BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
Nova denominação social do BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A
CNPJ: 13.004.577/-0001-13
AVISO AOS CREDORES
A BBC Administração e Participações S.A. - Em Liquidação Ordinária, nova denominação social do Banco
Brasileiro Comercial S. A. - BBC, comunica aos senhores credores que a partir de 19/10/2020 efetuará o
nono rateio de pagamento para os credores inscritos no Quadro Geral de Credores e estará disponível por 60
(sessenta) dias, ou seja, até 18/12/2020, inclusive.
Este nono rateio será de 5,80% (cinco vírgula oito por cento) com limite de 51,40% (cinquenta e um virgula
quatro por cento) do total de cada credor quando somado aos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto, sétimo e oitavo rateios.
Os pagamentos serão feitos diretamente pela BBC mediante crédito na conta corrente do titular do crédito e
o comprovante do depósito valerá como recibo, esclarecendo que serão utilizados os dados bancários
informados por ocasião do 8º rateio.
Caso tenha ocorrido alguma alteração nos dados bancários informados anteriormente ou se os
mesmos ainda não houverem sido informados, deverá o credor titular enviar por escrito em papel
assinado com firma reconhecida, as seguintes informações:
Titular do crédito:
CPF/CNPJ:
Banco:
Agência:
Número da conta:
Deverá ser encaminhada cópia do Documento de Identidade do titular, quando ocorrer “Alteração”.
No caso de pessoa jurídica, deverá ser encaminhada a Certidão Simplificada da Junta Comercial
atualizada (original) e cópia da identidade e CPF dos responsáveis, quando ocorrer “Alteração”.

ATENTAR: Para as empresas encerradas, deverão apresentar o Distrato Social registrado na junta
comercial, contendo clausula de nomeação do responsável que responderá pelos ativos e passivos
supervenientes, bem como certidão atualizada da junta comercial e documento do responsável
nominado.
Os dados da conta, bem como as cópias dos documentos, deverão ser encaminhados para o seguinte
endereço, aos cuidados do liquidante, quando ocorrer “Alteração”:
Sede da BBC : Av. Independência, 1.545 – Quadra K – Lote 06
Setor Leste Vila Nova
CEP - 74645-010 – GOIÂNIA - GO
As omissões serão tratadas como confirmações dos dados enviados anteriormente.
Nos casos de espólio, o crédito será feito na conta determinada pelo Juízo onde tramita o inventário.
Casos específicos serão resolvidos por meio de contato com a administração.
Os recursos ficarão à disposição dos credores pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando em 19/10/2020
e finalizando na data de 18/12/2020.
A ordem dos pagamentos seguirá a cronologia ocorrida no 8º rateio.
Os valores não procurados nesse prazo serão revertidos ao caixa da massa liquidanda para o fim de
integrarem rateios futuros, nos termos do art. 149, § 2º, da Lei nº 11.101/05.
Os credores que têm demandas judiciais contra a empresa ou que envolvam questionamentos em relação à
liquidação extrajudicial ou mesmo contra o projeto elaborado pelos credores, deverão comprovar a
desistência dos processos para que façam jus ao recebimento do rateio. Esses casos deverão ser tratados
diretamente com o liquidante pelos meios abaixo indicados.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos senhores Credores com direito ao nono rateio, no site
www.bbcliquidacao.com.br
pelo
fone
0xx62-3202-3009
ou
através
dos
e-mails
bbcliqui@bbcliquidacao.com.br;heliberto@bbcliquidacao.com.br ou fernando@bbcliquidacao.com.br
Goiânia, 30 de Setembro de 2020.
BBC Administração e Participações S.A. - Em Liquidação Ordinária
Fernando Franco de Azevedo Santos
Liquidante

