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Lorena avança em processo de implantação 
do Programa Renda Emergencial Temporária
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Empresas de cartão devem apresentar propostas até hoje; programa concede R$ 244 a carentes

A Prefeitura de Lorena abriu 
na última segunda-feira o pro-
cesso de chamamento público 
para a contratação da empre-
sa que será responsável pela 
confecção dos cartões que 
serão utilizados por 5.851 
famílias de baixa renda para 
os saques das duas parcelas do 
programa municipal “Renda 
Emergencial Temporária”. 
Sancionada pelo prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido) 
na última semana, a criação 
do auxílio busca contribuir 
para que moradores carentes 
tenham mais recursos para se 
manter durante a pandemia 
de Covid-19 (novo corona-
vírus).

Publicado no site oficial 
da Prefeitura, o comunicado 
sobre o chamamento público 
solicita que as empresas ou 
instituições interessadas em 
assumirem os serviços de 
emissão e gestão dos cartões 
magnéticos deverão encami-
nhar suas propostas financei-
ras ao Município até às 17h 
desta próxima quarta-feira 
(29) através do email: admi-
nistracao@lorena.sp.gov.br. 

Lucas Barbosa
Lorena

As ofertas devem respeitar 
diversas regras estabelecidas 
pelo Executivo no ‘Termo de 
Referência’ e na ‘Minuta do 
Contrato’, disponíveis no site 
da Prefeitura. Após analisar 
as propostas, o Município deve 
anunciar a vencedora até o fim 
da primeira semana de maio e 
na sequência revelar as datas 
dos depósitos aos moradores 
contemplados.  

Apelidado de ‘Bolsa Família 
Municipal’, o ‘Programa de 
Renda Emergencial Tempo-
rária’, criado por Marcondes, 
foi aprovado por unanimidade 
pela Câmara no último dia 20. 

O benefício garantirá o 
pagamento de duas parcelas 
de R$ 122,42, às famílias 
cadastradas até 20 de março 
no CadÚnico da Assistência 
Social, consideradas em situa-
ção de extrema pobreza ou de 
vulnerabilidade social. 

A iniciativa contará com um 
investimento municipal de R$ 
1.432.558,84. 

No projeto, o chefe do Execu-
tivo justifica que o programa 
foi elaborado pois “A popula-
ção mais afetada pela crise 
será aquela que já estava em 
condições de vulnerabilidade 
social e econômica (trecho do 
documento)”. 

 De acordo com o Executivo, 
a divisão do total de contem-
plados será em: 1.177 famí-
lias em situação de extrema 
pobreza (renda per capita 
mensal de R$ 0 à R$ 89), 

2.484 famílias em situação 
de pobreza (renda per capita 
mensal de R$ 89,01 à R$ 178) 
e 2.190 famílias de baixa renda 
(renda per capita mensal de R$ 
178,01 a R$ 519,5).

Além do Bairro da Cruz e o 
Cecap, os bairros que concen-
tram mais selecionados pelo 
programa são: Cidade Indus-
trial, Parque das Rodovias, Vila 
Passos e Santo Antônio.

Após uma determinação 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), os eleitores que não 
realizaram a biometria pode-
rão votar nas eleições 2020. O 
cancelamento dos títulos foi 
suspenso temporariamente 
devido a pandemia do novo 
coronavírus. O estado de São 
Paulo conta com 74,67% de 

Justiça suspende cancelamento 
de títulos ainda sem biometria

A Basf faz parte do grupo 
do setor privado que tem 
reforçado a estrutura de Gua-
ratinguetá no combate ao 
novo coronavírus. A empresa 

recebeu pedido do vereador 
Marcelo Augusto ‘da Santa 
Casa’ (PSD) para a aquisição 
de um túnel de desinfecção, 
que pode ser instalado nos 

Hospitais de Guará aguardam 
túnel de desinfecção da Basf
Compra de equipamento para profissionais da saúde foi solicitado por vereador; 
empresa multinacional faz contato com governo da Bahia, que conta com aparelho

hospitais Frei Galvão e Santa 
Casa. A iniciativa tem como 
espelho a medida colocada em 
prática pelo Hospital Espanhol, 
de Salvador-BA no último dia 

22. O equipamento, elaborado 
na Bahia pelo Senai, oferece 
segurança aos profissionais da 
saúde. A ideia é instalar algo 
semelhante em Guará, que 

comporte uma estrutura de 
alumínio, tubulação de PVC e 
bicos aspersores,para nebuli-
zação e higienização.

adesão ao cadastramento 
biométrico enquanto as ci-
dades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba) registram mais de 99% 
cada. De acordo com o TSE, a 
decisão divulgada no último 
dia 17 garantiu a suspensão 
em 15 estados.
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O Mercado Municipal de Pei-
xes de Ubatuba terá o seu ho-
rário de atendimento ampliado 
a partir do próximo dia 29. O 

Ubatuba amplia horário para 
trabalho no mercado de peixes

espaço terá funcionamento das 
7h às 16h, com foco em ações 
contra o coronavírus.
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Família de catadores no aterro de Lorena; cidade define sistema para programa de assistência financeira

Atendimento para cadastro biométrico em Lorena; Justiça Eleitoral volta a liberar eleitores até novembro

Fotos: Arquivo Atos

Aglomerações 
na pandemia 
preocupam 
Lorena

Apesar de Lorena ser a 
terceira cidade do estado 
com maior adesão ao isola-
mento social motivado pela 
pandemia do coronavírus, 
a Prefeitura intensificou na 
última semana suas ações de 
conscientização para evitar 
aglomerações na região cen-
tral do município. A iniciati-
va busca conter o avanço da 
doença na cidade, que conta-
biliza sete casos confirmados 
e outros 23 suspeitos. Além 
da Defesa Civil, agentes da 
Guarda Civil Municipal e da 
secretaria de Trânsito atuam 
desde o último dia 22 nas 
fiscalizações e organizações 
das filas formadas por mo-
radores, que buscam sacar 
o auxílio emergencial do 
Governo Federal, próximas 
à Caixa Econômica, que fica 
na rua Major Oliveira Borges 
no Centro.

Lavrinhas tem 
maior restrição 
de turistas em 
cachoeiras

A Prefeitura de Lavrinhas 
determinou o fechamento 
das pousadas, balneários, e os 
acessos à áreas turísticas como 
a Pedreira e o Poço Azul (locais 
que são utilizados para banho 
natural). A medida foca as 
ações para inibir a pandemia 
do novo coronavírus, evitando 
aglomerações. 

Segundo a Prefeitura, os lo-
cais terão agentes para fiscali-
zação e quem for pego entran-
do na área podem responder 
criminalmente por invasão de 
propriedade particular. 

A Policia Militar fará ron-
das e autuará os carros que 
estiverem estacionado na 
estrada Pinheiros, acesso às 
áreas naturais e podendo ser 
guinchados.

Outra medida de preven-
ção é o usa do obrigatória 
de máscara em toda a cidade. 
Lavrinhas já decretou estado 
de calamidade pública. O 
município tem três casos 
confirmados e uma morte 
por Covid-19.

Da Redação
Lavrinhas

Fotos: Arquivo Atos
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Após uma determinação 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), os eleitores que 
não realizaram a biometria 
poderão votar nas eleições 
2020. O cancelamento dos 
títulos foi suspenso tempo-
rariamente devido a pande-
mia do novo coronavírus. O 
estado de São Paulo conta 
com 74,67% de adesão ao 
cadastramento biométrico 
enquanto as cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) registram 
mais de 99% cada.

De acordo com o TSE, a 
decisão divulgada no último 
dia 17 garantiu a suspensão 
em 15 estados e todos os 
eleitores que perderam os 
prazos para a atualização 
poderão votar neste ano.

Segundo os dados do Tri-
bunal, atualizados nesta 
terça-feira (28), o estado 
registrou 74,67% de adesão 
a biometria, números bem a 
baixo de cidades da região, 
que ultrapassaram os 99%. 
Destaque para Lorena que 
possui um eleitorado de 
52.810 e cadastrou 99,95%. 
No Vale do Paraíba, entre 
os municípios que também 
se frisaram o índice positi-

Da Redação
RMVale

vo está Guaratinguetá com 
99,90%, Piquete (99,88%), 
Pindamonhangaba (99,87%), 
Potim (99,87%), Aparecida 
(99,86%), Cruzeiro (99,86%) 
e Cachoeira Paulista (99,85%).

Já no Litoral Norte, Ilhabela 
está mais próxima de concluir 
a biometria da cidade com 
99,97% seguida de Caragua-
tatuba com 99,96% e Ubatuba 
e São Sebastião com 99,93% 
cada.

Apesar da alteração, os elei-
tores devem regularizar os 
títulos com a Justiça Eleitoral 
após as eleições. A reabertura 
do cadastro eleitoral será 
realizada em novembro e 
essas inscrições voltarão a 
representar títulos cancela-
dos, podendo ser restritos 
direitos civis como o de tirar 
um passaporte ou participar 
de concursos públicos.

Serviços – Com a interrupção 
dos atendimentos presenciais, 
devido as ações de prevenção à 
Covid-19, os serviços como de 
alteração dos dados pessoais, 
emissão do primeiro título e 
revisão para regularizar a ins-
crição cancelada estão sendo 
realizadas online. O interessa-
do deve acessar o link tre-sp.
jus.br/eleitor/formulario-titu-
lo-net, preencher o formulário 
Título Net e encaminhar os 
documentos pessoais. O prazo 
segue até o próximo dia 6.

Justiça suspende 
cancelamento de 
títulos para quem 
não fez biometria
Eleitores sem cadastrado podem votar 
neste ano; Lorena, Guará e Piquete tem 
maior adesão à atualização eleitoral
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Aumento de aglomerações em meio à 
pandemia preocupa Prefeitura de Lorena
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 013/2019
CONVITE Nº 05/2019
CONTRATO Nº 09/2019
TERMO ADITIVO Nº 01
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Felipe L. C. Braga 
ME. CNPJ nº 15.017.765/0001-01. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a execução de obra de reforma das quadras cobertas Ernesto Carolino das 
Neves, Arcênio Ângelo da Silva, Nicolau Calderaro Fialho e Benedito Daniel 
Mota da Silva, no município de Silveiras. Aditamento: alteração da vigência, 
renovando-se por mais 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o 
que dispõe subitem 4.2 da Cláusula Quarta do contrato original. Vigência: De 
05/11/2019 a 04/05/2020. Data da Assinatura: 30/10/2019.
Silveiras, 28 de abril de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

Apesar de Lorena ser a ter-
ceira cidade do estado com 
maior adesão ao isolamento 
social motivado pela pandemia 
do coronavírus, a Prefeitura 
intensificou na última semana 
suas ações de conscientização 
para evitar aglomerações na 
região central do município. A 
iniciativa busca conter o avan-
ço da doença na cidade, que 
contabiliza sete casos confir-
mados e outros 23 suspeitos.

Além da Defesa Civil, agen-
tes da Guarda Civil Municipal 
e da secretaria de Trânsito 
atuam desde o último dia 
22 nas fiscalizações e orga-
nizações das filas formadas 
por moradores, que buscam 
sacar o auxílio emergencial 
do Governo Federal, próximas 
à Caixa Econômica, que fica na 
rua Major Oliveira Borges no 
Centro. Desde o início de abril, 
as rotineiras aglomerações aos 
redores da agência bancária 
preocupam o poder público e 
parte da população.

Além de orientarem os pe-
destres sobre a necessidade 
de manterem uma distância 
segura dos demais na fila, os 
agentes municipais tentam 
conscientizá-los sobre a im-
portância de usarem máscaras 
de proteção, evitarem contato 
físico com outras pessoas e 
higienizarem as mãos com 
álcool em gel.  

O coordenador de Proteção 
e Defesa Civil de Lorena, Edil-
son Cesar Gomes, ressaltou 
a importância da intensifica-
ção da fiscalização no local. 
“Mesmo nossa cidade sendo 
um destaque em adesão ao 
isolamento social, notamos 
recentemente um aumento 
na circulação de pessoas pelo 
Centro. Para evitar que elas 
seguissem se aglomerando em 

Lucas Barbosa
Lorena

filas mal organizadas próximas 
à Caixa, nossas equipes perma-
necem pela manhã e tarde no 
local as orientando e pedindo 
que sigam as recomendações 
de prevenção. Também foi 
proibido o tráfego de veículos 
na via, proporcionando mais 
espaço para a distribuição 
adequada dos pedestres”.

Além de destacar que ações 
semelhantes de conscientiza-
ção são realizadas também 
em outros pontos da cidade, 
principalmente próximas à 
lotéricas, Gomes reforçou a 
necessidade da colaboração 
da população para evitar o 
contágio da doença no municí-
pio. “Infelizmente, nos últimos 
dias muitos lorenenses estão 
relaxando quanto ao isola-
mento social e outras medidas 
de segurança, como o uso de 
máscaras. Isso é muito peri-
goso já que a cidade depende 
da colaboração de todos neste 
momento tão difícil. Ressal-
tamos que continuaremos 
fazendo todo o possível para 
a preservação da saúde de 
nossos moradores, mas depen-
demos muito do apoio e bom 
senso de todos”.

Dados – De acordo com 
as estatísticas do Sistema de 
Monitoramento Inteligente do 
Governo do Estado, atualizada 
na tarde desta terça-feira (2), 
Lorena possui uma taxa de 
60% de adesão da população 
ao isolamento social. A cidade 
fica atrás apenas de São Sebas-
tião (63%) e de Ubatuba (61%). 

Segundo o boletim da Vi-
gilância Epidemiológica, o 
município contabiliza seis 
casos autóctones (contraídos 
na própria cidade) e um impor-
tado de Guarulhos. Em contra-
partida, quatro dos pacientes 
se curaram do coronavirús e 
receberam alta médica. 

Já 3 óbitos e 94 casos suspei-
tos da doença já foram descar-
tados por exames laboratoriais. 

Prefeitura atua em organização de 
filas próximas à agência da Caixa; 
cidade registra sete casos da doença
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TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656

Banca de Jornal em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 99707-6207
Vendo uma Pitbike 
60,00, 1 capacete 
amarelo 20.00 e 1 
porta de vidro 60,00. 
Telefone: 3013-8784 
ou 99141- 7904
Frete, mudanças e 
carreto em geral é 
com o expressinho 
mineiro em toda a 
região e capital. Te-
lefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 

Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Vendo em Aparecida, 
mesa com 4 cadei-
ras, torneada. 1 arca 
grande que acompa-
nha guarda roupa de 
solteiro e cadeiras 
avulsas. Telefone: 
3105-3674
Preciso de um gabi-
nete antigo de máqui-
na de costura singer 
que cabe na máqui-
na. Falar com Cida. 
Telefone: 3125-7072
Vende-se um Totem 
Luminoso, para fa-
chada em aço, super 
resistente, completo, 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 

fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069

PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso. Telefone; 
3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 

fechamento e  lâmpa-
das. Telefone: 99785-
6236
Vendo um Acordeon 
Longhini 80, baixos e 
violão gianinni. Tele-
fone: 98877-8501
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Anderson pintor, or-
çamento sem com-
promisso. Telefo-
ne: 99676-3124 ou 
98898-7360
Carlos Pirão. Faço 
calhas, rufos, pinga-
deiras, telhados. Pin-
tura interna e externa. 

Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 

Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 05.476.154/0001-78

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

1. Contexto operacional – A Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio 
(“Companhia”) iniciou suas atividades em 2003, resultado da aliança estraté-
gica entre duas grandes e tradicionais companhias do setor industrial, 
ARCELORMITTAL (AM) e TEKNO. A Companhia tem como principal ativi-
dade a industrialização e comercialização de telhas e perfis metálicos de 
aço, utilizadas na cobertura e fechamento de imóveis industriais e comer-
ciais. A sede da Companhia está localizada na Av. Dr. Peixoto de Castro, sem 
número, quadra I-6, Gl.B na cidade de Lorena-SP, ocupando um terreno de 
46 mil m² e 9 mil m² de área construída, onde está localizada a área indus-
trial. A planta possui uma moderna linha de perfilação totalmente automati-
zada e projetada para trabalhar com chapas de aço pré-pintadas ou in 
natura. Conta também com uma das mais modernas e tecnológicas linhas 
contínuas de injeção de painéis termo isolantes do Brasil. A Companhia vem 
adotando ações para reverter a tendência de resultados negativos apresen-
tados nos últimos anos: (i) finalização do projeto de um novo produto que 
entrará em produção em 2020 (novo perfil do steel deck); (ii) desenvolvi-
mento de novos canais de vendas em conjunto com o sócio majoritário (AM); 
(iii) aplicação dos resultados de testes realizados em 2019 para redução de 
custos diretos (embalagens/matéria-prima) e indiretos; e (iv) extensão do 
prazo de pagamento de compra de matéria-prima com os sócios (aço e ser-
viços de pintura), reduzindo significativamente as despesas financeiras. A 
Companhia conta com apoio financeiro para o cumprimento de seus compro-
missos e despesas de curto prazo, por meio da extensão e flexibilização dos 
prazos de pagamento de matéria-prima – aço e serviços de pintura – adqui-
ridos de suas controladoras ArcelorMIttal e Tekno., Conforme divulgado na 
nota 10 – Fornecedores, o saldo em 31/12/2019 é composto por 77% 
(setenta e sete por cento) de títulos da ArcelorMittal, 17% (dezessete por 
cento) da Tekno e 6% (seis por cento) de outros fornecedores. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 
adotadas – 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financei-
ras do exercício findo em 31/12/2019 foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil com base na legislação societária bra-
sileira e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações financei-
ras foram aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração da Com-
panhia em 17/04/2020. 2.2. Bases de elaboração: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determina-
dos instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, con-
forme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente 
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.3. 
Moeda funcional e conversão de saldos denominados em moeda 
estrangeira: Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, 
que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
Quando existentes, transações em moeda estrangeira são convertidas pelas 
taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos 
e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda 
estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na 
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são 
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são conver-
tidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no 
resultado. 2.4. Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas 
sobre estimativas: Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a 
Administração deve exercer julgamentos e elaborar estimativas a respeito 
dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais informações obje-
tivas não são facilmente obtidas de outras fontes. As estimativas e as respec-
tivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores 
considerados relevantes. Os resultados reais desses valores contábeis 
podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas a seguir descri-
tas são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas 
nas estimativas contábeis são reconhecidos no exercício ou período em que 
as estimativas são revistas se a revisão afetar apenas este exercício ou pe-
ríodo, ou também em exercícios ou períodos subsequentes se a revisão afe-
tar os resultados futuros. De modo a proporcionar um entendimento de como 
a Companhia forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive 
quanto a variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, são incluídos 
comentários referentes a alguns assuntos, conforme segue: a. Vida útil do 
ativo imobilizado: A Companhia reconhece a depreciação de seu ativo imo-
bilizado com base em vida útil estimada, que é baseada nas suas práticas e 
experiência prévia e refletem a vida econômica desses ativos. Entretanto, as 
vidas úteis reais podem variar em decorrência de diversos fatores. As vidas 
úteis do imobilizado também afetam os testes de recuperação de seu custo. 
b. Redução dos valores de recuperação dos ativos: A cada encerramento 
de exercício, a Companhia revisa os saldos do ativo imobilizado, avaliando a 
existência ou não de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução 
em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indica-
tivos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável 
para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descon-
tado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. 
c. Provisão para realização dos estoques: A provisão para realização dos 
estoques é constituída com base na análise dos preços de venda praticados, 
líquidos dos efeitos de tributos e de despesas fixas incorridas nos esforços 
de vendas. d. Perda por redução ao valor recuperável: É constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração da Empresa para cobrir 
eventuais perdas na realização dos créditos. É adotado o critério de constituir 
perdas para a totalidade dos títulos junto a clientes concordatários e/ou fali-
dos e “análise individual por cliente” exceto para o caso de clientes tradicio-
nais e regulares, em geral construtoras que operam em obras onde predomi-
nantemente o pagamento ocorre pelo sistema de medição, o qual pode 
sofrer atrasos por questões contratuais, climáticas ou governamentais, no 
caso de obras públicas. e. Provisão para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas: A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administra-
tivos, como descrito na nota explicativa nº 12. Provisões são constituídas 
para todos os riscos referentes a processos judiciais que representem per-
das prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hie-
rarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. 3. Principais políticas contábeis – O sumário das 
principais práticas contábeis aplicadas para as demonstrações financeiras 
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, as quais foram aplicadas de 
forma consistente nestes exercícios são como segue: 3.1. Instrumentos 
financeiros: Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece 
os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor 
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da nego-
ciação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições con-
tratuais do instrumento. A Companhia reconhece um ativo financeiro quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi-
dos. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Compa-
nhia tem o direito legal de compensar os valores e tem a intenção de quitar 
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente.Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resul-
tado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resul-
tado caso seja classificado como mantido para negociação ou tenha sido 
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos finan-
ceiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Compa-
nhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda basea-
das em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada 
e a estratégia de investimentos da Companhia. Os custos da transação, após 
o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado quando incorridos. 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são 
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reco-
nhecidas no resultado do exercício. Passivos financeiros: A Companhia 
reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são origina-
dos. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia uti-

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 31.599 26.051
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.169 619
Contas a receber de clientes 5 14.892 7.946
Estoques 6 12.208 14.174
Impostos a recuperar 7 3.263 3.193
Outros créditos 67 119
Ativo não circulante 22.610 22.824
Depósitos judiciais 196 165
Impostos a recuperar 7 4.672 4.282

4.868 4.447
Imobilizado 8 17.557 18.313
Intangível 9 185 64
Total do ativo 54.209 48.875

Passivo e patrimônio liquido Nota 2019 2018
Circulante 25.783 24.191
Fornecedores 10 21.628 21.848
Impostos e contribuições a recolher 711 193
Salários, férias e encargos sociais a pagar 580 575
Adiantamentos de clientes 2.337 1.259
Imposto de renda e contribuição social a recolher 14 62 –
Outras contas a pagar 465 316
Patrimônio líquido 13 28.425 24.684
Capital social 57.705 57.705
Prejuízos acumulados (29.280) (33.021)
Total do passivo e patrimônio líquido 54.209 48.875

Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017 Nota 2019 2018
Receita operacional líquida 15 89.117 57.218
Custo dos produtos vendidos 16 (74.925) (48.477)
Lucro bruto 14.192 8.741
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas 17 (6.313) (5.663)
Despesas gerais e administrativas 18 (2.633) (2.315)
Perda por redução ao valor recuperável do 
contas a receber 5 (249) 414

Total despesas operacionais (9.195) (7.564)
Lucro antes do resultado financeiro 4.997 1.177
Receitas financeiras 19 310 679
Despesas financeiras 19 (305) (938)
Resultado financeiro, líquido 5 (259)
Lucro operacional antes do IRPJ e da CSLL 5.002 918
Imposto de renda contribuição social – correntes (1.261) (101)
Lucro do exercício 3.741 817

Demonstrações de Resultados
2019 2018

Lucro líquido do exercício 3.741 817
Resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 3.741 817

Demonstrações de Resultados Abrangentes

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 57.705 (33.838) 23.867
Lucro líquido do exercício – 817 817
Saldos em 31 de dezembro de 2018 57.705 (33.021) 24.684
Lucro líquido do exercício – 3.741 3.741
Saldos em 31 de dezembro de 2019 57.705 (29.280) 28.425

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2019 2018
Lucro liquido do exercício antes do IRPJ e CSLL 5.002 918
Ajustes por:
Depreciação e amortização 8 e 9 1.238 1.311
Juros sobre operações mercantis com partes 
relacionadas 19 (205) (424)

Perda por redução ao valor recuperável do contas a 
receber 5 249 (414)

Reversão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – (104)
6.284 1.288

Aumento (redução) dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 5 (7.195) (1.574)
Estoques 6 1.966 (3.361)
Partes relacionadas 10 – 146
Impostos a recuperar 7 (460) (531)
Deposito judicial (31) (39)
Outros créditos 52 (39)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores 10 613 (697)
Partes relacionadas (188) 5.775
Impostos e contribuições a recolher 518 (144)
Salários, férias e encargos sociais a pagar 5 (65)
Adiantamentos de clientes 1.078 250
Outras contas a pagar 149 7

2.792 1.015
Juros pagos de partes relacionadas (440) (1.167)
Impostos de renda e da contribuição social pagos (1.199) –

(1.639) (1.167)
Caixa líquido originado das (usado nas) atividades 
operacionais 1.153 (152)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível 8 e 9 (603) (183)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (603) (183)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento do principal de arrendamento mercantil – (38)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos – (38)
Aumento (Redução) de caixas equivalentes de caixa 550 (372)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 619 991
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.169 619
Aumento (Redução) de caixas equivalentes de caixa 550 (372)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

liza a data de liquidação como critério de contabilização. Os ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tem o direito legal de 
compensar os valores e tem a intenção de liquidar em uma base líquida ou 
de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. A Companhia tem os 
seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, partes relacio-
nadas e outras contas a pagar. 3.2. Ativos financeiros: a. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à 
vista e aplicações financeiras. As aplicações financeiras possuem prazo de 
resgate de até 90 dias da data da aplicação, têm liquidez imediata, e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. O cálculo do valor 
justo das aplicações financeiras, quando aplicável, é determinado levando-
-se em consideração serem, essas aplicações financeiras, prontamente con-
versíveis em um montante conhecido de caixa e estarem sujeitas a um insig-
nificante risco de mudança de valor. O cálculo do valor justo dessas aplica-
ções financeiras, quando aplicável, é efetuado levando-se em consideração 
as cotações ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo. b. Con-
tas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas 
pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabi-
lidade tributária da Companhia. A provisão para perdas por redução ao valor 
recuperável do contas a receber foi constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização 
dos créditos. c. Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros: Ati-
vos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação da 
recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são consi-
derados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou 
mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo finan-
ceiro. d. Estoques: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre 
o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos 
negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo 
médio de produção ou preço médio de aquisição. As provisões para esto-
ques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando considera-
das necessárias pela Administração. A Companhia custeia seus estoques 
por absorção, utilizando a média móvel ponderada para estes. e. Imobili-
zado: É avaliado ao custo de aquisição ou construção, deduzido das respec-
tivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e construções em 
andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de 
construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método 
linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação 
são revisados anualmente e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas 
é contabilizado prospectivamente. Custos subsequentes são incorporados 
ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, con-
forme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a estes 
itens forem prováveis e os valores sejam mensuráveis de forma confiável. O 
saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções 
são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Um item do 
imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômi-
cos futuros resultantes de seu uso contínuo. Quaisquer ganhos ou perdas na 
venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença 
entre os valores recebidos na venda e o valor contábil residual do ativo e são 
reconhecidos no resultado do exercício ou período em que ocorre a aliena-
ção ou baixa. f. Redução ao valor recuperável – Impairment: Ativos não 
financeiros: No fim de cada exercício, a Administração da Companhia revisa 
o valor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indi-
cação de que tais ativos não serão recuperáveis pelas operações ou por sua 
alienação. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é esti-
mado com a finalidade de mensurar o montante de perda, se houver. 3.3. 
Passivos financeiros não derivativos: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias 
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. a. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
período corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 (base 
anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fis-
cais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. b. 
Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. c. Apuração do resultado: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competên-
cia. d. Receita operacional: A receita operacional da venda de bens no 
curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe 
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos ine-
rentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, quando 
for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Compa-
nhia, os custos associados podem ser estimados de maneira confiável, 
quando não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e o valor da 
receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja 
provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de 
maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da 
receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 3.4. Novos pro-
nunciamentos contábeis: 3.4.1. Efetivos: CPC 06 (R2) (arrendamentos): 
CPC 06 (R2) – “Arrendamento mercantil” estabelece os princípios para o 

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Perfilor S.A. Construções, 
Indústria e Comércio. – Lorena-SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio (Compa-
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as polí-
ticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio em 31/12/2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 

acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chama-
mos a atenção para a Nota explicativa 11 às demonstrações financeiras, que 
mencionam que a Empresa mantém operações comerciais em montantes 
significativos com partes relacionadas. Portanto, as demonstrações finan-
ceiras devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração 
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse rela-
tório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações finan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elabo-

ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsa-
bilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 

as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 

à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São José dos Campos, 17 de abril de 2020

 KPMG Auditores  Moacyr Humberto Piacenti
 Independentes Contador
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Diretoria Rogério Barbosa – Diretor Presidente Valter T. Sassaki – Diretor Financeiro Flavio Ernesto de Almeida Eras – Contador CRC 1SP 189.033/O-8

reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos 
para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e 
os fornecedores (arrendadores), aplicado a partir de 01/01/2019. (i) Arren-
damentos em que a Companhia é uma arrendadora: A Companhia ava-
liou os impactos da adoção da CPC 06 (R2) como arrendadora e nenhum 
ajuste foi necessário em seus ativos e passivos, pois atualmente todos os 
seus contratos de arrendamento possuem prazo de vencimento igual ou infe-
rior a 1 ano. 3.4.2. Não efetivos: Uma série de novas normas serão efetivas 
para exercícios iniciados após 01/01/2020. A Companhia não adotou essas 
normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes nor-
mas alteradas e interpretações não terão impacto significativo nas demons-
trações financeiras da Companhia: • Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas. • Definição de um negócio (alterações ao CPC 15). 
• Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e CPC 23).
4. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Caixa e bancos 11 2
Aplicações financeiras de liquidez imediata 1.158 617

1.169 619
As aplicações financeiras de liquidez são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. Referem-se aos investimentos em títulos de renda fixa 
(com recompra automática) emitidos por Companhias do Grupo Econômico 
Itaú Unibanco, atualizados com base na variação de 10% à 100% da SELIC 
– Sistema Especial de Liquidação e Custódia para os exercícios de 2019 e 
2018 , remunerados à taxa ajustada de acordo com o contrato firmado entre 
a Perfilor e o Banco Itaú Unibanco S.A. em 19/06/2015. O contrato prevê as 
seguintes faixas de remuneração, de acordo com o tempo de duração da 
aplicação: • De 001 a 014 dias – 10% da SELIC; • De 015 a 059 dias – 20% 
da SELIC; • De 060 a 119 dias – 30% da SELIC; • De 120 a 179 dias – 40% 
da SELIC; • De 180 a 359 dias – 50% da SELIC; • De 360 a 719 dias – 70% 
da SELIC; • De 720 a 1.080 dias – 100% da SELIC.
5. Contas a receber de clientes – a. Composta por 2019 2018
Contas a receber de clientes – terceiros 21.539 14.344
Perda por redução ao valor recuperável (6.647) (6.398)

14.892 7.946
b. Por idade de vencimento 2019 2018
A vencer:
De 1 a 30 dias 7.825 4.626
De 31 a 60 dias 3.166 2.596
De 61 a 90 dias 418 139
Acima de 91 dias 56 45
Total a vencer 11.465 7.406
Vencidos:
Vencidos de 1 a 30 dias 3.560 563
Vencidos de 31 a 60 dias 394 138
Vencidos de 61 a 90 dias 25 425
Vencidos de 91 a 180 dias 217 4
Vencidos há mais de 181 dias 5.878 5.808
Total vencido 10.074 6.938
Total 21.539 14.344
O risco de crédito das contas a receber advém da possibilidade da Compa-
nhia não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar 
esse risco, a Companhia adota como prática o provisionamento de perdas 
(Perda por redução ao valor recuperável). Por tratar-se de vendas prepon-
derantemente para construtoras, a Companhia adicionalmente realiza uma 
análise individual dos casos, levando em conta principalmente o tempo de 
relacionamento comercial e os motivos que resultaram no descumprimento 
dos prazos de pagamento. 
c. Movimentação da provisão para perdas esperadas com créditos de 
liquidação duvidosa

2019 2018
Saldo inicial (6.398) (6.812)
Adições (365) –
Reversão 116 414
Saldo final (6.647) (6.398)
6. Estoques 2019 2018
Produtos acabados 2.187 1.570
Produtos para revenda 213 270
Matérias-primas 6.645 10.931
Estoques em poder de terceiros 3.163 1.403

12.208 14.174
A Companhia não constitui provisão para perdas no estoque por obsoles-
cência em razão de não existir histórico e evidências de perdas de material 
estocado.
7. Impostos a recuperar 2019 2018
ICMS 126 25
IPI (i) 2.459 2.465
Imposto de renda e contribuição social 677 638
Outros 1 65
Total circulante 3.263 3.193
IPI (i) 4.672 4.282
Total não circulante 4.672 4.282
(i) De acordo com estudos preparados pela Administração, a Companhia 
espera realizar parte significativa do crédito de IPI, por meio da compensa-
ção com outros tributos federais, incluindo imposto de renda, PIS e COFINS.

8. Imobilizado

Custo do imobilizado bruto
Ter-

renos

Edi-
fica-
ções

Insta-
lações

Máquinas 
e equipa-

mentos

Móveis 
e uten-

sílios

Compu-
tadores e 

periféricos

Imobilizado 
em anda-

mento

Veículos e 
empilha-

deira
Ferra-

mentais

Construções 
em imóveis 

terceiros Outros Total
Saldos em 31/12/2017 82 7.271 477 21.151 251 625 – 278 18 80 3 30.235
Adições – 53 – 27 – 15 61 – – – – 157
Baixas – – – (417) – – – – – – – (417)
Transferências – 61 – – – – (61) – – – – –
Saldos em 31/12/2018 82 7.385 477 20.761 251 640 – 278 18 80 3 29.975
Adições – 21 9 242 26 – 141 8 15 – – 462
Saldos em 31/12/2019 82 7.406 486 21.003 277 640 141 286 33 80 3 30.437
Depreciação acumulada
Saldos em 31/12/2017 – (1.729) (263) (7.781) (207) (615) – (93) (9) (80) – (10.777)
Adições – (126) (24) (1.076) (9) (10) – (53) (3) – – (1.302)
Baixas – – – 417 – – – – – – – 417
Saldos em 31/12/2018 - (1.855) (287) (8.441) (216) (625) – (146) (12) (80) – (11.662)
Adições – (130) (25) (993) (14) (4) – (48) (4) – – (1.218)
Saldos em 31/12/2019 – (1.985) (312) (9.434) (230) (629) – (194) (16) (80) – (12.880)
Imobilizado líquido
Saldos em 31/12/2018 82 5.529 191 12.321 35 14 – 132 6 – 3 18.313
Saldos em 31/12/2019 82 5.421 174 11.569 47 11 141 92 17 – 3 17.557
Taxa média ponderada anual de 
depreciação – 2,0% 6,0% 5,0% 14,0% 34,0% – 18,0% 14,0% – – –

Vida útil – 50 20 20 12 3 – 5 12 – – –
Anualmente, a Companhia procede a revisão das taxas de depreciação e 
vida útil dos bens do ativo imobilizado e a análise do “impairment” relacio-
nado ao custo líquido remanescente, de acordo com as práticas contábeis 
no Brasil. Não foi identificada necessidade de registro qualquer provisão 
para redução ao montante recuperável em 31/12/2019 e 2018.
9. Intangível 
Custo do Intangível Bruto

Direito uso 
software Outros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 46 2 48
Adições 26 – 26
Saldos em 31 de dezembro de 2018 72 2 74
Adições 141 - 141
Saldos em 31 de dezembro de 2019 213 2 215
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (1) – (1)
Adições (9) – (9)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (10) – (10)
Adições (20) – (20)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (30) – (30)
Intangível líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 62 2 64
Saldo em 31 de dezembro de 2019 183 2 185
Taxa média ponderada anual de amortização 9,0% – –
Vida útil 10 – –
Anualmente, a Companhia procede a revisão das taxas de amortização e 
vida útil dos bens do ativo intangível e a análise do “impairment” relacionado 
ao custo líquido remanescente, de acordo com as práticas contábeis no 

2019 2018

Tekno S.A
Arcelor

Mittal Tekno S.A
Arcelor

Mittal
Vencidos:
De 1 a 30 dias – – – 3.057
De 31 a 180 dias – – – 5.101
Juros – – – 204
Total vencido – – – 8.362
Total geral 3.634 16.644 1.262 19.849
(i) Refere-se as compras de serviços de beneficiamento de matéria-prima, 
principalmente relacionado a pintura de bobinas de aço. (ii) Saldos de 
juros pagos decorrentes de atrasos de pagamento de duplicatas. As taxas 
de juros foram calculadas com base na variação de 110% do CDI. (iii) As 
compras de matéria prima com partes relacionadas são faturadas com os 
seguintes prazos de pagamento: ArcelorMittal Brasil: 120 dias; Tekno: 60 
dias. Remuneração da Administração: A remuneração dos principais 
administradores, que compreendem empregados com autoridade e respon-
sabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Compa-
nhia, é composta exclusivamente de benefícios de curto prazo, cujo mon-
tante destinado e reconhecido contabilmente como despesa no exercício 
findo em 31 de dezembro 2019 foi de R$ 940 (R$1.155 no exercício findo 
em 31/12/2018). A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em participações 
societárias. A Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios 
de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. 
Os benefícios de curto prazo para os administradores são os mesmos dos 
demais empregados. Os valores destes benefícios estão agregados à remu-
neração dos administradores. Adicionalmente, a Companhia não mantém 
quaisquer benefícios para pessoas chave da administração de suas partes 
relacionadas. 12. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – De 
acordo com a legislação vigente, as operações da Companhia estão sujeitas 
a revisões pelas Autoridades Fiscais pelo prazo de cinco anos com referên-
cia aos impostos e às contribuições federais (imposto de renda, contribuição 
social, PIS, Cofins e IPI) e estaduais (ICMS). A Administração da Compa-
nhia entende não haver riscos significativos futuros em suas demonstrações 
financeiras em 31/12/2019 e 2018. As contingências passivas classificadas 
como “ possíveis” e não provisionadas somam R$ 132 em 2019 (R$ 101 em 
2018). 13. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31/12/2019 o capital 
social subscrito e integralizado no montante de R$ 57.705 está represen-
tado por 57.705 ações ordinárias), nominativas e sem valor nominal, subs-
critas conforme segue:

Acionistas
Quantidade

de ações 2019
ArcelorMittal Spain Holding 29.429.749
Tekno S.A. Indústria e Comércio 28.275.629
Total 57.705.378
14. Imposto de renda e contribuição social – Em 31/12/2019 a Compa-
nhia possui prejuízos fiscais acumulados e base negativa de contribuição 
social no montante de R$ 22.890 (R$ 21.270 de dezembro de 2018). A Com-
panhia não registrou imposto de renda e contribuição social diferidos ativo 
sobre seus prejuízos fiscais e sobre as diferenças temporárias entre suas 
bases fiscais e contábeis, em função da Administração entender que ainda 
não possui sólido histórico de lucratividade e confiável perspectiva de lucros 
tributáveis futuros. Reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de 
imposto de renda e contribuição social:

2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 5.002 918
Alíquota nominal 34% 34%
Despesas com IRPJ e CSLL pela alíquota nominal 1.701 312
(+) Adições permanentes 27 30
(+) Adições (exclusões) temporárias 109 (164)
Lucro real antes da compensação 1.837 178
Compensação de prejuízos (551) (54)
Diferença de adicional de IRPJ e contribuição social (25) (23)
Despesa com imposto de renda e contribuição social 1.261 101
Alíquota efetiva de imposto de renda e CSLL 25,2% 11,0%
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.199) (101)
IRPJ e CSLL a pagar em 31 de dezembro 62 –
15. Receita operacional líquida 2019 2018
Vendas de produtos 117.343 75.641
Impostos sobre vendas (27.494) (17.952)
Devoluções e abatimentos (732) (471)
Total 89.117 57.218
16. Custo dos produtos vendidos 2019 2018
Matéria-prima 67.920 42.312
Salários, encargos e benefícios 3.201 2.564
Energia elétrica e gás natural 574 293
Depreciação 1.208 1.297
Outros 2.022 2.011
Total 74.925 48.477

17. Despesas de vendas
2019 2018

Despesas com pessoal 2.413 2.134
Comissões e fretes sobre vendas 2.336 1.622
Depreciação 9 5
Fretes sobre vendas 914 1.242
Outros 641 660
Total 6.313 5.663

18. Despesas gerais e administrativas
2019 2018

Despesas com pessoal 1.329 1.173
Depreciação 21 9
Serviços de terceiros 423 385
Outros 860 748

2.633 2.315

19. Resultado financeiro
2019 2018

Receitas financeiras
Descontos obtidos 21 21
Juros recebidos de clientes 247 409
Aplicações financeiras 4 2
Outros 38 247

310 679
Despesas financeiras
Juros sobre operações mercantis com partes relacionadas (205) (741)
Descontos concedidos (30) (8)
Outros (70) (189)

(305) (938)
Total resultado financeiro, líquido 5 (259)

20. Instrumentos financeiros – A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez, rentabilidade e segurança. A política relativa à contratação de 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção quando necessário é 
aprovada pelo Conselho de Administração, sendo subsequentemente ana-
lisada de forma periódica em relação à exposição ao risco que a Adminis-
tração pretende proteger. Os resultados obtidos com estas operações estão 
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da 
Companhia. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reco-
nhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia não 
possuiu e não operou com instrumentos financeiros derivativos durante os 
exercícios apresentados. Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis 
foram definidos como a seguir: • Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 – Inputs, 
exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de pre-
ços). • Nível 3 – Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas 
em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 

Valor justo de instrumentos 
financeiros avaliados ao valor 

justo por meio de resultado

Valor justo das 
demais categorias de 

instrumentos financeiros Valor Justo total Valor Contábil
Ativos ao valor justo por
meio do resultado:

Nível 2 Nível 2
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Aplicações financeiras 1.158 616 – – 1.158 616 1.158 616
Ativos financeiros ao custo amortizado:
Caixas e bancos – – 11 3 11 3 11 3
Contas e receber de clientes – – 14.892 7.946 14.892 7.946 14.892 7.946
circulante
Passivos financeiros ao custo amortizado:
Fornecedores – circulante – – 1.350 737 1.350 737 1.350 737
Partes relacionadas – circulante – – 20.278 21.111 20.278 21.111 20.278 21.111
As aplicações financeiras, classificadas como nível 2, foram registradas 
com base no valor do resgate naquela data, representando o melhor valor 
justo. As operações da Companhia estão sujeitas de riscos abaixo descri-
tos: Risco de crédito: Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de institui-
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. 
Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das 
situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a defi-
nição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições 
em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente 
realiza operações com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por 
agências de rating. Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de 
a Companhia estar sujeita aos ganhos ou perdas decorrentes de oscila-
ções de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a 
captação de recursos, quando necessário, em termos de taxas prefixadas 
ou pós-fixadas. Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de 
oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela 
Companhia para a aquisição de insumos, a venda de produtos e a contra-
tação de instrumentos financeiros. A Companhia possui política específica, 
quando necessário, para a contratação de operações de hedge para mitigar 
riscos de exposição às taxas de câmbio. As políticas de Administração de 
risco da Companhia foram estabelecidas pelo Conselho de Administração a 
fim de identificar e analisar riscos enfrentados pela Companhia, para esta-
belecer apropriados limites de riscos e controles e monitorar riscos e ade-
rência aos limites. Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revi-
sados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Companhia. Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possuía 
nenhum contrato de proteção cambial em aberto, assim como nenhum ativo 
ou passivo registrado em moeda estrangeira. Instrumentos financeiros 
por categoria: Os principais ativos e passivos financeiros da Companhia 
estão apresentados a seguir:

2019

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Ativo 
pelo custo 

amortizado

Passivo 
pelo custo 

amortizado Total
Caixa e equivalentes de caixa 1.158 11 – 1.169
Contas a receber de clientes – 14.892 – 14.892
Outras contas a receber – 68 – 68
Total 1.158 14.971 – 16.129
Passivos financeiros
Fornecedores – – 1.350 1.350

2019
Valor justo 

por meio do 
resultado

Ativo 
pelo custo 

amortizado

Passivo 
pelo custo 

amortizado Total
Partes relacionadas – – 20.278 20.278
Outras contas a pagar – – 465 465
Total – – 22.093 22.093

2018

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Ativo 
pelo custo 

amortizado

Passivo 
pelo custo 

amortizado Total
Caixa e equivalentes de caixa 616 3 – 619
Contas a receber de clientes – 7.946 – 7.946
Outras contas a receber – 119 – 119
Total 616 8.068 – 8.684
Passivos financeiros
Fornecedores – – 737 737
Partes relacionadas – – 21.111 21.111
Outras contas a pagar – – 316 316
Total – – 22.164 22.164
21. Informações adicionais as demonstrações dos fluxo de caixa

2019 2018
Aquisições de bens do ativo imobilizado sem efeito caixa 462 157
Pagameto de imobilizados no exercício (com efeiro no 
exercicio), adquiridos em

exercícios anteriores. – (15)
462 142

22. Eventos subsequentes – Covid-19: Desde o início de 2020, temos 
acompanhado a propagação do Novo Coranavírus (“Covid-19”) ao redor 
do mundo e principalmente no Brasil. A Companhia efetuou uma análise 
dos riscos e incertezas relacionadas ao Covid-19 e não identificou nenhum 
impacto relevante que alterasse as premissas e pressupostos utilizados 
na preparação destas demonstrações financeiras. Na data de emissão do 
presente relatório (Março/2020) nossa carteira de pedidos atingiu um dos 
maiores volumes da história da Companhia (3.146t), o suficiente para produ-
ção normal por 60 dias. A carteira de produção de painéis termo-acústicos, 
nosso principal produto, está 22% acima do orçamento de 2020 para o mês 
de Abril. Também, até o momento, não observamos problemas relacionados 
ao abastecimento de matéria-prima. Com relação à MP 936/20, ainda não 
tomamos nenhuma ação em razão da carteira de pedidos e expectativa de 
produção normal em Abril e Maio. A Companhia seguirá observando atenta-
mente o desenvolvimento dessa situação nos próximos meses.

Brasil. Não foi identificada necessidade de registrar qualquer provisão para 
redução ao valor recuperável em 31/12/2019 e 2018.
10. Fornecedores 2019 2018
Partes Relacionadas (Nota explicativa 11) 20.278 21.111
Outros fornecedores 1.350 737

21.628 21.848

11. Partes Relacionadas Passivo circulante
2019 2018

Tekno S.A. Indústria e Comércio (i) 3.634 1.262
ArcelorMittal Brasil S.A. (ii) 16.644 19.849
Total 20.278 21.111

Despesas financeiras Compras
2019 2018 2019 2018

Tekno S.A. Indústria e Comércio (i) – 61 15.223 7.805
ArcelorMittal Brasil S.A. (ii) 205 680 46.758 34.143
Total 205 741 61.981 41.948
Por idade de vencimento (iii) 2019 2018

A vencer: Tekno S.A
Arcelor

Mittal Tekno S.A
Arcelor

Mittal
De 1 a 30 dias 1.889 934 88 3.601
De 31 a 60 dias 1.745 8.264 – –
De 61 a 90 dias – 7.446 1.174 6.530
De 91 a 180 dias – – – 1.356
Total a vencer 3.634 16.644 1.262 11.487
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A Basf faz parte do grupo 
do setor privado que tem 
reforçado a estrutura de 
Guaratinguetá no combate 
à pandemia do novo coro-
navírus. A empresa recebeu 
pedido do vereador Marcelo 
Augusto ‘da Santa Casa’ (PSD) 
para a aquisição de um túnel 
de desinfecção, que pode 
ser instalado nos hospitais 
Frei Galvão e Santa Casa. A 
iniciativa tem como espelho 
a medida colocada em prática 
pelo Hospital Espanhol, de 
Salvador-BA no último dia 22.

O equipamento, elaborado 
na Bahia pelo Senai, tem como 
objetivo dar mais segurança 
aos profissionais da saúde. A 
ideia é instalar algo semelhan-
te nos hospitais de Guará, que 
comporte uma estrutura de 
alumínio, tubulação de PVC 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

e bicos aspersores, que fazem 
o processo de nebulização e 
higienização. Os profissionais 
de saúde, quando encerrarem 
seus expedientes de contatos 
com pacientes vítimas ou 
suspeitas de Covid-19, pas-
sam pelo túnel e eliminam as 
bactérias de suas roupas, evi-
tando o aumento do contágio.

“Existe uma grande possibi-
lidade (de zerar os riscos de 
contágio). Hoje, para que as 
pessoas adentrem os leitos 
de pacientes com coronavírus, 
eles precisam fazer toda a sua 
paramentação e necessitam 
de ajuda de outros colegas, 
como também, quando aca-
bam os atendimentos. As 
vezes se perde muito tempo 
e é um grande risco. Se você 
sai de um leito contaminado, 
qualquer procedimento erra-
do, pode-se colocar em risco 
outros colegas de trabalho”, 
afirmou o vereador de Gua-
ratinguetá.

Hospitais de Guará 
aguardam túnel de 
desinfecção da Basf
Compra de equipamento para profissionais da saúde 
foi solicitado por vereador; multinacional faz contato 
com governo da Bahia, que conta com aparelho

O ofício encaminhado à 
multinacional alemã do se-
tor químico, conta com um 
projeto “simples”, segundo o 
vereador, que não seria “tão 
oneroso” aos cofres da indús-
tria. Foram solicitados dois 
túneis, para os dois hospitais, 
que atendem com internação 
de suspeitos ou confirmados 
de novo coronavírus.

“A resposta que eu tenho 
da Basf, que chegou hoje 
(segunda-feira), é que eles já 
fizeram contato com o Esta-
do da Bahia para tomar um 
conhecimento melhor do pro-
jeto, para fazer um estudo de 
viabilidade para implantá-lo 
em Guaratinguetá”, salientou 
o Marcelo da Santa Casa.

O valor do equipamento 
não foi informado pelo par-
lamentar. Anteriormente, a 
Basf fez doações de máscaras, 
luvas, álcool em gel e roupas 
especiais para atendimentos 
a casos suspeitos de Covid-19.

A Santa Casa de Guaratinguetá, um dos hospitais que deve ser atendido por doação solicitada junto à Basf

Fotos: Arquivo Atos
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O Mercado Municipal de 
Peixes de Ubatuba terá o 
seu horário de atendimento 
ampliado a partir do próximo 
dia 29. O espaço terá funcio-
namento das 7h às 16h, com 
foco em ações contra o novo 
coronavírus. 

Segundo a secretaria de Pes-
ca e Agricultura, a mudança 
busca a redução nas aglomera-
ções no local. “Muitas pessoas 
sempre deixam as compras no 
mercado para a última hora 
e há uma concentração de 
pessoas entre as 11h e as 13h. 
Acreditamos que, ampliando 
o horário, esse público vai vir 
de forma paulatina, evitando 
a aglomeração. Vamos fazer 
um teste e avaliar”, explicou 
a secretária da pasta, Paula 
Bonjorno.

O município que até o mo-
mento não decretou a obriga-
toriedade do uso de máscaras, 
recomenda o uso delas no 
local para reduzir as chances 
de contágio, manter o distan-

Da Redação
Ubatuba

ciamento social mínimo de um 
metro dos boxes de vendas e 
das demais pessoas e realizar 
a higiene frequente das mãos 

com água e sabão ou uso de 
álcool em gel.

Além disso, o mercado de 
compras não deve ser visto 

como passeio. As compras 
devem ser feitas rapidamente 
e apenas por um membro da 
família.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 
PROC. Nº 74/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para 
utilização da Secretaria de Serviços 
Municipais para conservação de próprios 
e pontes rurais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 548.687,80 (quinhentos 
quarenta e oito mil seiscentos oitenta e sete 
reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019 PROC. Nº 717/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos próprios públicos 
do município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDOR DOS ITENS:12,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,33,34,35,36,37,38, 39, 40, 41
,42,43,44,45,46,143,144,207,208,209,210,211,212,213,214,236,255, 256
VALOR TOTAL: R$ 57.389,29(cinquenta e sete mil trezentos oitenta e nove reais e
vinte e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020 PROC. Nº 141/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
pavimentação e drenagem para a Rua Mario Ferreira Reis e parte da Avenida Caetano 
Cartolano, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP CNPJ Nº: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 108.542,95(cento e oito mil quinhentos quarenta e dois reais noventa
e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 67/2020 do PROC nº 169/2020-SUP – 2737/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscara descartável tripla com filtro e com elástico, destinados ao
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, conforme 
especificações e quantitativos, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: LOGICO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COM., IP. E
FABRICAÇÃO, PROD. PARA AREA MÉDICO-HOSPITALAR
CNPJ Nº: 14.748.489/0001-99
VALOR TOTAL: R$ 86.500,00(oitenta e seis mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação

Pregão Presencial 
Nº 27/2020 PROC. Nº 146/2020
O Município de Lorena-SP torna público 
o Edital Rerratificado, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada 
em locação de sistema de radiografia 
computadorizada (monocassete), com 
serviço de pacs e impressora de mesa 
pelo período de 12 meses. A alteração 
no edital consta na Especificação da 
tabela do Anexo I – Termo de Referência 
e do Anexo IV – Modelo de Proposta 
Comercial. A sessão irá realizar-se às 
09h30min do dia 18 de Maio de 2020, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185 - 3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação III:

Tomada de Preços 
Nº 05/2020 PROC. Nº111/2020
O Município de Lorena-SP torna público 
o Edital Rerratificado, cujo objeto é a 
contratação de empresa de engenharia 
elétrica especializada na execução de 
serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema 
de iluminação pública da melhoria e 
ampliação da iluminação pública da 
Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. 
Minoru Shirota e trevo da BR 116, com 
fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. A alteração no edital consta 
nos itens 2.1., 2.1.2 e 2.1.6 do Anexo I – 
Projeto Básico. A sessão irá realizar-se às 
09h30min do dia 14 de Maio de 2020, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria -
Lorena - SP. Informações (12) 3185 - 3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

Ubatuba amplia horário para 
trabalho no mercado de peixes
Medida coloca em prática testes para evitar aglomerações de pessoas no centro

Trabalho no Mercado do Peixe de Ubatuba, que decide ampliar horário de atendimento contra aglomerações


