
a eee

coronavírus mercado
QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2020 A17

-Vinicius Torres Freire
Excepcionalmente hoje
a coluna não é publicada.

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que se encontra
aberta a Licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
PROCESSO: Nº 039.922/2020
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do
Edifício Sede da ARTESP, compreendendo os seguintes postos: encarregado de
serviços, recepção, mensageiro e portaria.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 27/05/2020
DATA E HORA DAABERTURA: 09/06/2020 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512601510552020OC00008
O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br,
www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS –
PARTICIPAÇÃO AMPLA

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIAMUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar CONCORRÊNCIA, visando à seleção e contratação de empresa
para execução de obras de engenharia civil, objetivando a implantação de
galeria de águas pluviais na Rua Lodovico Geronazzo, bairro Boa Vista.
Os envelopes contendo “proposta de preços” e “documentos de
habilitação” deverão ser protocolados simultaneamente no “SERVIÇO
DE PROTOCOLO” da SMOP, situado na Rua Emílio de Menezes n.º
450 - Bairro São Francisco - Curitiba – Paraná, até às 09:00h do dia
30/06/2020. Os envelopes contendo as “propostas de preços” serão
abertos em sessão pública às 09:30h do mesmo dia 30/06/2020.
No entanto, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), a referida sessão pública poderá ser realizada em ambiente
virtual, respeitando o horário e a data prevista, para tanto os interessados
serão comunicados com antecedência, ocasião emque será disponibilizado
o link de acesso.
O Edital encontra-se disponível para “download” no site www.curitiba.
pr.gov.br no ícone “Licitações” ou junto à Gerência de Licitações da
SMOP, no endereço acima mencionado.

Curitiba, 27 de maio de 2020.
Rodrigo Araujo Rodrigues

Secretário Municipal de Obras Públicas

PREFEITURAMUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AV I S O
EDITALDE CONCORRÊNCIANº CP/007/2020-SMOP/OPO

A íntegra das demonstrações financeiras auditadas pela KPMG Auditores Independentes, incluindo as notas explicativas e parecer dos auditores encontram-se disponíveis na sede da
Companhia, Av. Melvin Jones, 773 - Parque Industrial Bandeirantes, Maringá - PR.

Dados dos Diretores: Dados do Contador:
Antônio Leme Junior

Presidente - CPF: 035.064.709-73
Thomas Gonçalves

Diretor Financeiro - CPF: 357.616.728-55
Ronaldo Lucio dos Reis

Contador - CRC-PR: 063916/O-0 - CPF: 043.762.929-58

MAQUIRA INDÚSTRIADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ nº 05.823.205/0001-90

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A. submete à
apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Em milhares de Reais
Consolidado Controladora Consolidado Controladora

Ativos Nota 2019 2018 2019 2018 Passivos Nota 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 10 2.859 1.238 2.671 1.068 Fornecedores e outras contas a pagar 17 2.045 2.468 2.039 2.404
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 11 9.972 12.254 9.222 11.194 Empréstimos e financiamentos 18 5.238 4.664 5.238 5.019
Pagamentos antecipados 6 5 6 5 Obrigações trabalhistas 19 879 1.034 861 1.027
Estoques 12 13.442 11.585 12.589 10.888 Obrigações tributárias 20 722 410 648 390
Tributos a recuperar 759 333 531 190 Parcelamentos 21 537 587 438 489

Adiantamento de clientes 825 517 742 517
Total do ativo circulante 27.039 25.414 25.019 23.345 Outras contas a pagar 51 268 51 268

Dividendos a pagar 22 391 1.023 391 1.023
Arrendamentos 16.2 199 - 199 -
Total do passivo circulante 10.888 10.970 10.608 11.135

Precatórios estaduais 254 254 254 254 Empréstimos e financiamentos LP 18 9.481 77 9.481 77
Depósitos judiciais 222 387 214 379 Arrendamentos 16.2 597 - 597 -
Investimentos em controlada 13 - - 4.785 5.269 Total do passivo não circulante 10.078 77 10.078 77
Imobilizado 14 17.250 16.100 17.176 15.987 Patrimônio líquido 23
Intangível 15 11.758 7.487 8.794 4.573 Capital social 18.039 18.030 18.039 18.030
Direito de uso 16.1 760 - 760 - Reservas de lucros 18.278 20.566 18.278 20.566
Total do ativo não circulante 30.243 24.229 31.983 26.463 Total do patrimônio líquido 36.317 38.596 36.317 38.596
Total do ativo 57.282 49.643 57.002 49.808 Total do passivo e patrimônio líquido 57.282 49.643 57.002 49.808

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Em milhares de Reais

Consolidado Controladora
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida de vendas 24 39.778 39.669 37.303 37.053
Custo das vendas 25 (18.271) (20.821) (17.356) (19.881)
Lucro bruto 21.507 18.849 19.947 17.172
Despesas de vendas 26 (1.835) (1.011) (1.661) (978)
Despesas gerais e administrativas 27 (10.263) (8.277) (9.974) (7.876)
Perda por redução ao valor recuperável de contas
a receber 11 (302) (326) (272) (313)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (207) 173 63 173
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 8.901 9.408 8.103 8.179
Receitas financeiras 28 97 63 93 58
Despesas financeiras 28 (1.732) (431) (1.732) (419)
Receitas financeiras líquidas (1.635) (368) (1.640) (361)
Equivalência patrimonial 13 - - 732 1.140
Resultado antes dos impostos 7.266 9.040 7.195 8.958
Imposto de renda e contribuição social 29 (1.718) (1.378) (1.647) (1.296)
Lucro líquido do exercício 5.548 7.662 5.548 7.662

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Em milhares de Reais

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 5.548 7.662 5.548 7.662
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 5.548 7.662 5.548 7.662

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezemhro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Reserva de lucros

Nota
Capital
social

Reserva
legal

Reserva de
retenção
de lucros

Lucros
acumu-
lados Total

Em 31 de dezembro 2017 18.030 553 14.182 - 32.765
Lucro líquido do exercício - - - 7.662 7.662
Destinações:
Constituição de reserva legal 23- b - 383 - (383) -
Distribuição de lucros 23- d - - - (1.832) (1.832)
Constituição de reserva de lucros 23- c - - 5.447 (5.447) -
Em 31 de dezembro 2018 18.030 936 19.630 - 38.596
Lucro líquido do exercício - - - 5.548 5.548
Destinações:
Constituição de reserva legal 23- b - 277 - (277) -
Plano de compra de ações 23- a 9 - - - 9
Distribuição de lucros 23- d - - - (7.836) (7.836)
Utilização de reserva de lucros
para distribuição de dividendos 23- c - - (2.565) 2.565 -
Em 31 de dezembro 2019 18.039 1.213 17.065 - 36.317

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.548 7.662 5.548 7.662
Ajustes por:
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber 302 326 272 313
Depreciação do direito de uso 189 - 189 -
Depreciação 1.281 917 1.281 886
Amortização 1.306 1.133 1.271 1.082
Valor residual do ativo imobilizado alienado 22 74 11 74
Equivalência patrimonial - - (732) (1.140)
I. R. e contribuição social 1.718 1.378 1.647 1.296
Outras despesas financeiras 295 - 293 -
Juros, variações monetárias e cambiais 481 322 481 328

11.142 11.812 10.261 10.501
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 2.041 (2.093) 1.775 (1.891)
Estoques (1.858) (3.595) (1.701) (3.477)
Outros créditos 164 (197) 164 (197)
Impostos a recuperar (427) (80) (341) (74)
Fornecedores (424) (582) (365) (197)
Obrigações tributárias 254 (194) 192 (191)
Obrigações trabalhistas (154) 286 (166) 293
Parcelamentos (50) (49) (50) (49)
Adiantamento de clientes 308 314 226 329
Outras contas a pagar (217) 103 (216) 103
Caixa gerado nas atividades operacionais 10.780 5.726 9.779 5.151
Juros pagos sobre empréstimos (48) (218) (48) (212)
Impostos de renda e contribuição social pagos (1.659) (1.484) (1.581) (1.380)
Fluxo de caixa líquido gerado nas atividades
operacionais 9.073 4.024 8.150 3.559
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos - - 1.216 -
Aquisição de imobilizado (2.924) (4.934) (2.944) (4.874)
Aquisição de intangível (5.577) (441) (5.513) (440)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de
investimentos (8.501) (5.375) (7.241) (5.314)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos 17.443 7.280 17.443 7.635
Liquidações de financiamentos e empréstimos (7.898) (6.179) (8.253) (6.179)
Aumento de capital 9 - 9 -
Dividendos pagos (8.504) (1.200) (8.504) (1.200)
Fluxo de caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
de financiamentos 1.050 (99) 695 256
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes
de caixa 1.621 (1.450) 1.603 (1.499)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.238 2.687 1.068 2.567
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.859 1.238 2.671 1.068

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS - FIPT

CNPJ: 05.505.390/0001-75
AVISO DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA 001/20 - SC. 006/20: Comunicamos que foi incluído no ANEXO I
- oTERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2020, conforme faculta o “subitem 1.2.1” do referido
Edital. A data para entrega dos documentos de Credenciamento será todo dia 15
(quinze) de cada mês, na FIPT, situada na Av. Prof. Almeida Prado, 532 Prédio 36 - 2º
andar - Butantã São Paulo - SP. O Edital poder ser obtido no site www.fipt.org.br, ficando
disponível no mesmo pelo período de 18 (dezoito) meses, esclarecimentos adicionais
pode ser obtido através do telefone (11) 3769-6917, no e-mail: jocanis@fipt.org.br ou
pessoalmente no endereço acima.

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020
ACOMAM – Consórcio de Municípios daAlta Mogiana, tendo em vista adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pela
Pregoeira nomeada pela Portaria Nº 001/2020, HOMOLOGA o objeto do presente a favor da(s) seguinte(s) firma(s):no(s)
item(ns):
1 – Force Medical Distribuidora EIRELI CNPJ N°: 24.067.457/0001-1 – item 01 valor unit. R$ 6,40, item 06 valor unit. R$7,09,
item 07 valor unit. R$13,05, item 08 valor unit. R$4,40, item 09 valor unit. R$2,25, item 12 valor unit. R$18,20, item 13 valor unit.
R$12,87, item 23 valor unit. R$9,80, item 28 valor unit. R$5,40, item 30 valor unit. R$5,80, item 39 valor unit. R$1,30, item 40 valor
unit. R$ 1,05, item 41 valor unit. R$1,20, item 42 valor unit. R$1,43.
2 – Franpapel Ind.de Toalhas de papel EIRELI-EPP CNPJ N°: 14.516.530/0001-00 – item 02 valor unit. R$15,70, item 15 valor
unit. R$49,90, item 16 valor unit. R$49,90, item 17 valor unit. R$49,90, item 18 valor unit. R$2,65, item 19 valor unit. R$2,65, item 20
valor unit. R$2,65, item 21 valor unit. R$2,65, item 22 valor unit. R$2,65, item 24 valor unit. R$1,55, item 25 valor unit. R$7,09, item
31 valor unit. R$10,30, item 43 valor unit. R$14,70, item 44 valor unit. R$3,44, item 46 valor unit. R$15,45, item 47 valor unit. R$0,13.
Os interessados deverão procurar o setor competente da COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana para as
providências legais.

Cristais Paulista - SP, 26 de maio de 2020.
João Baptista Mateus de Lima

Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria e Presidente do COMAM

AVISOS DE LICITAÇÕES
Processo Licitatório CPL/HAM nº 3732.2019 - Pregão Eletrônico nº 0088.2019 - Registro de
preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de medicamentos, ao valor
global estimado de R$ 4.531.410,21 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos
e dez reais e vinte e um centavos) - entrega das propostas até 15/06/2020 às 08h:00min - início
da disputa: 15/06/2020 às 09h:00min.
Processo Licitatório CPL/HAM nº 0199.2020 - Pregão Eletrônico nº 0012.2020 - Registro de
preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de medicamentos, ao valor
global estimado de R$ 8.643.965,39 (oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, novecentos
e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) - entrega das propostas até 17/06/2020 às
08h:00min - início da disputa: 17/06/2020 às 09h:00min

JACILENE EUSTAQUIO DA SILVA
PRESIDENTE E PREGOEIRADACPL

SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITALAGAMENONMAGALHÃES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 17/06/2020 às 08h55/2º Público Leilão: 18/06/2020 às 15h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro
Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini
One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, para leilão Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei
9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte
imóvel urbano em lote único: Apartamento n° 71, localizado no 6° pavimento, do Subcondomínio
Residencial 4, Bloco A da Torre D, integrante do empreendimento denominado Condomínio Jardins do
Brasil, situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, n° 492, em Osasco/SP, com as seguintes áreas:
privativa coberta edificada total de 83,820m²; uso comum coberta edificada de 70,254m²; uso comum
descoberta de 17,904m²; uso comum total de 88,158m²; total da unidade de 171,978m²; coeficiente
de proporcionalidade de 0,000354, fração ideal de terreno de 0,000327, cabendo-lhe o direito a duas
vagas de garagem, localizadas na área comum do Subcondomínio residencial 04. Cadastrados na
Prefeitura sob o nº 23224.42.82.0330.00.000.04. Imóvel devidamente matriculado sob o nº 117.099
do 1º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ R$
574.060,75 (Quinhentos e setenta e quatro mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos); 2º
PUBLICO LEILÃO: R$ 426.870,68 (Quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta reais e
sessenta e oito centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão
do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro
de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a
cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes ALESSANDRO
LUCIANO ROCHA BELCORSO, portador do RG nº 18.192.929-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 161.003.138-55, casado com VANESSA MIDORI YOSHI BELCORSO, portadora do RG
nº 28.127.429, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 169.267.438-27, intimado(s) da data
dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel
entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferên-
cia em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

PRORROGAÇÃO DE DATA
PG SABESP CSS 05540/19-Prestação de serviços profissionais de Banco Escriturador
e Banco Liquidante, para atuar na 24ª Emissão de Debêntures Simples da Sabesp,
amparada na Instrução CVM n° 476. Edital disponível para “download” desde 30/04/20
- www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha e credenciamento
(condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas
c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. do
Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das Propostas a partir da 00h00 de 28/05/20
até as 10h00 de 29/05/20 - www.sabesp.com.br/licitacoes. As 10h00 será dado início
a Sessão Pública. SP 27/05/20 - (FI). A Diretoria.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Aviso de Cotação - R39350/20

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Cilindros de Gases Industriais
e Especiais.
Obs.: A pesquisa de mercado observará a Lei Complementar 123 e 147 para possível
licitação destinada à ME/EPP.
Recebimento das propostas até 29.05.2020 - 17hs, através do fax (11) 3767-4032
ou e-mails msumi@ipt.br e fabianac@ipt.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones:
(11) 3767-4487/4321 – Departamento de Preços e Avaliação de Mercado.

Cotação - Processo IPT nº DL00245.2020 - RC39923.2020
Objeto: Prestação de serviço de manutenção em área verde, roçagem com remoção.
Data Final para apresentação de proposta: 29/05/2020 até as 17:00h
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767 - 4035 - damiao@ipt.br - Departamento de Compras.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF 03.220.438/0001-73 - NIRE 2130000938-8
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Energia S.A., na Alameda
A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Maranhão, e
na página de Relações com Investidores dentro da página da Companhia na internet
(http://www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº
6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2019. Brasília, 22 de maio de 2020.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima - Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores. Equatorial Energia S.A.

PR EFEITU R A MU N IC IPA L D E GU A R U LH OS
D EPA R TA MEN TO D E LIC ITA Ç ÕES E C ON TR A TOS

A Prefeitura de Guarulhos, através do Depto de Licitações e
Contratos, torna público os seguintes atos: Agendada: PE172/20-D LC

PA 20962/20 menor preço, com reserva para ME, EPP e MEI visando aquisição de
ventiladores pulmonares. Abertura: 03/06/2020 08:30. Disputa: 03/06/2020 09hs.
O edital poderá ser obtido no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações
Agendadas.
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Fonte: Bloomberg

-Júlia Moura
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AsexceçõesforamB2W,que

reduziuoprejuízolíquidoem
relaçãoaomesmoperíododo
anopassado,eViaVarejo,que
colheufrutosdeumareestru-
turação, revertendooprejuí-
zo anterior.
“Vendas físicas são muito

importantes, o varejo online
apenas minimiza o impac-
to no faturamento. Veremos
o efeito da pandemia de for-
maamplanosegundotrimes-
tre”, dizLucasCarvalho, ana-
lista daToro Investimentos.
NemCarrefoureGPA(Gru-

poPãodeAçúcar)escaparam.
Ambastiveramquedanolucro
por um aumento nas despe-
sas,apesardaaltanasvendas
comacorrida aos supermer-
cados na quarentena.
O GPA teve um prejuízo lí-

quido de R$ 130 milhões no
primeirotrimestredesteano
contra um lucro líquido de
R$126milhõesem2019.OCar-
refourreportoulucrolíquido
deR$ 425milhões (-15,8%).
Dentre as maiores quedas

nolucroestãoRiachueloeLo-
jasRenner,quetêmmaiorde-
pendênciadaslojasfísicasnas
vendas, sendomais afetadas
comofechamentocomércio.
A Riachuelo teve prejuízo

de R$ 47,5 milhões nos três
primeirosmeses do ano, an-
te lucro de R$ 29,3 milhões
na comparação trimestral. A
Renner viu o lucro cair 94%
paraR$ 10milhões.
AMagazineLuiza,umadas

líderes no ecommerce brasi-
leiro,teveprejuízodeR$8mi-
lhões,apesardosaltode73%
dasvendasonlinenoperíodo,
quepassouarepresentar,pe-
laprimeiravez,amaiorparte
dototaldevendas.Segundoa
empresa, os custos emman-
teras lojasfísicasseguemele-

vados, apesar de renegocia-
çãodealuguéis,porexemplo.
Outrosfatoresparaaqueda

no lucro são o fortalecimen-
to do caixa das companhias
paraenfrentaracriseeconô-
micadecorrentedapandemia
deCovid-19eo investimento
paraaprimorara logísticade
entregas.
Nesse cenário, empresas

voltadasapenasaocomércio
online têm vantagem, como
sãooscasodeMercadoLivre,
Amazon e B2W—que opera
Submarino, Shoptime,Ame-
ricanas.com.
Mercado Livre e Amazon,

porém, tiveramqueda no lu-
cro, mesmo com crescimen-
tonasvendas.AB2Wteveum
crescimentode27,3%nasven-
dasnoperíodoeconseguiure-
duzir o prejuízo líquido para
R$ 108 milhões, ante R$ 139
milhões no primeiro trimes-
tre de 2019.
JáaViaVarejoviuresultado

nareestruturaçãodesuaope-
ração,queteveinícioem2018
e foi intensificada coma tro-
ca no comando da empresa,
com a volta da família Klein,
fundadora da Casas Bahia,
comoacionistamajoritária.
Aempresatevesucessoem

compensar as lojas fechadas
com as vendas online, inclu-
indo vendas peloWhatsApp.
“De início, 70% das nossas

vendasdesapareceram.Mas,
rapidamente,aperformance
doecommerce somadaà ini-
ciativa do vendedor online,
começaramacompensarboa
partedaquedadevendas”,diz
o balançoda companhia.
Comaumentode45,7%nas

vendasdoecommerce,adona
de Casas Bahia e Pontofrio e
Extra.com.brtevelucrolíqui-
dodeR$13milhões,antepre-
juízodeR$50milhõesnoco-
meçode2019. Aempresaesti-
maque,semoimpactodaCo-
vid-19, teriaum lucro líquido
deR$100milhõesnoperíodo.
“Tirando empresas com

ecommerce forte, os foram
resultadosmuito ruins. Ren-
ner decepcionou bastante,
assim como todas do setor
de vestuário, mas as empre-
sas estão com boa posição
de caixa e se fortalecendo”,
diz Jorge Junqueira, sócio da

Reajuste da gasolina
nas refinarias em
maio chega a 45%
riode janeiro Pelaquartavez
emmaio, a Petrobras subirá
o preço da gasolina em suas
refinarias. O reajuste, de 5%,
entra em vigor nesta quarta
(26). O preço do diesel será
elevado em 7%. Nesse caso,
éo segundoreajustenomês,
quando as cotações interna-
cionaiscomeçaramaserecu-
perardo tombosofridoapós
o início dapandemia.
Orepasseàbombadepende

depolíticascomerciaisdepos-
tosedistribuidoras.Segundo
aestatal, ovalordevendape-
las refinarias representa 21%
dopreçodebomba—oresto
são impostosemargens.
Com quatro aumentos, a

gasolina vendida pelas refi-
narias da Petrobras tem alta
acumulada de 45%emmaio.
Omovimento, porém, ainda
não foi suficiente para elimi-
nar completamente os efei-
tosdasériedecortespromo-
vidosno iníciodapandemia.
Antesdesequênciadealtas,

enquanto as cotações do pe-
tróleoderretiamnomercado
internacional, aestatalhavia
cortadoospreçosdocombus-
tível 11 vezes, em uma queda
acumuladade 55%.NP


