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LUPO S.A.
CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os acionistas da LUPO S.A.,
para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, 
cumulativamente, às 10:00 horas de 29 de abril de 2020, na sede social, 
na Rodovia Washington Luís - km. 276,5, em Araraquara-SP, por videocon-
ferência, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid 19), através de
link que será informado com antecedência de 02:00 (duas) horas do início
da assembleia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(a) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2019; (b) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria de
19.03.2020 sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 
31.12.2019; (c) destinação aos acionistas dos créditos de juros, a título de 
remuneração do capital próprio, imputados como dividendos; (d) distribui-
ção de dividendos; (e) eleição dos membros do conselho de administra-
ção; (f) o aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, me-
diante a capitalização de reservas constantes do Balanço Patrimonial de
31.12.2019; (g) alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (h) fixação da
remuneração dos administradores. Acham-se à disposição dos Srs. Acio-
nistas, na sede da Companhia, a Proposta da Diretoria, e o respectivo
Parecer do Conselho de Administração. Araraquara-SP, 15 de abril de 
2020. O Conselho de Administração.

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesqui-
sa e Assistência do HCFMRP-USP

CNPJ/MF nº 57.722.118/0001-40
DISPENSAS DE LICITAÇÃO

1) Processo Faepa nº 482/2020, autorizo a aquisição de 645 unidades 
de campo cirúrgico oftálmico, estéril, com adesivo hipoalergênico 
1,10 x 1,20m (conf. siafísico), ao preço unitário de R$ 30,95, no total de 
R$ 19.692,75, da empresa Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda, 
com amparo no inciso I, alínea “b”, do Artigo 8º, do Regulamento 
de Licitação e Contrato FAEPA, de 4/1/2020. 2) Processo FAEPA 
nº. 509/2020, autorizo a aquisição de 50.250 unidades de máscara 
cirúrgica descartável Surgine Plus (conf. siafísico), ao preço unitário 
de R$ 1,74, no total de 87.435,00, da empresa Protdesc do Brasil 
Importação e Exportação Ltda, com amparo no inciso I, do Artigo 
41, do Regulamento de Licitação e Contrato FAEPA, de 4/1/2020. 
3) Processo Faepa nº 514/2020, autorizo a aquisição de 12.000 uni-
dades de avental de segurança impermeável, em PVC, não estéril, 
inteiriço (numa só peça), tipo camiseta, 170x80cm, ao preço unitário 
de R$ 3,86, no total de 46.320,00, da empresa Los Angeles Artigos 
de Proteção Ltda ME, com amparo no inciso I, do Artigo 41, do Re-
gulamento de Licitação e Contrato FAEPA, de 4/1/2020.

Gafi sa SPE-50 Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.227.230/0001-08 – NIRE 35.220.794.081
Ata de Reunião de Sócios realizada em 31 de dezembro de 2019

Data, Horário e Local: 31/12/2019, às 10h30, na sede da Sociedade. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social. Mesa: André Luis Ackermann 
– Presidente; Lucas Dias Trevisan – Secretário. Deliberações aprovadas 
por unanimidade de votos: A redução do capital social, de R$ 998.466,00 
para R$ 466.922,00, sendo a redução de R$ 531.544,00. Dessa forma, 
o capital social passa de R$ 998.466,00 para R$ 466.922,00, dividido 
em 466.922 quotas, com valor equivalente a R$ 1,00 cada uma, todas 
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, e passa a ser 
distribuído na proporção de suas participações. 1. Nos termos do Artigo 
1.084, §§ 1º e 2º do Código Civil, a redução do capital da Sociedade 
somente será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento 
Particular de Alteração do Contrato Social da Sociedade. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião. São Paulo, 
31/12/2019. Mesa: André Luis Ackermann – Presidente; Lucas Dias Tre-
visan – Secretário. Sócios: Gafi sa S.A.: André Luis Ackermann – Diretor 
Executivo; Gafi sa S.A.: Saulo de Aquino Nunes Filho – Diretor Executivo; 
Gafi sa 80 Participações S.A.: André Luis Ackermann – Diretor; Gafi sa 80 
Participações S.A.: Saulo de Aquino Nunes Filho – Diretor.

- Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)Continuação...
b) Conciliação da alíquota efetuava 
 do Imposto de renda e contribuição social 2019

2018 Rea-
presentado

Lucro antes do IR e CS 19.293.117 19.785.258
Alíquotas nominais vigentes 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social esperada (6.559.660) (6.726.988)  
Diferenças permanentes 1.081.930 (492.283)
Imposto de renda e contribuição social efetiva (5.477.730) (7.219.271)  
Imposto de renda e contribuição social
Diferido (5.477.730)  (7.219.271)  
Alíquota efetiva 28% 36%
Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são de-
correntes das diferenças temporárias sobre as despesas pré-operacionais 

(cinco) anos, a partir do início das operações. Os saldos de imposto de ren-
da e contribuição social apresentados no passivo sobre receita de contrato 
com clientes - CPC 47, são reconhecidos sobre a margem de implementa-
ção de infraestrutura e remuneração do ativo contratual, e será realizado 
na proporção das operações, considerando a receita e custos de operação 
bem como depreciação do ativo imobilizado da concessão deduzidos de 
imposto de renda e contribuição social. 16. Patrimônio líquido: a) Capital 
social - A Companhia foi constituída em 26/05/2017 com capital social auto-
rizado de R$1.000, divididas em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas 
e com valor nominal de R$1,00. Em 28/06/2019 houve aporte de R$70.000, 
mediante a emissão de 70.000 ações ordinárias nominativas subscritas e 
integralizadas, no valor nominal de R$1 cada, conforme Ata da AGE reali-
zada naquela data. Em 10/10/2019 a Companhia constituiu intermediários 
no montante de R$ 17.000.000, conforme Ata da AGE realizada nesta data, 
o pagamento foi efetuado em 14/10/2019. Em 01/10/2019 a Companhia 
constituiu JSCP no montante de R$ 3.886.538, conforme Ata da AGE rea-
lizada nesta data. Em 31/12/2019, o capital social subscrito e integralizado 
da Companhia é de R$65.070.000 (R$65.000.000 em 31/12/2018), dividido 
em 65.070.000 (65.000.000 em 31/12/2018) ações ordinárias nominativas 
subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$1 cada.
b) Reservas de lucro
Reserva legal (i) 2.462.053
Reservas de retenção de lucros (ii) 4.077.237
Total das reservas 6.539.290

capital social antes da destinação. (ii) Reserva de retenção de lucros cor-
responde a parcela de lucro líquido do exercício excedente a reserva legal 
e ao dividendo mínimo obrigatório. A Administração propõe a constituição 
de reserva de retenção de lucros nos termos do art. 196 da Lei 6.404/76. 
A Assembleia Geral dos acionistas deverá aprovar ou não a manutenção 
dessa reserva.

17. Receita operacional líquida 2019
2018 Rea-

presentado
Receita bruta   
Receita de implementação da infraestrutura 59.159.344 147.887.838
Margem de implementação da infraestrutura 9.847.892 19.417.890
Remuneração do ativo de concessão 31.061.110 6.460.207
Receita de operação e manutenção 1.557.746 -
Total da receita bruta 101.626.093 173.765.935
Tributos sobre a receita   
PIS sobre receita de operação e manutenção (34.716) (2.440.149)
PIS diferido sobre a receita 
 de implementação da infraestrutura (1.230.819) (106.593)
PIS diferido sobre eficiência 
 da implementação da infraestrutura (512.177) (320.395)
PIS diferido sobre a remuneração 
 do ativo de concessão (161.912) -
COFINS sobre receita de 
 operação e manutenção (155.900) (11.239.476)
COFINS diferido sobre a receita 
 de implementação da infraestrutura (5.669.226) (490.976)
COFINS diferido sobre eficiência 
 da implementação da infraestrutura (2.359.116) (1.475.760)
COFINS diferido sobre a remuneração 
 do ativo de concessão (745.775) -
Encargos setoriais  (215.840) -
 (11.085.482) (16.073.349)
Receita operacional líquida 90.540.611 157.692.586
18. Custo de implementação 
 da infraestrutura 2019

2018 Rea-
presentado

Pessoal - 10.632.175
Serviços de terceiros 9.224.949 34.194.881
Máquinas e equipamentos 15.543.294 14.162.525
Gastos ambientais 1.902.178 1.086.979
Servidão 277.281 1.330.659
Edificações 24.424.355 71.035.851
Outros 863.513 1.765.143

52.235.570 134.208.213
19. Custo de operação e manutenção 2019 2018
Pessoal 335.662 -
Serviços de terceiros 1.208.655 -
Outros 6.854 -

1.551.171 -

20. Despesas gerais e administrativas 2019
2018 Rea-

presentado
Pessoal e encargos 1.462.451 320.489
Serviços de terceiros 1.236.590 326.131
Material 346.796 174.824
Aluguéis 336.990 99.126
Tributos 106.852 21.191
Seguros 308.449 99.770
Outros 902.677 287.164

4.700.805 1.328.695
21. Resultado financeiro 2019 2018
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 972.379 187.540
Descontos obtidos 13.716 13.195

986.095 200.735
Despesas financeiras
Juros e atualização monetária sobre 
 empréstimos e debêntures (14b) (10.810.304) (2.176.037)
Amortização dos custos de empréstimos 
 e debêntures (14b) (2.653.433) (252.000)
IOF (61.909) (7.826)
Outros (220.397) (135.292)

(13.746.043) (2.571.155)
(12.759.948) (2.370.420)

22. Seguros: A Companhia possui um contrato de seguro garantindo a 

do inadimplemento das obrigações assumidas pela Companhia no con-
trato principal, oriundo do Edital do Leilão nº 005/2016-ANEEL, bem 
como multas e indenizações devidas à Administração Pública. As ga-
rantias de indenização, na modalidade de construção, fornecimento ou 
prestação de serviços, é de até a importância segurada no montante de 
R$224.674.000,com vigência de 02/08/2017 até 08/05/2022 com a Axa 
seguros. : A administração dos instrumen-

-
cionais e controles internos, visando segurança, rentabilidade e liquidez. 
A política de controle da Companhia é previamente aprovada pela Dire-
toria. O valor justo dos recebíveis não difere dos saldos contábeis, pois 
têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão 
ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável, assim, não 
apresentamos quadro comparativo entre os valores contábeis e justo dos 

no nível 2, em conformidade com a orientação do CPC 46 - Mensuração 
do valor justo,  e apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao 
valor de mercado.

Ativos mensurados 
 ao valor justo pelo resultado Nível 2019 2018

Títulos e valores mobiliários 2 2.908.896 -
Aplicações financeiras 2 3.899.448

Ativos mensurados 
 pelo custo amortizado Nível 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 2 1.337.723 15.423.990
Concessionárias e permissionárias 2 2.570.060 -

Passivos mensurados 
 pelo custo amortizado Nível 2019 2018

Empréstimos e financiamentos 2 160.666.460 68.899.700
Fornecedores 2 265.135 38.914.980

por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando segu-
rança, rentabilidade e liquidez. A política de controle da Companhia é pre-
viamente aprovada pela Diretoria. Os valores contábeis dos instrumentos 

poderiam ser obtidos com sua negociação em um mercado ativo ou, na 
ausência deste, e valor presente líquido ajustado com base na taxa vigen-
te de juros no mercado, aproximam-se substancialmente de seus corres-

ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e passivos 
idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; Nível 2 - preços 
cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares 
em mercados ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta 
ou indiretamente, nos termos do ativo ou passivo; e Nível 3 - ativos e 
passivos cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de 
avaliação são amparados por um mercado pequeno ou inexistente, não 
observável ou líquido. Nesse nível a estimativa do valor justo torna-se alta-
mente subjetiva. O valor justo dos recebíveis não difere dos saldos contá-
beis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou 
estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável, assim, 
não apresentamos quadro comparativo entre os valores contábeis e justo 

no nível 2 e apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor 
de mercado. 23.2 Gestão de risco -

uma estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez, 
e previamente aprovada pela Diretoria do Grupo. Os principais fatores de 
risco mercado que poderiam afetar o negócio da Companhia são: a) Riscos 
de taxa de juros - Os riscos de taxa de juros relacionam-se com a possibi-
lidade de variações no valor justo dos contratos no caso de tais taxas não 

efetuar o monitoramento constante desses índices, até o momento não 
-

ção contra o risco de taxa de juros. b) Riscos cambiais - A Companhia faz 
acompanhamento periódico sobre sua exposição cambial e até o presente 

-
ceiros de proteção. c) Risco de liquidez - A Companhia acompanha o risco 
de escassez de recursos por meio de uma ferramenta de planejamento 
de liquidez recorrente. O objetivo da Companhia é manter o saldo entre a 

de caixa é realizada de forma centralizada pela Administração da Compa-
nhia por meio de revisões mensais. O objetivo é ter uma geração de caixa 

-
mento da Companhia. 24. Gestão do capital: A Companhia utiliza capital 

a utilização de capital de terceiros busca otimizar sua estrutura de capital. 
Adicionalmente, a Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta, 
considerando as mudanças nas condições econômicas. O objetivo princi-

a continuidade das obras. 25. Eventos subsequentes: Em 01/11/2019, 
a Sterlite Brazial. (controlador direto da Companhia) V2i Transmissão de 
Energia S.A. celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras 

-
-

tal social (“Ações da Requerente”). O processo administrativo na ANEEL 
foi iniciado perante à Agência em 17/11/2019, tendo sido formalmente 
aprovado pela mesma em 10/12/2019, com a publicação do Decreto nº 
3.413/2019. Em 13/03/2020, se efetivou a alteração societária de controle 
de empresa concessionária do serviço público de transmissão, com a for-
malização dos devidos documentos, no qual transfere as ações da Sterlite 
Brazil para V2i Transmissão de Energia S.A, com sede na cidade e estado 
do Rio de Janeiro. Impactos do COVID 19 (Coronavirús) nos negócios 
da Companhia - A Administração da Companhia está acompanhando os 
possíveis impactos do COVID 19 em seus negócios. Adicionalmente, for-
ma avaliados os possíveis impactos em relação aos saldos, divulgados 

-
ceiro efetuando aplicações em investimentos que possuem remuneração 

de atraso nas construções que possa afetar as receitas de infraestrutu-
ra constantes em suas estimativas para recuperabilidade do imposto de 
renda diferido. Na data dessas demonstrações contábeis não é possível 
mensurar outros riscos que possam surgir e consequentemente resultar 
eventuais perdas que essa pandemia poderá gerar sobre suas estimativas 
ou sobre os negócios da Companhia.

DIRETORIA EXECUTIVA
Marco Paulo Reis Tanure - Diretor

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Sandra Soares Máximo - Contador CRC-SP 301581/O-2

Relatório do auditor independente 

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Arcoverde Transmissão 
de Energia S.A. - São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstra-

que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
-

ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

Energia S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 

-
tes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 

-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-

fundamentar nossa opinião. Ênfase sobre a reapresentação dos valores 
correspondentes - Conforme mencionado na nota explicativa 2.5, em de-
corrência da (i) remensuração do ativo de contrato por conta da mudança 
da taxa de desconto aplicada na adoção inicial do CPC 47; e (ii) ajuste 
por conta da reconciliação de determinados saldos contábeis, os valores 

comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto 
-

assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
- A Administração é responsável pela elabo-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-

-

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

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 responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
- Nossos objetivos são obter segurança razoável 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
-

ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 

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 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-

sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

-
racional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

-
sa 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 

-

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 

São Paulo, 31 de março de 2019

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. Adilvo França Junior
CRC 2SP034519/O-6 Contador CRC- 1BA021419/O-4-T-SP


