valor adicionado total a distribuir 66.752 62.008
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 53.172 52.438
Remuneração direta 37.249 36.938
Benefícios 12.823 12.452
F.G.T.S 3.100 3.048
Impostos, Taxas e contribuições 6.355 4.753
Federais 6.016 4.747
Estaduais 3 1
Municipais 336 5
Remuneração de capitais de terceiros 5.810 5.213
Juros 4.876 4.033
Aluguéis 118 198
Outras remunerações de capitais de terceiros 816 982
Remuneração de capitais próprios 1.415 (396)
Resultado líquido do exercício 1.415 (396)

66.752 62.008

2019 2018
Resultado antes do IRPJ e CSLL 1.941 (646)
Resultado financeiro (5.136) (4.758)
Ebit 7.077 4.112
Depreciação/amortização (5.554) (4.664)
Ebitda 12.631 8.776
Caixa e equivalentes de caixa 4.078 776
Empréstimos e financiamentos - circulante (8.443) (8.362)
Empréstimos e financiamentos - não circulante (10.553) (17.366)
Arrendamentos financeiros - circulante (8.012) (5.898)
Arrendamentos financeiros - não circulante (20.967) (24.798)
Dívida Líquida (43.897) (55.648)
EBITDA (últimos 12 meses) 12.631 8.776
Total da dívida líquida sobre Ebitda (i) 3,48 6,34
(i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos doze meses

1. Informações sobre a Empresa: A Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda., (“Empresa” ou “Blumob”) é uma sociedade 
limitada de propósito específico (SPE), faz parte do Grupo Comporte, com sede social localizada na R. Almirante Tamandaré, 1.500, Parte, Viila Nova, Blume-
nau/SC. Fundada em 22/03/2017, tem como finalidade única a concessão da exploração e prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiro 
na munícipio de Blumenau/SC, exclusivamente na modalidade convencional, através de ônibus, trólebus ou outros veículos de transporte apropriado ao 
transporte coletivo de passageiros. A emissão das demonstrações financeiras da empresa foi autorizada pelo Conselho de Administração em 28/02/2020. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis 
do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, as 
estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 

probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimati-
vas e premissas, pelo menos anualmente. 3. Demonstrações Financeiras: 
Completas e auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes estão dis-
poníveis na sede da Empresa para apreciação.

Ativo 2019 2018
Circulante 7.105 20.426
Caixa e equivalentes de caixa 4.078 776
Contas a receber – 39
Estoques 459 351
Tributos a recuperar 125 78
Partes relacionadas 1.610 15.434
Outros créditos 833 3.748
Não circulante 125.230 73.103
Realizável a longo prazo 55.528 5.500
Partes relacionadas 50.946 2.464
Depósitos 11 3
Tributos diferidos 4.571 3.033
Imobilizado 64.686 62.603
Intangível 5.016 5.000
Total do ativo 132.335 93.529

Passivo 2019 2018
Circulante 68.237 38.318
Empréstimos e financiamentos 8.443 8.362
Arrendamentos financeiros 8.012 5.898
Fornecedores 7.147 3.950
Obrigações tributárias 128 132
Obrigações trabalhistas 7.132 6.132
Outras obrigações 160 223
Partes relacionadas 37.215 13.621
Não circulante 37.671 46.251
Empréstimos e financiamentos 10.553 17.366
Arrendamentos financeiros 20.967 24.798
Tributos diferidos 6.151 4.087
Patrimônio líquido 26.427 8.960
Capital social 25.012 8.960
Retenção de lucros 1.415 –
Total do passivo e patrimônio líquido 132.335 93.529

Capital social
Capital social 

subscrito
(-) Capital social a 

integralizar
Retenção 
de lucros

Resultado do 
exercício

Patrimônio 
Líquido

Saldos em 31/12/2017 25.012 (16.077) 1.969 – 10.904
Integralização de capital – 25 – – 25
Resultado do exercício – – – (396) (396)
Ajuste de períodos anteriores – – (637) – (637)
Distribuição de lucros/dividendos – – (936) – (936)
Transferência para retenção de lucros – – (396) 396 –
Saldos em 31/12/2018 25.012 (16.052) – – 8.960
Integralização de capital – 16.052 – – 16.052
Resultado do exercício – – – 1.415 1.415
Transferência para retenção de lucros – – 1.415 (1.415) –
Saldo em 31/12/2019 25.012 – 1.415 – 26.427

CJ Logística Internacional S.A.
CNPJ 10.887.366/0001-88 - NIRE 42.3.0003530-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da CJ Logística Internacional S.A. (“Companhia”), para a Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 06 de abril de 2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, e no 
dia 13 de abril de 2020, às 10:00 horas, em segunda convocação. Tal Assembleia será realizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 11º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-001, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição dos Diretores da Companhia, (ii) alteração do endereço da 
Companhia e (iii) alteração do objeto social da Companhia. Em virtude do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, o qual decretou quarentena no estado de São Paulo, a Companhia disponibiliza o link a seguir 
para possibilitar o acesso virtual dos Senhores Acionistas à referida Assembleia: https://teams.microsoft.com/_#/l/
meetup-join/19:meeting_N2FlZjBkZDYtNjFiNC00OWJjLWI2NGYtZmQxMmM2MDIxODNk@thread.v2/0?context=
%7B%22Tid%22:%221dde4376-814e-44ba-bc41-092780e22578%22,%22Oid%22:%22dd113f74-ffb5-42ee-af0d-
4902115c8b92%22%7D&anon=true&deeplinkId=4de5504c-a424-4f16-e041-bfd0660c76f0. 

Florianópolis/SC, 26 de março de 2020
Cristobal Jimenez Dominguez Neto - Diretor Presidente

 EÓLICA CHUÍ IX S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.005/0001-93 - NIRE n° 42300040592

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Chuí IX S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0742/2020. Objeto: Contratação de serviços  de terapia  
renal substitutiva para o  Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS).   
Abertura da sessão: 05/05/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encon-
tram-se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 37447/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0031/2020 - menor preço por preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de mão de obra terceirizada - vigilância - armada e desarmada. 
Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 02/04/2020. Fim da 
entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 15/04/2020. Abertura da sessão: 
a partir das 13:30 horas do dia 15/04/2020. O Edital e seus anexos estão dis-
poníveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital 
serão prestadas através do e-mail gelic@sea.sc.gov.br, ou no seguinte ende-
reço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, CEP 88032-000, Bairro Saco 
Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. 
Processo: SEA 16438/2019. CIG: SEA 3010/2020.

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN
Companhia Aberta

CNPJ nº 82.508.433/0001-17 - NIRE nº 42300015024
50ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

30 de abril de 2020
Convidamos os Senhores Acionistas da Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento - CASAN, na forma estatutária, a participarem da 50ª As-
sembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2020, 
às 10h00, em sua Sede Social, situada na Rua Emílio Blum, nº 83, nes-
ta capital, para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA:  a) Aprovação das 
Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com 
os pareceres do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e dos 
Auditores Externos, relativas ao exercício de 2019, em conformidade com o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas 
Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício 
de 2019; c) Eleição de Membro do Conselho de Administração para a vaga 
do representante dos acionistas minoritários preferencialistas; d) Fixação 
dos honorários dos Administradores, membros titulares do Conselho Fiscal 
e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A comprovação da condi-
ção de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de 
identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária 
das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de cons-
tituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma 
reconhecida e outorgado há menos de um ano. Nos termos da Instrução 
CVM nº 282, de 26/06/1998, o percentual de participação no capital votante 
da Companhia necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por 
cento). Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas 
Assembleias Gerais estarão à disposição dos senhores acionistas na sede 
da Companhia e por meio de sistema eletrônico, na página da CVM, na 
rede mundial de computadores, na forma e prazo definidos pelas Instruções 
CVM 481/2009. Boletim de Voto a Distância: A CASAN disponibilizará o 
sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009, 
permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto à distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de 
emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia. 

Florianópolis, 30 de março de 2020.
VLADIMIR ARTHUR FEY

Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Administração e Finanças comunica a prorrogação do 
prazo de Entrega dos Envelopes e da Abertura da Sessão da Concorrên-
cia nº 017/CPL/DGPC/2020.
Objeto: Locação de imóvel para abrigar a 1ª Delegacia de Polícia da Comarca 
de Blumenau.
Entrega dos documentos de habilitação (envelope nº 1) e da proposta de 
preços (envelope nº 2): até às 13:30 horas do dia 13/04/2020. 
Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 13/04/2020. 
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.
sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail 
cpl@pc.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida Governador Ivo Sil-
veira, nº 1521, 5º andar, Torre B, CEP 88085-000, Bairro Capoeiras, Flo-
rianópolis/SC, no horário das 13h às 19h, em dias úteis. Processo SGP-e:  
PCSC 119081/2019. 
Protocolo CIG SGP-e: PCSC 24640/2020.

TERRAFIRME PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF 03.356.682/0001-68

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. que se 
encontram à disposição, na sede da Empresa, em Florianópolis (SC), os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, relativos 
ao exercício social encerrado em dezembro de 2019.

Florianópolis (SC), 27 de março de 2020
Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta

Presidente do Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA
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