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Sexta-feira, 25 de abril de 2014
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA N.º 02/2.014 - ENCERRAMENTO: Às 9:00 hs. do dia 28.mai.2.014 OBJETO: Fornecimento parcelado de Cloreto de Polialumínio - PREÇO DO EDITAL: R$ 5,00 - OBS.: Não
serão vendidos editais via postal ou por qualquer outro meio - AVISO: Maiores informações, bem como o
edital completo, será fornecido pela COMISSÃO DE LICITAÇÕES, sita no edifício sede do SERVIÇO
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE, mediante o recolhimento
do valor acima, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, até o dia 27.mai.2.014.
M. Guaçu, 24 de abril de 2.014.
TATIANA RENATA TOLEDO DE MORAES – RESP. P/ PRESIDENTE DA C.L.

Fundação Agência das Bacias PCJ
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberto o Ato Convocatório (Coleta de Preços: nº 03/2014). Objeto: contratação
de empresa especializada para implantação e manutenção de sistema integrado de controle financeiro e
gerenciamento dos projetos contratados com recursos das Cobranças PCJ. Prazo para entrega dos envelopes:
12/05/2014 até 09h00 (nove horas) e abertura às 09h30 (nove horas e trinta minutos) do mesmo dia, na sala 604
do Edifício Rácz Center, sito Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Higienópolis, Piracicaba/SP. O edital completo encontrase à disposição na sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, sito Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Edifício Rácz
Center, sala 604, Higienópolis, Piracicaba, SP ou no site www.agenciapcj.org.br. Eduardo Massuh Cury –
Coordenador Administrativo. Sergio Razera – Diretor-Presidente.
COMPANHIA IMOBILIÁRIA E MERCANTIL ANCHIETA
CNPJ nº 61.086.849/0001-14 / NIRE nº 35.300.057.686
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2014.
Data, Hora e Local: 31/03/2014, às 9h, na sede social, na R. Marquês de Itu, 58, 2º and., nesta Capital. Presenca:
Maioria dos acionistas conforme assinaturas apostas no livro de presença. Mesa: Justino Augusto Azevedo Peixeiro - Presidente; Elizabeth Ferreira Miessi - Secretária. Ordem do Dia: a) leitura discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativos ao exercício de 2013; b) distribuição de dividendos; c) aumento do capital social; d) outros assuntos de interesse social. O Presidente comunicou, a
seguir, aos srs. acionistas que, com relação ao edital de convocação da assembléia, haviam sido providenciadas as
seguintes publicações: 1º) Convocação da Assembleia e Avisos (art.133, “caput”, da Lei nº 6.404/76), DOESP e DCI,
edições de 26, 27 e 28/02/2014; 2º) Balanço Patrimonial e demais peças (art. 133, §3º, da lei 6.404/76), DOESP e
DCI, edição de 06/03/2014. Na seqüência, o Presidente determinou que se procedesse a leitura do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2013,
cujo lucro líquido do exercício foi de R$ 737.529,38, e lucros acumulados na importância de R$ 3.607,45, somando a
importância de R$ 741.136,83. Face a presença da maioria dos acionistas, foi colocado em discussão e logo a seguir
em votação referidos documentos, os quais foram unanimemente aprovados pelos mesmos. Em continuação, o presidente da assembléia solicitou-me que procedesse a leitura da Ata de Reunião da Diretoria: “Senhores Acionistas. Tendo em vista os resultados alcançados, conforme demonstrado no balanço patrimonial, propomos o aumento
do capital social de R$ 23.760.000,00 para R$ 24.160.000,00, mediante a utilização de parte da reserva de lucros
acumulados no importe de R$ 400.000,00, que em sendo aprovada a presente proposta, deverá ser modificado o
“Caput” do artigo 5º Capitulo II - do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital
social é de R$ 24.160.000,00, integralizado e dividido em 1.434.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, podendo ser aumentado ou diminuído de acordo com a lei e os interesses sociais”. Propõe-se também a distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de R$ 0,23 por ação, no importe global de R$ 322.455,86. Quanto ao
saldo de lucros acumulados, no importe de R$ 18.680,97, decidiram os acionistas que, fica a Diretoria autorizada a
decidir sobre a posterior destinação do mesmo. E finalmente propõe-se que a assembléia geral ratifique as propostas
da diretoria. Justino Augusto Azevedo Peixeiro - Diretor Presidente, Márcia Mascioli, May Mascioli e Sílvia Mascioli
Possik Diretoras. Nada mais havendo a tratar, eu Elizabeth Ferreira Miessi, secretária, lavrei a presente ata, que vai
assinada por todos os presentes. São Paulo, 18/03/2014. Em continuação das deliberações desta assembléia, os acionistas presentes aprovaram e ratificaram todos os atos e operações praticadas pela diretoria no exercício findo e nos
precedentes. Nada mais havendo a tratar, e ninguém pedindo a palavra, o Senhor Presidente determinou a lavratura
desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de março de
2014. Elizabeth Ferreira Miessi - Secretária, Justino Augusto Azevedo Peixeiro - Presidente. JUCESP nº 142.623/14-3
em 17/04/14. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI- SAAE
LICITAÇÕES ABERTAS: Editais: Gerência de Compras e Licitações – R Aparício Lorena 120
– Jd. Liberdade – Jacareí-SP - das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00–Taxa: R$5,00 ou c/
apresentação de CD-R ou pendrive.
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014 - 3ª ABERTURA
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para realização de vários exames médicos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ÀS 09 horas DO DIA 12/05/2014.
SESSÃO DE CREDENCIAMENTO: ÀS 09 horas, DO MESMO DIA E LOCAL.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
CONCORRÊNCIA N0. 003/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de recomposição de pavimento asfáltico.
ENCERRAMENTO: 28/05/2014 às 09 horas.
VISITA TECNICA: Com agendamento, PREFERENCIALMENTE até 48h antes da data e horário previstos
para A ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES NO. 01 E 02.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
PREGÕES ELETRÔNICOS - Informações: Gerência de Compras e Licitações–R Aparício Lorena 120–Jd
Liberdade–Jacareí–SP–fone 12-3954-0200–Ramais 202/203/252 - Editais: somente no site www.caixa.gov.br.
P.E. Nº. 019/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos.
Encerramento do Credenciamento: até as 23h30 do dia 09/05/2014.
Recebimento das Propostas Comerciais: até às 23h59 do dia 09/05/2014.
Recebimento dos Lances: das 09h até ás 09h30 do dia 14/05/2014.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
P.E. Nº. 020/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos materiais em pvc.
Encerramento do Credenciamento: até as 23h30 do dia 13/05/2014.
Recebimento das Propostas Comerciais: até às 23h59 do dia 13/05/2014.
Recebimento dos Lances: das 09h até ás 09h30 do dia 15/05/2014.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
P.E. Nº. 021/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos materiais galvanizados.
Encerramento do Credenciamento: até as 23h30 do dia 14/05/2014.
Recebimento das Propostas Comerciais: até às 23h59 do dia 14/05/2014.
Recebimento dos Lances: das 09h até ás 09h30 do dia 16/05/2014.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
P.E. Nº. 022/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos materiais em FF dúctil.
Encerramento do Credenciamento: até as 23h30 do dia 16/05/2014.
Recebimento das Propostas Comerciais: até às 23h59 do dia 16/05/2014.
Recebimento dos Lances: das 09h até ás 09h30h do dia 20/05/2014.
Jacareí, 22 de abril de 2014.
Lucilene Gonçalves da Silva - Presidente do SAAE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, ELEIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E POSSE
DE MEMBRO(S) DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO JANELA CONTEMPORÂNEA - ARTE E CULTURA
A presidente em exercício, no cumprimento das suas atribuições e de acordo com o que dispõe a cláusula 28 do Estatuto
Social, CONVOCA todos os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, ELEIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E POSSE DE
MEMBRO(S) DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO JANELA CONTEMPORÂNEA - ARTE E CULTURA, que se realizará na Rua
Fernandes Moreira, 582/92, bairro de Chácara Santo Antonio, município de São Paulo (SP), no dia 29 de abril de 2014,
terça-feira, às 16:00 horas em primeira convocação e às 16:30 horas em segunda convocação, oportunidade em que a
mesma será instalada com qualquer que seja o número de associados presentes, tendo-se por ordem do dia os assuntos
a seguir indicados: I. discussão e deliberação sobre o Relatório da Diretoria Executiva, Balanço e demais documentos
relativos a gestão em exercício; II. Eleição e posse De novos membros da Diretoria Executiva, para substituição daqueles
que precisam se exonerar das funções (Christiane B.Machado – Presidente); III. Alteração do endereço da sede. IV.
Ratificação de que o mandato dos demais membros da diretoria, bem como dos eleitos em substituição aos exonerados
se limitará aquele outorgado na AGO de constituição da Associação, a encerrar-se em 18/05/2018.
São Paulo, 24 de abril de 2014 - Christiane B. Machado - PRESIDENTE
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Localimob Participações S.A.

CNPJ/MF: 08.986.354/0001-69 - NIRE: 35.300.343.328
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localimob Participações S.A. (“Companhia”) a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, que se realizará
no dia 30 de abril de 2014, às 9 horas, na sede da Companhia, na Rua do Rócio, n.º 220,
conjunto 82, Vila Olímpia, CEP 04552-903, São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre: 1. Em
Assembleia Geral Ordinária: a) o Relatório da Administração, exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2013; b) a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; c) a eleição dos membros da
Diretoria da Companhia; e d) a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2014. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia,
antes ou na data de realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme o caso: (i) documento de identidade e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade do procurador e, conforme o caso,
atos societários pertinentes. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento financeiro da Companhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos
específicos a serem apreciados na Assembleia e referidos nesta convocação.
São Paulo, 16 de abril de 2014
(23-24-25)
Hélio de Athayde Vasone - Diretor Presidente.

SECRETARIA DA SAÚDE

Luizaseg Seguros S/A
CNPJ/MF nº 07.746.953/0001-42 - NIRE 35.300.327.641
Ata de Assembleia Geral Ordinária em 13/03/2014
Data e Horário: 13/03/2014, às 10 hs. Local: sede social da Cia.. Presença: Totalidade. Mesa: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas,
sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013. (2) Os
acionistas aprovam o orçamento de capital apresentado pela administração para a retenção de parcela do lucro líquido do exercício, nos termos
do art. 196 § 2º, da Lei das S/A. (3) Em relação ao resultado do exercício de 2013, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 19.749.413,58,
foi aprovada a destinação de: (a) Reserva Legal - não houve destinação para a constituição de reserva legal conforme previsão do art. 193 da
Lei das S/A, por a mesma exceder 20% do capital social; (b) R$ 96.151,27 como retenção de lucros, conforme previsão do art. 196 da Lei das
S/A e planos de investimentos da Cia.; e (c) o valor de R$ 19.714.388,24 como distribuição de dividendos, sendo R$ 19.653.262,31 referente
ao exercício de 2013 e R$ 61.125,93 referente à reserva de retenção de lucro de anos anteriores, distribuído entre os acionistas da seguinte
maneira: (i) R$ 9.538.444,12 para a acionista NCVP Participações Societárias S/A; e (ii) R$ 10.175.944,12 para a acionista Magazine Luiza
S/A. Os dividendos devem ser pagos até o dia 28/03/2014, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas.
(4) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração, conforme aprovação em AGOE realizada em 30/03/2007. (5) Tendo em vista a
Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB nº 05/06, de 29/03/2006, foi aprovada a ratificação dos nomes dos Srs: Adriano Carlos Romano, para
o cargo de Diretor Presidente, conforme RCA realizada em 13/09/2013, com mandato até 30/03/2015, o qual foi indicado para atuar como:
(a) responsável pelas relações com a SUSEP (art. 1º, I, da Circular SUSEP 234/03); e (b) responsável pelo cumprimento da Lei 9.613, de
3/03/1998 (art. 1º, IV, da Circular SUSEP 234/03), e Circular SUSEP nº 445/12, que revogou a Circular SUSEP nº 380/08. Emmanuel Pelege,
para o cargo de Diretor Técnico Financeiro, conforme RCA realizada em 13/09/2013, com mandato até 30/03/2015, o qual foi indicado para
atuar como: (a) responsável técnico (art. 1º, II, da Circular SUSEP 234/03); (b) responsável pelo administrativo-financeiro (art. 1º, III, da Circular
SUSEP 234/03; (c) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos
da Resolução CNSP nº 118/2004, alterada pela Resolução CNSP nº 193/2008; (d) responsável pelo registro e endosso de apólices e
cosseguros aceitos, de acordo com a Resolução CNSP nº 143/2005; e (e) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 135/2005 e (f) responsável pelos controles internos
da Cia., nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004 e Circular SUSEP nº 344, de 21/06/2007. (6) Deliberaram pela não instalação
do Cons. Fiscal neste exercício social. Nada mais. Extrato da Ata original. SP, 13/03/2014. Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP
nº 129.151/14-2 em 14/04/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SECRETARIA DA SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO,
NO DCI, DE 18 A 22/04/2014 - CADERNO C - PÁGINA C1
ONDE SE LÊ:
(...) PREGÃO ELETRÔNICO 095/2014-SMS.G, processo em epígrafe, destinado
ao registro de preço para o fornecimento de DISPOSITIVO PARA COLETA
MÚLTIPLA 21G E 23G, para a Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3/Grupo
Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir
das 9 horas do dia 6 de maio de 2014, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a
cargo da 3ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da
Saúde.(...)
LEIA-SE:
(...) PREGÃO ELETRÔNICO 095/2014-SMS.GAB, processo 2014-0.031.453-0,
destinado ao registro de preço para o fornecimento de CÂNULA, TRAQUEOSTOMIA,
SEM BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, para a Divisão Técnica de Suprimentos
- SMS.3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico
Hospitalar, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do
dia 6 de maio de 2014, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 3ª
Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.(...)

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Torna público que realizará no dia e hora a seguir determinado:
Pregão Eletrônico n°: 046/2014 - Processo nº 2014-0.037.976-4
Objeto: AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B 500.000 UI, AZITROMICINA 500 MG
INJETÁVEL E TEICOPLANINA 400 MG, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL.
Data Abertura: 13/05/2014 - às 09:00 horas. - Endereço: Rua Frei Caneca,
1398/1402, 2º andar - Consolação - São Paulo - Capital. - Custo do Edital: R$ 6,15.
Os Editais estão disponíveis para consulta ou retirada no site:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no
Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 - 10º andar Consolação - São Paulo/SP - CEP 01307-002, no horário das 09:00 às 16:00
horas, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito
bancário no valor de R$ 0,15 (quinze centavos) por folha, em nome da Autarquia
Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 5.415-1 - Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

SECRETARIA DA SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO 090/2014-SMS.G, processo 2014-0.023.345-0, destinado
ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS
IV, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de Compras,
GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 11 horas
do dia 21 de maio de 2014, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 092/2014-SMS.G, processo 2014-0.081.796-6, destinado
ao registro de preços para o fornecimento de ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS
E EM ROLO, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de
Compras, GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 11 horas
do dia 23 de maio de 2014, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde,
na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de
reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município
de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Comunicações, 4 - Vila Jaraguá - Osasco/SP
CNPJ 45.039.237/0001-14

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, referentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012.
Conjuntura Econômica e Mercado Publicitário: A economia brasileira encerrou o ano de 2013 com uma evolução do PIB
em 2,3% (ante 1,0% em 2012). Apesar do crescimento, o PIB brasileiro está abaixo da variação média mundial (3,0%) e dos
mercados emergentes (4,7%). A taxa Selic atingiu o patamar de 10,0% ao ano e a inflação média pelo IPCA atingiu 5,9%.
Dentro deste contexto, o Investimento Publicitário fechou o ano de 2013 com alta de 6,6%, sendo que a TV Aberta passou a
representar 66,5% (ante 64,7% em 2012) deste montante (fonte: projeto Inter-meios). Isto reflete a importância da TV Aberta
no mercado publicitário brasileiro.

Desempenho Operacional: Mantendo um foco contínuo na rentabilidade da operação, a empresa vem conseguindo um crescimento sustentável, atingindo uma Receita Líquida de R$ 998,2 milhões (crescimento de 15,0%), EBITDA de R$ 100,0 milhões
(com margem de 10,0%) e Lucro líquido de R$ 52,4 milhões. Além disso, possui posição confortável de caixa e baixo nível de
endividamento líquido. A partir deste ano estamos disponibilizando as informações financeiras completas, e o relatório anual em
nosso site de relacionamento com o mercado financeiro (www.sbt.com.br/rmf).
Agradecimentos: Aproveitamos para agradecer aos nossos telespectadores, clientes, demais empresas do Grupo Silvio Santos,
agências e fornecedores pela preferência, confiança e fidelidade. Agradecemos em especial aos nossos colaboradores pelo
empenho, comprometimento, dedicação e esforço pessoal. E finalmente, expressar o nosso reconhecimento a nossos acionistas
pela confiança em nós depositada e pelo seu comprometimento com o crescimento desta TV.
A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............................................
Contas a receber de clientes ...............................................
Direitos de exibição .............................................................
Programas próprios a veicular .............................................
Estoques .............................................................................
Adiantamentos a terceiros ...................................................
Outras contas a receber ......................................................
Ativo fiscal corrente .............................................................
Despesas antecipadas .......................................................
Não circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos - partes relacionadas....................................
Direitos de exibição ............................................................
Depósitos judiciais .............................................................
Outras contas a receber.....................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ...............
Investimentos .....................................................................
Imobilizado .........................................................................
Intangível............................................................................

Controladora
Consolidado
__________________________
__________________________
2013 ____________
2012 ____________
2013 ____________
2012 Passivo
____________
Circulante
103.068
99.399
103.068
99.402 Financiamentos e empréstimos ...........................................
117.585
120.230
117.585
120.230 Fornecedores.......................................................................
90.167
68.376
90.167
68.376 Passivo fiscal corrente .........................................................
38.244
39.977
38.244
39.977 Impostos parcelados............................................................
2.437
2.701
2.437
2.701 Salários e férias a pagar .....................................................
8.705
7.001
8.705
7.001 Outras contas a pagar e intermediações .............................
8.670
6.795
8.670
6.795 Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar .............
9.747
9.551
9.747
9.551 Receitas antecipadas ..........................................................
5.408 ____________
4.076 ____________
5.408 ____________
4.076
____________
384.031 ____________
358.106 ____________
384.031 ____________
358.109 Não circulante
____________
Financiamentos e empréstimos ...........................................
Fornecedores.......................................................................
96.288
69.968
96.283
69.964 Empréstimos - partes relacionadas .....................................
72.142
79.464
72.142
79.464 Provisão para contingências................................................
21.292
22.162
21.292
22.162 Benefícios a empregados ....................................................
23.048
19.960
23.048
19.960 Impostos parcelados............................................................
21.649
24.671
21.649
24.671
Patrimônio líquido
1.130
1.020
221
224 Capital social .......................................................................
126.192
114.031
126.192
114.031 Reservas de lucros ..............................................................
4.291 ____________
3.458 ____________
4.291 ____________
3.458 Ajuste de avaliação patrimonial ...........................................
____________
366.032 ____________
334.734 ____________
365.118 ____________
333.934
____________
750.063 ____________
692.840 ____________
749.149 ____________
692.043
____________

Controladora
Consolidado
__________________________
__________________________
2013 ____________
2012 ____________
2013 ____________
2012
____________
19.315
81.231
19.315
81.231
134.053
117.725
134.053
117.725
8.165
12.029
8.165
12.029
513
5.807
513
5.807
13.802
18.250
13.802
18.250
30.908
22.011
30.908
22.011
34.761
36.483
34.761
36.483
30.763 ____________
21.816 ____________
30.763 ____________
21.816
____________
272.280 ____________
315.352 ____________
272.280 ____________
315.352
____________
111.866
52.850
111.866
52.850
4.633
326
4.633
326
27.491
19.137
26.577
18.340
51.755
39.881
51.755
39.881
1.531
4.393
1.531
4.393
484 ____________- ____________
484
____________- ____________
197.276 ____________
117.071 ____________
196.362 ____________
116.274
____________
167.436
167.436
167.436
167.436
114.602
97.374
114.602
97.374
(1.531) ____________
(4.393) ____________
(1.531) ____________
(4.393)
____________
280.507 ____________
260.417 ____________
280.507 ____________
260.417
____________
750.063 ____________
692.840 ____________
749.149 ____________
692.043
____________

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Receita líquida .............................................................................
Custos das operações e produções ..........................................
Lucro bruto ..................................................................................
(Despesas) outras receitas operacionais
Vendas .........................................................................................
Administrativas e gerais...............................................................
Resultado da equivalência patrimonial ........................................
Outras receitas ............................................................................
Lucro antes dos resultados financeiros e impostos ...............
Resultado financeiro líquido ........................................................
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ....
Corrente .......................................................................................
Diferido ........................................................................................
Lucro líquido do exercício ..........................................................

Controladora
Consolidado
________________________
________________________
2013 ___________
2012 ___________
2013 ___________
2012
___________
998.189
870.290
998.189
870.290
(678.484) ___________
(593.546) ___________
(678.484) ___________
(593.546)
___________
319.705
276.744
319.705
276.744
(189.704)
(61.326)
113
10.630
___________
79.418
(16.510)
___________
62.908
(7.480)
(3.022)
___________
52.406
___________

(171.442)
(52.643)
207
9.801
___________
62.667
(12.676)
___________
49.991
(4.211)
6.768
___________
52.548
___________

(189.704)
(61.326)
10.628
___________
79.303
(16.395)
___________
62.908
(7.480)
(3.022)
___________
52.406
___________

(171.442)
(52.649)
9.914
___________
62.567
(12.576)
___________
49.991
(4.211)
6.768
___________
52.548
___________

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Lucro líquido do exercício ..........................................................
Resultados abrangentes
Plano de benefício assistência médica - CPC 33 ........................
Resultado abrangente total ........................................................

Controladora
Consolidado
________________________
________________________
2013 ___________
2012 ___________
2013 ___________
2012
___________
52.406
52.548
52.406
52.548
2.862 ___________
(1.268) ___________
2.862 ___________
(1.268)
___________
55.268 ___________
51.280 ___________
55.268 ___________
51.280
___________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Saldos em 01 de janeiro de 2012 ............................
Lucros líquido do exercício .........................................
Destinações:
Reserva legal ............................................................
Dividendos mínimos .................................................
Juros sobre o capital próprio ....................................
Reserva de retenção de lucros .................................
Outros resultados abrangentes:
Plano de benefício assistência médica - CPC 33 .....
Saldos em 31 de dezembro de 2012 .......................
Lucro líquido do exercício...........................................
Dividendos intermediários ..........................................
Destinações:
Reserva legal ............................................................
Dividendos mínimos .................................................
Juros sobre o capital próprio ....................................
Reserva de retenção de lucros .................................
Outros resultados abrangentes:
Plano de benefício assistência médica - CPC 33 .....
Saldos em 31 de dezembro de 2013 .......................

Capital
social
_______
167.436
-

Reservas de lucros
Ajuste de
__________________
Retenção
avaliação
Lucros
Legal _________
de lucros __________
patrimonial ___________
acumulados _______
Total
_______
9.142
76.280
(3.125)
- 249.733
52.548
52.548
2.628
-

_______- _______167.436
11.770
-

2.620
-

_______- _______167.436 _______
14.390
_______
_______
_______

A DIRETORIA

9.324

-

(2.628)
(2.496)
(38.100)
(9.324)

(2.496)
(38.100)
-

(1.268) ___________- _______
(1.268)
_________- __________
85.604
(4.393)
- 260.417
52.406
52.406
(20.288)
- (20.288)
34.896

-

(2.620)
(2.490)
(12.400)
(34.896)

(2.490)
(12.400)
-

2.862 ___________- _______
2.862
_________- __________
100.212 __________
(1.531) ___________
280.507
_________
_________
__________
___________- _______
_______

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ........................................................
Ajustes por:
Depreciação e amortização......................................................
(Reversão) provisão para créditos de liquidação duvidosa......
Resultado de equivalência patrimonial.....................................
Resultado com derivativos .......................................................
Perdas com investimentos .......................................................
Baixa de investimento, imobilizado e intangível .......................
Baixa de programas próprios a veicular ...................................
Provisão para contingências ....................................................
Variação monetária e cambial e juros sobre empréstimos .......
Imposto de renda e contribuição social diferidos .....................
Outros.......................................................................................
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes .....................................................
Direitos de exibição ....................................................................
Programas próprios a veicular ...................................................
Estoques ....................................................................................
Empréstimos - partes relacionadas............................................
Adiantamentos a terceiros .........................................................
Outras contas a receber.............................................................
Ativo fiscal corrente ....................................................................
Despesas antecipadas ...............................................................
Depósitos judiciais .....................................................................
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores .............................................................................
Impostos e contribuições pagos no exercício ............................
Passivo fiscal corrente ...............................................................
Empréstimos - partes relacionadas............................................
Juros pagos por empréstimos ....................................................
Impostos parcelados ..................................................................
Salários e férias a pagar ............................................................
Contingências (liquidação) .........................................................
Outras contas a pagar e intermediações ...................................
Receitas antecipadas .................................................................
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível................................
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de financiamentos......................................................
Pagamento de empréstimos ......................................................
Distribuição dos dividendos e pagamento
de juros sobre o capital próprio ................................................
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos ....
Aumento do caixa e equivalentes de caixa .............................

Controladora
Consolidado
________________________
________________________
2013 ___________
2012 ___________
2013 ___________
2012
___________
52.406
52.548
52.406
52.548
20.747
22.015
20.747
22.015
(7.768)
20.717
(7.768)
20.717
(113)
(207)
(1.297)
(242)
(1.297)
(242)
1
1.017
1
718
1.096
718
1.024
5.713
10.953
5.713
10.953
38.836
8.924
38.836
8.924
13.343
14.502
13.343
14.502
3.022
(6.768)
3.022
(6.768)
(3) ___________- ___________
(3)
___________- ___________
125.608
124.552
125.721
123.670
___________ ___________ ___________ ___________
10.413
(14.469)
(3.980)
264
(26.320)
(1.704)
(4.963)
(196)
(1.332)
870

(14.054)
(4.667)
(8.811)
823
(5.519)
(1.140)
780
3.266
(1.957)
(6.276)

10.413
(14.469)
(3.980)
264
(26.319)
(1.704)
(4.963)
(196)
(1.332)
870

(14.054)
(4.667)
(8.811)
823
(5.519)
(1.140)
780
3.266
(1.957)
(6.276)

20.635
21.123
20.635
21.123
5.589
4.590
5.589
4.590
(9.453)
451
(9.453)
451
8.354
(9.961)
8.237
(9.168)
(12.586)
(16.841)
(12.586)
(16.841)
(5.778)
(5.011)
(5.778)
(5.011)
(4.448)
5.673
(4.448)
5.673
(26.962)
(9.152)
(26.962)
(9.152)
10.193
214
10.193
214
8.947 ___________
(22.795) ___________
8.947 ___________
(22.795)
___________
78.682 ___________
55.288 ___________
78.679 ___________
55.199
___________
(34.456) ___________
(26.623) ___________
(34.456) ___________
(26.623)
___________
(34.456) ___________
(26.623) ___________
(34.456) ___________
(26.623)
___________
126.668
(130.325)

77.312
(90.697)

126.668
(130.325)

77.312
(90.697)

(36.900)
___________
(40.557)
___________
3.669
___________
___________

(7.300)
___________
(20.685)
___________
7.980
___________
___________

(36.900)
___________
(40.557)
___________
3.666
___________
___________

(7.300)
___________
(20.685)
___________
7.891
___________
___________

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício .................................................................
99.399
91.419
99.402
91.511
No fim do exercício .................................................................... ___________
103.068 ___________
99.399 ___________
103.068 ___________
99.402
Aumento do caixa e equivalentes de caixa ............................. ___________
3.669 ___________
7.980 ___________
3.666 ___________
7.891
___________
___________
___________
___________

CONTADORA
Carla Lucio Bernardes da Costa - CRC 1SP 203397/O-8

As Demonstrações Financeiras completas, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, estão disponíveis no seguinte site: www.sbt.com.br/rmf

