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Pinda atinge 223
casos da Covid-19

Fotos: Marcelo A dos Santos

Segundo dados da secretaria de Saúde; 12 pessoas
morreram em decorrência da doença no município
sendo seis deles estão na UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
e dois na ala de enfermaria.
Mais sete estão hospitalizados
aguardando a confirmação da
doença. A cidade registra ainda
12 óbitos e 66 curados.

Com data prévia,
Santuário segue
com celebrações
paralisadas
Um novo decreto publicado
pela Prefeitura de Aparecida
deu o aval para o Santuário
Nacional, rede hoteleira,
Centro de Apoio ao Romeiro e
também a feira livre retomar
de forma gradual das suas
atividades. Apesar da liberação, a Basílica aguarda ainda
um posicionamento judicial
para a reabertura. O maior
templo católico do Brasil
deve reabrir suas portas no
próximo dia 28.

Pindamonhangaba atingiu,
nesta quarta-feira (30), a marca
de 223 casos positivos para a
Covid-19. Durante o mês de
junho a cidade identificou mais
de 160 infecções, a secretaria
de Saúde planeja mais testagens e reforçou o pedido para

que as pessoas permaneçam
em distanciamento social.
Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura, mais 14
identificações foram positivadas nas últimas 24 horas.
Oito pacientes permanecem
internados com a enfermidade,

Sabesp prorroga
isenção para
contas até dia
15 de agosto

Câmara pede autorização para volta de
ambulantes ao trabalho em Guaratinguetá

Como uma forma de diminuir impactos financeiros
causados pelo avanço da
Covid-19 na região, a Sabesp (Saneamento Básico
do Estado de São Paulo)
adiou o prazo de isenção
do pagamento de contas. O
corte de abastecimento da
água nas residências também
segue suspenso. A isenção
definida para os meses de
abril, maio e junho, havia sido
estendida para 31 de julho e,
agora, prorrogada para 15 de
agosto. A ação tem como objetivo auxiliar a população de
baixa renda de tarifa social e
residencial favela diante dos
impactos financeiros causados pela pandemia do novo
coronavírus. Além da isenção,
a Sabesp oferece acordos
para quitação de débitos em
aberto para pagamento em
dez parcelas iguais.
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Avenida Monumental e Santuário Nacional (fundo); espera por decisão
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Proposta aprovada antes da manutenção da região na fase laranja do Plano São Paulo, indica
retorno com medidas de distanciamento social e higienização para trabalhadores do setor
Fotos: Marcelo A dos Santos
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Cruzeiro prevê
aplicação de
R$ 7,5 milhões
na segurança
Aprovado pelo Banco do
Brasil, a Prefeitura de Cruzeiro
conta com financiamento de
R$ 7,5 milhões destinados à
modernização da infraestrutura e melhoria na segurança
pública da cidade.
De acordo com o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (SD),
Cruzeiro conta com sete mil
postes de iluminação. Entre
eles, mil já estão com lâmpadas
LED. “A gente pretende gastar
em torno de R$ 3 milhões na
aquisição das lâmpadas, em
torno disso, ainda vai ser o tremo licitatório. Em torno de R$
500 mil nos serviços de troca
efetivo da troca de lâmpada
atual pela LED, totalizando R$
3,5 milhões.
Pág. 3

Decreto de Isael
libera retomada
de pousadas e
hoteis em Pinda
O prefeito Isael Domingues
(PL) assinou, recentemente,
mais um decreto municipal,
nele os hotéis e pousadas
passam a ser considerados
como serviços essenciais e
autorizados a reabrirem. Os
proprietários e funcionários
deverão atender às medidas
de segurança sanitária.
Pág. 3

A praça Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Guará, palco de atuação de ambulantes, hoje vazia devido à pandemia; setor espera liberação
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
aprovou um requerimento de
autoria do vereador Fabrício
Dias (MDB), em que é pedido
o retorno das atividades de
ambulantes no município. A
proposta foi aprovada antes do
anúncio do governador João
Dória (PSDB), que manteve a
RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral

Norte) fase laranja do Plano
São Paulo, que determina
o grau de flexibilização das
atividades econômicas nas
cidades paulistas.
Na tribuna, Dias citou a realidade enfrentada por alguns
ambulantes locais que necessitam da atividade para sustentar suas famílias. Em alguns
casos, há problema de falta de
dinheiro para comprar medicamentos especiais. Segundo
o parlamentar, não há uma
proibição específica do funcio-

namento dos ambulantes, mas
também não existe a liberação
dos serviços na fase 2 do Plano
São Paulo. “Praticamente todas
as atividades estão funcionando, com restrições. Porém o
comércio ambulante que é
a atividade mais impactada
pela pandemia, está há quase
quatro meses sem colocar um
centavo dentro de casa. É para
esse público que a gente pede
uma atenção especial”.
Em Guaratinguetá, o comércio não essencial foi reaberto

em 1 de junho e funciona em
horários divididos entre as lojas. O shopping da cidade também retomou as atividades. O
setor funciona de segunda-feira a sábado. Lanchonetes e
restaurantes só podem operar
no serviço delivery. A praça
de alimentação do shopping
passou a servir no sistema
“peça e retire”.
Para Fabrício, é possível
retomar os serviços ambulantes, seguindo as medidas
de distanciamento social e

higienização. “É lógico que tem
que ser com regras. Ninguém
vai no carrinho de pipoca,
lanche ou pastel, compra e
come no local. A gente pede a
liberação do funcionamento
dessa atividade comercial”,
finalizou Dias.
Compete à Prefeitura a autorização para retorno dos
ambulantes ao trabalho. O
Executivo tem 15 dias para
responder o requerimento a
contar da aprovação (último
dia 25).
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Pinda atinge 223 contaminações de Covid-19
Segundo dados da secretaria de Saúde; 12 pessoas já morreram em decorrência da doença na cidade
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba atingiu, nesta quarta-feira (30),
a marca de 223 casos positivos para a Covid-19.
Durante o mês de junho a
cidade identificou mais de
160 infecções, a secretaria de Saúde planeja mais
testagens e reforçou o pedido para que as pessoas
permaneçam em distanciamento social. Segundo o
boletim epidemiológico da
Prefeitura, mais 14 identificações foram positivadas
nas últimas 24 horas. Oito
pacientes permanecem internados com a enfermidade, sendo seis deles estão
na UTI (Unidade de Terapia

Intensiva) e dois na ala de
enfermaria. Mais sete estão
hospitalizados aguardando
a confirmação da doença.
A cidade registra ainda 12
óbitos e 66 curados.
A contaminação chegou
em diversos bairros do município, entre eles Vila São
Benedito, Pasin, Araretama,
Boa Vista e Quadra Coberta.
A idade dos infectados varia
entre 2 e 85 anos. Todos
são acompanhados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica. Cerca de 130
moradores estão em isolamento social para evitar a
proliferação do vírus, 64
pessoas já se recuperaram.
Recentemente, a secretária de Saúde, Valéria dos
Santos, enfatizou que a
cidade está na fase laranja

Fotos: Bruna Silva

Pronto Socorro de Pindamonhangaba, cidade que enfrenta maior ascensão da Covid-19 com 223 casos

de flexibilização da quarentena conforme o Plano
São Paulo. Valéria planeja
ainda a aquisição de mais
testagens para que o diagnóstico da Covid-19 seja feito de maneira mais rápida,
podendo melhorar as ações
de enfrentamento ao vírus.
Mas a pasta não descarta
a possibilidade de retração
das medidas de retomada
da economia, uma vez que
os dados analisados pelo
Estado levam em consideração de taxa de ocupação
das UTIs em toda a RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral).
Conforme o Simi (Sistema
de Monitoramento Inteligente do Estado), a taxa de
isolamento social em Pinda
no último dia 30 foi de 46%.

Funcionários da Saúde recebem duzentos tablets em Pinda
Ação busca integrar informações e agilizar o acompanhamento de assistência médica dos moradores
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou recentemente que os agentes comunitários e controle de vetores da
secretaria de Saúde receberão
cerca de duzentos tablets para
integrar o sistema operante da
pasta. A intenção é de levar
os dados diretamente para a
central, possibilitando armazenamento de dados de maneira
agilizada.
Com essa inovação, os
funcionários que trabalham
em campo receberão o equipamento para registrar as
informações dos pacientes
assistidos. A Prefeitura estima
que essa atividade tornará o
processo mais rápido, além

Fotos: Divulgação PMP

de garantir maior controle do
serviço prestado.
O Município afirmou que o
uso de papel será reduzido o
que gerará economia futuramente e também promover
sustentabilidade ao evitar o
desperdício de recurso.
Os dados serão coletados
e registrados nos tablets que
enviarão diretamente para
um só sistema. Nele, todas as
informações dos moradores
atendidos e monitorados pela
rede pública de saúde serão
constadas.
Dessa forma, a Prefeitura
espera conseguir mapear as
necessidades de investimento
financeiro em cada área conforme a demanda e também
melhorar o atendimento individualizado dos pacientes de
maneira estratégica.

Tablets distribuídos para funcionários da secretaria de Sáude em Pinda; estrutura amplia atendimento

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

2 DE JULHO DE 2020

Com investimento de quase
R$ 4 milhões obras em
Moreira César avançam
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Isenção de pagamento
de contas da Sabesp é
prolongado até agosto

Medida ampara famílias de baixa
renda afetadas financeiramente
Distrito aguarda construção de terminal rodoviário e novo cemitério pela pandemia do novo coronavírus

As obras de infraestrutura,
em Moreira César, continuam
em cronograma com avanço
das equipes. No terminal rodoviário colunas já foram erguidas e cemitério terá duas
etapas antes da finalização
das atividades, com reforma
orçada em R$ 4 milhões.
De acordo com a Prefeitura, a nova rodoviária está
coberta e está em fase construção dos boxes divisórios.
O espaço para embarque e
desembarque de passageiros
está sendo levantado no antigo pátio de festas de Moreira
César, ao lado da Vila dos
Afetos. A expectativa é que
traga comodidade aos usuários de transporte público
e fomente a economia local
devido à proximidade de
estabelecimentos comerciais.
Já o cemitério está sendo
construído, no Laerte Assumpção, e deve ser dividido em duas etapas para os
trabalhos das equipes. Com
área administrativa e mais
de 1,6 mil lóculos (local em
que os corpos são colocados);
o espaço receberá preparo
do terreno, infraestrutura
para o filtro, além de construção para área adequada
de velórios, fechamento e
condições para acesso. Uma
nova licitação deve acontecer
em breve para a segunda
fase, concluindo as ações
conforme a legislação.
A secretária de Obras e Pla-

Central da Sabesp, em Caraguatatuba; isenção prorrogada até agosto
Wanessa Telles
RMVale

Obras do novo terminal e cemitério do distrito de Moreira César, que seguem mesmo durante a pandemia

nejamento, Marcela Franco,
destacou que os lóculos serão realizados com material
impermeabilizado, o que
diminui o período de de-

composição, estando dentro
da abordagem de cemitério
ecológico. “Vamos trabalhar
com filtro inativado de gases,
onde a decomposição será

Cruzeiro prevê aplicação de
R$ 7,5 milhões na segurança
Região conta com financiamento aprovado pelo Banco do
Brasil para investimentos em infraestrutura e equipamentos
Wanessa Telles
Cruzeiro

Cruzeiro conta com sete mil
postes de iluminação. Entre
eles, mil já estão com lâmpadas
LED. “A gente pretende gastar
em torno de R$ 3 milhões na
aquisição das lâmpadas, em
torno disso, ainda vai ser o
tremo licitatório. Em torno de
R$ 500 mil nos serviços de
troca efetivo da troca de lâmpada atual pela lâmpada LED,
totalizando R$ 3,5 milhões.
agmd.com.br

Aprovado pelo Banco do
Brasil, a Prefeitura de Cruzeiro
conta com financiamento de
R$ 7,5 milhões destinados à
modernização da infraestrutura e melhoria na segurança
pública da cidade.
De acordo com o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (SD),
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Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Ainda segundo o prefeito,
os outros R$ 4 milhões serão
aplicados na aquisição de
máquinas como tratores,
capinadeiras, patrol (máquina para serviços de terraplanagem), caminhões,
veículos para as secretarias,
motocicletas para o setor
de fiscalização, ônibus para
o transporte público, materiais para cozinha piloto
e outros equipamentos de
acordo com a necessidade
de cada secretaria.
Além do financiamento,
com apoio da secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos e do DMT
(Departamento Municipal
de Trânsito), a Prefeitura de
Cruzeiro realizou a ampliação de leitos nas unidades
de saúde, a entrega do Cisa
(Centro Integrado de Saúde),
reforma da escola municipal Lions, recuperação da
estação ferroviária central,
serviços de pavimentação
asfáltica, restauração de
praças públicas e patrimônios históricos do município.

por sistema anaeróbico, e
não haverá formação de necro-chorume na sua intensidade, o que é que contamina
o solo”, concluiu.

Como uma forma de diminuir impactos financeiros causados pelo avanço
da Covid-19 na região, a
Sabesp (Saneamento Básico do Estado de São Paulo)
adiou o prazo de isenção
do pagamento de contas.
O corte de abastecimento
da água nas residências
também segue suspenso.
A isenção definida para
os meses de abril, maio e
junho, havia sido estendida
para 31 de julho e, agora,
prorrogada para 15 de
agosto. A ação tem como
objetivo auxiliar a população de baixa renda de
tarifa social e residencial
favela diante dos impactos
financeiros causados pela
pandemia do novo coronavírus. Além da isenção,
a Sabesp oferece acordos
para quitação de débitos
em aberto para pagamento
em dez parcelas iguais.

A empresa também beneficiou 21 mil pessoas com
doação de mais de 5,2 mil
caixas d’água para a população da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte)
desde o início da quarentena, decretada no final do
mês de março pelo governo
estadual. O plano considera
a necessidade da reserva de
água nas residências para
pelo menos 24 horas.
Além de mais de trezentos
municípios do interior, litoral e na Grande São Paulo,
a Sabesp realizou mais de
15,6 mil limpezas urbanas
com aplicação de cloro em
espaços públicos de intensa
circulação de pessoas e áreas
próximas de unidades de
saúde.
Lavatórios – No estado,
foram instalados 411 lavatórios em locais adequados
para higienização das mãos
em áreas públicas e centros
comerciais. Além das pias,
a empresa forneceu 22 bebedouros.
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Liberado em novo decreto, Santuário
espera decisão judicial para retomada
Com celebrações canceladas, Arquidiocese aguarda a 2ª Vara Cível de Aparecida
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Um novo decreto publicado
pela Prefeitura de Aparecida
deu o aval para o Santuário
Nacional, rede hoteleira,
Centro de Apoio ao Romeiro e
também a feira livre retomar
de forma gradual das suas
atividades. Apesar da liberação, a Basílica aguarda ainda
um posicionamento judicial
para a reabertura.
Segundo o documento publicado no começo da noite da última segunda-feira
(29), o maior templo católico
do Brasil deve reabrir suas
portas no próximo dia 28,
seguindo todos os protocolos
de prevenção à Covid-19.
No dia 26, representantes
da igreja apresentaram para
o comitê da secretaria de
Saúde, o plano de retomada
para volta das atividades
religiosas. Mas mesmo como
a nova publicação, a Basílica
ainda deve esperar uma decisão judicial na 2ª Vara Cível
de Aparecida.

As celebrações com público
não ocorre desde o dia 14 de
março, quando a juíza Luciene Belan Ferreira Allemand
acatou o pedido do Ministério
Público, que apontava que a
medida era necessária a para
se evitar a disseminação do
novo coronavírus.
A rede hoteleira também
vai ser liberada na mesma
data com uma capacidade de
ocupação reduzida em 30%. O
Centro de Apoio ao Romeiro
está previsto para o dia 6 de
agosto e a Feira Livre, no dia
14 de agosto.
De acordo com a Prefeitura, as regras de abertura
graduais serão apresentadas
no próximo dia 10 para os
hoteleiros e Santuário e no
dia 14 será a vez dos da Feira
e Centro de Apoio.
Os ônibus de turismo continuam sendo proibidos de
entrarem na cidade, com
acesso permitido apenas para
carros de passeio, que tenham
capacidade máxima de sete
pessoas.
A decisão não se aplica aos
ônibus intermunicipais, inte-

Fotos: Marcelo A dos Santos

O Santuário Nacional de Aparecida, que tem atividades paralisadas desde março; decreto datou retomada

restaduais e linhas regulares
do município.
Mesmo com o anuncio, a
cidade deve-se manter na

fase 2 do Plano São Paulo ou
avançar, pois o decreto pode
ser revogado antes da apresentação do plano municipal.

Em entrevista ao programa
Atos no Rádio, a secretária de
Saúde Ana Carolina Sbrana,
falou sobre a discussão para a

reabertura do turismo. “É uma
discussão muito frequente e
diária dentro da Prefeitura.
Nós não estamos tomando nenhuma decisão isoladamente.
A Prefeitura tem um comitê
de crise, formado por secretários de todas as áreas para
tomarmos a melhor decisão
para o município(...). A gente
está tentando flexibilizar de
uma forma responsável para
que ao poucos a cidade possa
voltar a receber os fiéis e voltar ao novo normal”.
Covid-19: Aparecida já registrou 35 casos confirmados,
37 suspeitos, 23 recuperados
e duas mortes descartadas. O
município tem disponível vinte leitos para pacientes com
síndrome gripal, com oito de
UTI (Unidade de Tratamento
Intensivo).
O prédio da Santa Casa disponibilizou um porta exclusiva para as pessoas suspeita
de novo coronavírus. O atendimento no local é feito 24
horas e está disponível para
os moradores de Aparecida,
Roseira e Potim.
“As prefeituras estão unidas,
as secretarias estão unidas, a
gente se reúne mensalmente
para discutir os casos para
discutir as ações e inclusive
esse serviço criado na Santa
Casa que é o pronto atendimento com esses números de
leitos ele é um serviço criado
e financiado pelas três prefeituras”, explicou Ana Carolina
Sbrana.

Prefeito Isael Domingues autoriza a reabertura
de hotéis e pousadas através de decreto municipal
Com medida tomada recentemente, responsáveis devem atender às normas de contenção da doença na cidade
Bruna Silva
Pindamonhangaba

O prefeito Isael Domingues
(PL) assinou, recentemente,
mais um decreto municipal,
nele os hotéis e pousadas
passam a ser considerados
como serviços essenciais e
autorizados a reabrirem. Os
proprietários e funcionários
deverão atender às medidas
de segurança sanitária.
O Município deve seguir
as recomendações do Plano
São Paulo para a retomada
da economia no Estado. O
serviço de quarto deve ter
o procedimento alterado, o

copeiro entregará a bandeja em frente ao respectivo
quarto. Após a refeição o
hóspede colocará os utensílios do lado de fora para
recolhimento.
As medidas do protocolo
de operação visam ainda
ações de higiene, os uniformes dos colaboradores serão
lavados no hotel ou em uma
lavanderia terceirizada. O
distanciamento de 1,5m
entre as pessoas, continua
sendo recomendado, assim
como a higienização sistêmica das mãos com água e
sabão ou álcool em gel e o
uso de máscara de proteção.
A empresa deve ainda

monitorar as condições de
saúde de seus funcionários
e hóspedes, especialmente
aqueles apresentarem sintomas gripais. Garantindo a
triagem e acompanhamento
de casos suspeitos e confirmados da Covid-19.
De acordo com o último
levantamento do SIMI (Sistema de Monitoramento
Inteligente) do estado de
São Paulo, o índice de isolamento social em Pindamonhangaba é de 48%. Até o
fechamento desta matéria, a
cidade tem 196 casos confirmados do novo coronavírus
e dez mortes causadas por
complicações da doença.

Aparecida prorroga contrato
de crédito consignado para
servidores públicos municipais
Fotos: Marcelo A dos Santos

A Prefeitura de Aparecida, que mantém aberto prazo para consignados de servidores durante a crise
Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
renovou o contrato com a
Caixa Econômica para empréstimos aos servidores
municipais. A parceria, que
tinha duração de 108 meses,
foi prorrogada para mais
120 meses com objetivo
de facilitar acesso ao crédito consignado e auxiliar

despesas de funcionários
diante da pandemia do novo
coronavírus.
O plano, determinado pela
prefeita Dina Moraes Moreira (DEM) e pelo gerente
regional da Caixa, João Vaz,
não exclui os procedimentos
anteriores do convênio, mas
oferece aos servidores públicos carência de até noventa
dias (três meses) para o vencimento da primeira parcela

dos pagamentos.
Para a solicitação do empréstimo, o servidor deve
entrar em contato com a
Caixa Econômica de Aparecida pelo e-mail ag1208@
caixa.gov.br e encaminhar
um ofício registrando os
motivos do pedido e prazo
de carência entre um e três
meses assinado por um
representante autorizando
o serviço.

Fotos: Bruna Silva

Hotel em Pindamonhangaba; setor passa a ser considerado "serviço essencial" após decreto de Isael
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Saneamento básico é essencial para manutenção da saúde
Guaratinguetá
Saneamento
completa
12 anos de
serviços
prestados
Da Redação
Guaratinguetá

Em meio a pandemia de
Covid-19, a importância do
saneamento básico nunca foi
tão debatida. Se a maior prevenção, no momento, é lavar
as mãos com água e sabão,
manter o esgoto coletado e
tratado também faz toda a diferença no combate ao vírus.
Associado a essa questão,
está em fase de assinatura
presidencial, o novo marco
regulatório do saneamento
que vem reforçar a importância da inserção das empresas
privadas para o desenvolvimento do saneamento básico
dos municípios. A cidade de
Guaratinguetá foi pioneira e
assinou em 2008 a primeira
PPP (Parceria Público Privada) de Saneamento do País, e
hoje, 1 de julho, essa parceria
com a Guaratinguetá Saneamento completa 12 anos de
prestação de serviços.
De acordo com o diretor da

Foto aérea da Estação de Tratamento de Esgoto do Pedregulho, município de Guaratinguetá
Guaratinguetá Saneamento,
Eduardo Caldeira, ao longo
desses anos, importantes
obras e avanços ocorreram
na cidade, como a entrega da
ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto) no bairro Pedregu-

lho, que ampliou o sistema de
coleta e tratamento da cidade.
Além dos investimentos, a
empresa segue diariamente
com os serviços de afastamento, coleta e tratamento do
esgoto e mantém a operação e

a conservação de 18 estações
elevatórias de tratamento, 04
estações de tratamento de esgoto, poços de visita e demais
equipamentos e instalações,
assim como executa a limpeza dos poços, consertos de

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 PROC. Nº 244/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de hidrojato, auto vácuo e vac-all com motorista e
de microfilmagem e televisionamento de tubulação com operador, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: J. R. GRAZIOLLI EPP
CNPJ Nº: 26.606.728/0001-55
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 PROC. Nº 262/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em realização
de serviços de imagens Tomografia Computadorizada e colangioressonancia, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA
CNPJ Nº: 50.446.533/0001-70
VENCEDORA DO ITEM: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
VALOR TOTAL: R$ 859.678,50 (oitocentos e cinquenta e nove mil seiscentos setenta e
oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 PROC. Nº 248/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cimento para atender as necessidades da Secretaria de Serviços
Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI EPP - CNPJ Nº: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020

vazamentos na rede coletora
e interceptores, desobstrui
ramais domiciliares, entre
outras ações.
“São muitos os desafios,
mas continuamos trabalhando empenhados, para que a

população de Guaratinguetá
tenha mais saúde e qualidade de vida. Investir em
saneamento básico também
é cuidar do meio ambiente
e do desenvolvimento das
cidades”, disse o diretor.

IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL

Rua Tamandaré, nº 451 – Centro – Telefone: (12) 3132-8114 –
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000. CNPJ. 48.545.594/0001-42
Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 –
Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95
CNPJ. 48.545.594/0001-42

“RESPEITO E DIGNIDADE

EDITAL
Considerando que o Decreto no. 64.881, de 22 de março de 2020, no contexto
do COVID-19 (Novo Coronavirus) e que em seu Artigo 1º. decretou medida de
quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades
de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do
Coronavirus, nos termos daquele decreto;
Considerando que a Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel já
havia feito o convite para Assembleia Geral Ordinária, através do edital em 16 de
março, publicado no Jornal Atos, para a reunião de 08 de abril de 2020, e que
obedecendo ao decreto acima citado foi posteriormente suspensa, em
comunicado no mesmo jornal, e
Considerando que a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, da Secretaria-Geral da
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, em seu Artigo
no. 5, a Assembleia Geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil,
poderá ser realizada por meios eletrônicos, até 30 de outubro de 2020,
independente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, através de seu
representante legal Sr. Antônio Carlos Prado de Almeida e em cumprimento de seu
Estatuto Social convida Vossa Senhoria para a Assembleia Geral Ordinária que
será realizada, eletronicamente,
no dia 20 de julho de 2020 (segunda-feira), com início às 20 horas com qualquer
número de associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a. Aprovar a proposta de programação Anual da Instituição (Plano de Trabalho 2020).
b. Apresentar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Financeiro de 2019, apreciado
pelo Conselho Fiscal. ( Art.14 – Estatuto da Irmandade).
c. Apreciar o relatório anual da Diretoria.
A Assembleia Geral Ordinária será realizada eletronicamente pela Internet através
do navegador Google, aplicativo Google Meet, sendo que:
- os associados que desejarem participar deverão, no período de 14 a 17 de julho
de 2020, manifestarem seu interesse à Secretaria da Entidade pelo endereço:
santaisabel451@gmail.com, informando o nome completo, CPF e seu endereço
eletrônico. O convite para acesso à sala de reunião no aplicativo Google Meet será
enviado, no dia da reunião, entre 19:45 e 20:00 hs.
- a reunião eletrônica, também com a participação de membros da Diretoria e
Conselho Fiscal, será um momento para esclarecimento de dúvidas e apontamentos;
- todo associado poderá informar-se da Ordem do Dia e seu detalhamento, que estará
disponível no portal da Entidade ( www.santaisabelcasarep.org.br – Assembleia 2020),
a partir do dia 13 de julho de 2020.
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Relatório da Administração de 2019
Senhores acionistas, em atenção aos dispositivos legais e estatutários, a Administração da Apolo Tubulars S.A. submete à apreciação de V.Sas. as de- petróleo no mercado internacional impactou as atividades deste setor. Desempenho Operacional: O volume de produção de tubos de aço em 2019 ficou
monstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, das notas em 25.512 t, superior em 11,8% ao de 2018. A Companhia vendeu 25.015 toneladas em 2019, 10,5% acima do volume vendido em 2018. A receita líquida
explicativas e do parecer do Conselho Fiscal, ressaltando os principais fatos ocorridos nesse período, colocando-se ao inteiro dispor dos Srs. Acionistas atingiu R$ 155,5 milhões em 2019, 5,4% superior à de 2018 de R$ 147,5 milhões. O EBITDA da Apolo Tubulars foi de R$ 17,2 milhões em 2019 contra R$
para esclarecimentos adicionais que julgarem necessários. Mensagem da Administração: Apesar do otimismo inicial, o ano de 2019 apresentou baixo 20,0 milhões em 2018, consequência de compressão de preços e de mix de vendas. O resultado líquido em 2019 foi de R$ 9.643 mil em 2019, frente ao
crescimento, por influência das incertezas globais advindas da guerra comercial entre Estados Unidos e China e das crises políticas no ambiente interno, não resultado de R$ 15.319 mil em 2018. Propostas à Assembleia Geral: O Conselho de Administração deliberou encaminhar a seguinte proposta à consideobstante a expressiva queda da taxa básica de juros. Importante destacar a aprovação da Reforma da Previdência e seus reflexos positivos para a economia ração dos Acionistas na próxima Assembleia Geral. 1 - Destinação do Lucro: A destinação do lucro líquido ora proposta atende ao disposto no Artigo 38.
brasileira e indicadores de confiança. A Companhia seguiu em sua busca por sinergia, fortalecendo seu posicionamento junto a clientes e fornecedores por
Em milhares de Reais
complementação de portfólio e otimização de sua estrutura de produção e vendas. A política protecionista norte-americana, através da seção 232 publicada
Lucro líquido do exercício de 2019
9.643
em 2018, continuou afetando negativamente as perspectivas de crescimento das exportações de tubos, levando a Companhia a intensificar a busca de
Reserva legal
482
novos mercados. Segmento de Tubos de Aço: A produção acumulada de aço bruto no país em 2019 totalizou 32,2 milhões de toneladas, queda de 7,8%
Juros sobre o Capital próprio pagos antecipadamente
4.500
em comparação a 2018. Já a produção de laminados somou 22,2 milhões de toneladas em 2019, representando uma queda de 4,1% em relação ao ano
Dividendos Adicionais propostos
4.661
anterior. Fonte : www.açobrasil.org.br. Em abril 2019 os aços planos foram reajustados em torno de 10%, justificado pela alta dos insumos, principalmente
Total
9.643
minério de ferro e carvão. No segundo semestre de 2019, as usinas nacionais recuaram os preços dos produtos siderúrgicos, na ordem de 12%, em virtude
principalmente da queda na demanda nacional. Fonte: https://www.noticiasdemineracao.com/. O mercado de tubos de aço soldado no Brasil, segundo a Perspectivas Futuras: Para o ano de 2020, dada a expectativa de retomada da atividade econômica no Brasil, a Administração da Companhia tem conA
política
da
companhia
no
que
tange
fiança
na
continuidade
da
trajetória
de
resultados
positivos.
Relacionamento
com
os
Auditores
Independentes:
ABITAM, permaneceu estável. O mercado de Óleo e Gás Onshore, principal segmento de atuação da Companhia, vem sendo influenciado pelo programa
de desinvestimento da Petrobras, que contempla os campos terrestres, e pelo leilão de ofertas permanentes da ANP. Neste contexto, as operadoras in- à contratação de serviços junto aos seus auditores independentes, não relacionados a serviços de auditoria externa, assegura que não há conflito de intedependentes passam a ter maior destaque para atuarem na revitalização e desenvolvimento de campos maduros, principalmente no nordeste brasileiro. resses, perda de independência ou objetividade. Em 2019 não foram contratados outros serviços não relacionados à auditoria externa. Agradecimentos:
Nas exportações para os Estados Unidos, o mercado de aço segue impactado pela aplicação das tarifas e cotas de importações existentes na Seção 232 A Administração, finalmente, agradece o decisivo apoio recebido dos acionistas, clientes, fornecedores, agentes financeiros, comunidade e, em especial, o
do Departamento de Comércio dos Estados Unidos com reflexo nas exportações da Apolo Tubulars para este destino. Além disso, a baixa do preço do empenho e a dedicação de seus funcionários. Rio de Janeiro, 26 de março de 2020. A Administração.

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não circulante
Transações com partes relacionadas
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso em Arrendamento
Total do ativo

Nota
3
4
5
8.1

6
8.1
8.2
9
10

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Controladora
Consolidado
Nota
2019
2018
2019
2018
2019
2018 Passivo
Circulante
Fornecedores
8.688
2.785
6.476
18.187
6.506
18.350
Empréstimos e financiamentos
12
6.324
25.040
19.419
25.060
20.480
Passivo de arrendamentos
100
48.451
26.685
48.451
26.685
Impostos e taxas a recolher
11
1.667
4.197
Salários e Férias a pagar
3.143
3.495
16.441
10.964
16.441
10.964
Dividendos e juros sobre capital próprio
14
3.825
2.563
452
168
538
218
Outras contas a pagar
13
5.301
8.449
675
2.525
2.578
4.129
29.048
21.489
97.535
77.948
99.574
80.826
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
8.700
9.958
9.427
9.402
9.427
Provisão para contigências
15
1.955
3.623
1.603
2.944
1.603
2.944
10.655
3.623
39.703
25.112
1.238
3.121
1.238
3.121 Total do passivo
16
12.799
15.492
12.315
15.492 Patrimônio líquido
Capital social
16.1
124.626
124.626
1.483
1.838
Reserva de Capital
16.2
13.541
13.541
76.045
77.939
76.045
77.939
Ajuste de avaliação patrimonial
16.3
1.560
1.389
75
75
Reserva Legal
3.846
3.364
77.603
79.777
76.120
77.939
Reserva Lucros
4.661
5.185
90.402
95.269
88.435
93.431
Total do Patrimônio líquido
148.234
148.105
187.937
173.217
187.937
174.257 Total do passivo e patrimônio líquido
187.937
173.217
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Vendas líquidas
18
155.482
147.499 155.482 147.499
Custos dos produtos vendidos
19 (116.375) (103.575) (116.375) (103.575)
Lucro bruto
39.107
43.924
39.107
43.924
Receitas (despesas) operacionais
Vendas
19
(15.462)
(15.009) (15.462) (15.042)
Gerais e administrativas
19
(5.564)
(11.021) (6.202) (11.292)
Honorários dos administradores
7
(4.646)
(3.456) (4.646) (3.456)
Receitas financeiras
22
Despesas financeiras
22
Equivalência patrimonial
9
(526)
(457)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
20
1.664
2.411
1.559
2.411
Resultado antes do Resultado Financeiro
14.573
16.392
14.356
16.545
Receitas financeiras
20
1.047
7.721
1.047
7.464
Despesas financeiras
20
(2.486)
(1.072) (2.486) (1.072)
Resultado Financeiro
(1.439)
6.649 (1.439)
6.392
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
13.134
23.041
12.917
22.937
Imposto de renda e Contribuição social
diferido / corrente
8.3
(3.491)
(7.722) (3.274) (7.618)
Lucro do exercício
9.643
15.319
9.643
15.319
Atribuível aos : Acionistas controladores
9.643
15.319
9.643
15.319
Acionistas não controladores
Lucro do exercício
9.643
15.319
9.643
15.319
Participação de não controladores
- (1.440)
8.627
Lucro do período
9.643
15.319
9.643
15.319
Lucro do exercício por ação - R$
0,2515
0,3995
Quantidade de ações ao final do exercício
38.346.462 38.346.462
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Consolidado
2019
2018
Lucro do exercício
9.643
15.319
Outros resultados abrangentes:
Variação cambial sobre investimentos no exterior
171
149
Resultado abrangente total
9.814
15.468
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações sobre a Companhia: A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima
de capital fechado, com sede na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo. Constitui objeto da Companhia: (i) produzir, processar e finalizar tubos de aço com costura para condução de gases e fluídos para
produção e exploração de petróleo e gás; (ii) exportar, vender e distribuir tubos de aço e seus acessórios e componentes; (iii) participar ou fazer investimentos em outras sociedades de forma a expandir o
negócio de tubos de aço; e (iv) importar e comprar tubos de aço do exterior para vendê-los no mercado
nacional. Relação de entidade controlada:
Participação acionária %
País
2019
2018
Apolo Tubulars International
EUA
100
100
A Apolo Tubulars International é uma entidade sediada em Houston, Estados Unidos da América, que
tem como objetivo a representação comercial dos produtos e serviços da Companhia no mercado norte-americano. 2. Resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de preparação: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com
as utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas
notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo manifestação em contrário. A Administração da Companhia afirma que todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e que correspondem às
utilizadas por ela na sua gestão. A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração
das demonstrações contábeis em 25 de março de 2020. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações
contábeis foram preparadas com base no custo histórico. A preparação das demonstrações contábeis
em conformidade com as IFRS adotadas requer o uso de certas estimativas críticas. Este fato também
exige que a Administração da Companhia exerça uma maior capacidade de julgamento na aplicação
das políticas contábeis da Companhia. Como o julgamento da Administração envolve a determinação
de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações contábeis, a Companhia adotou
algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas,
variáveis ou condições diferentes, mas as áreas onde julgamentos e estimativas significativos foram
feitos na preparação de tais demonstrações contábeis e seus efeitos referem-se a: • Provisão para
perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (Nota 4); • Provisão para contingências (Nota 15);
• Análise do valor recuperável dos ativos (Nota 10); • Avaliação de vida útil do imobilizado (Nota 10). 2.3.
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As demonstrações contábeis foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos contábeis CPC e as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de
Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro): A nova
interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e mensuração em situações onde a Companhia
tenha definido durante o processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal. Em situações onde determinados tratamentos sejam incertos, a Companhia deve definir a
probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em relação e apresenta-los em separado, apurando
eventual contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal tratamento. A Administração
da Companhia passou a considerar os aspectos do IFRIC 12 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na apuração do imposto de renda e contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos
utilizados em suas Informações Trimestrais, uma vez que todos os procedimentos adotados para o
recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação aplicável e precedentes judiciais.
2.3.1. Direito de uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos: a) Adoção inicial: A Companhia
adotou em 1º de janeiro de 2019, data da transição, as diretrizes do IFRS 16/CPC06 (R2) - “Operações
de Arrendamento Mercantil”, nova norma determinou que os arrendatários reconhecessem, a partir da
data da transição, o direito de uso do ativo arrendado e o passivo dos pagamentos futuros para todos
os contratos de arrendamento mercantil ou operações com as mesmas características de um arrendamento, na qual tenha o direito de controlar e obter os benefícios sobre o uso de determinado ativo
identificado (específico), a menos que sejam enquadrados por algum tipo de isenção. Abordagem de
transição: A Administração avaliou os impactos da nova norma e optou pela abordagem retrospectiva
simplificada. Essa abordagem não impacta em lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, sendo os efeitos apresentados a partir de 01 de janeiro de 2019. Na transição, os passivos
de arrendamento serão mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados
à taxa incremental sobre os seus empréstimos. Os ativos de direito de uso serão mensurados pelo valor
igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento
antecipados ou acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço
patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. Isenções adotadas pela Companhia:
A Companhia aplicou os seguintes expedientes práticos e isenções: (i) Definição de contrato de arrendamento na transição: a Companhia aplicou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 a todos os contratos celebrados
vigentes de 1º de janeiro de 2019 que foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC
06 (R2)/ IFRS 16. (ii) Contratos cujo o prazo remanescente na data da adoção era igual ou inferior a 12
meses: a Companhia continuou reconhecendo os pagamentos de arrendamento associados a esses
arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento. (iii) Contratos para
os quais os ativos subjacentes eram de baixo valor: a Companhia continuou reconhecendo os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo
do prazo do arrendamento. (iv) Aplicação de uma taxa de desconto única à carteira de arrendamentos
com características razoavelmente similares (tais como os arrendamentos com prazo de arrendamento
remanescente similar para uma classe similar de ativo subjacente). Impactos no balanço patrimonial
na adoção inicial: O principal impacto da adoção da nova norma está relacionado às operações de aluguel de salas. O quadro abaixo apresenta os efeitos no balanço patrimonial da adoção da nova norma
em 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019:
Ativo
Passivo
01/01/2019 31/12/2019
01/01/2019 31/12/2019
Circulante
Circulante
196
100
Passivos de arrendamento
196
100
Não Circulante
254
75 Não Circulante
82
Direito de uso de Ativos
254
75 Passivos de arrendamento
82
Patrimônio Líquido
(25)
Resultados acumulados
(25)
Total
254
75 Total
278
75
b) Política contábil e premissas para o reconhecimento: O direito de uso dos ativos e o passivo
dos arrendamentos são reconhecidos pelo valor futuro das contraprestações assumidas no contrato,
trazidos ao valor presente líquido. O direito de uso dos ativos é amortizado em bases lineares pelo
prazo vigente do contrato no resultado do exercício na linha competente a sua natureza (“Custo dos
produtos vendidos” / “Despesas Administrativas” /“Despesas Comerciais”), assim como as despesas
de juros, correspondentes a amortização do ajuste ao valor presente líquido dos contratos, são
alocadas no “Resultado financeiro”. A depreciação do ativo de direito de uso é calculada pelo método
linear de acordo com o prazo remanescente de cada contrato. A Companhia reconhece seu Ativo de
direito de uso e Passivo de arrendamentos considerando as seguintes premissas: (i) Operações com
contratos firmados por mais de 12 meses entram no escopo da norma. A Companhia não considera
aspectos de renovação em sua metodologia, haja visto que a Administração não está razoavelmente
certa de exercer opção de renovação dos arrendamentos. (ii) Contratos que envolvam o uso de ativos
subjacentes de baixo valor. (iii) considera-se somente operações que envolvam ativos específicos
definidos no contrato ou de uso exclusivo ao longo do período do contrato. (iv) Inclusão dos impostos
recuperáveis na definição das contraprestações assumidas dos contratos em que seja aplicável. (v) A
metodologia utilizada na apuração do valor presente líquido dos contratos corresponde ao fluxo de caixa
das contraprestações assumidas descontadas pela taxa de desconto definida para a classe do ativo.
(vi) A taxa de desconto para o período de nove meses findo em 31 de dezembro de 2019 utilizadas para
a operação de aluguel das salas comerciais foram de 13,27% respectivamente ao ano. As taxas foram
obtidas por operações de financiamentos para ativos destas classes, líquido de inflação. As operações
de arrendamento da Companhia em vigência em 31 de dezembro de 2019 não possuem cláusulas de
restrições que imponham a manutenção de índices financeiros, assim como não apresentam cláusulas
de pagamentos variáveis que devam ser consideradas, ou cláusulas de garantia de valor residual e
opções de compra ao final dos contratos. c) Composição e movimentação sumária dos ativos de
direito de uso e passivos de arrendamentos.
Direito de uso de Ativos
01/01/2019 Amortização
Adições/Baixas 31/12/2019
Aluguéis - Sala
254
(179)
75
Total no Ativo
254
(179)
75
Adições/
Transf.
Baixas
CP/LP 31/12/2019
Passivos de Arrendamento 01/01/2019 Juros Pagamentos
Passivo Circulante
196
25
(203)
82
100
Passivo Não Circulante
82
(82)
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui 1 contrato de arrendamento (1 em 01 de janeiro de
2019) reconhecido em seu balanço patrimonial. d) Cronograma de vencimento dos arrendamentos:
2019
Aluguel Salas
Total
2020
85
85
85
85
2.4. Informações contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas foram
preparadas de acordo com as normas estabelecidas pelo CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas
aprovada pela Deliberação CVM nº 698/12, abrangendo a Companhia e sua controlada (conforme
descrito na Nota 9). Controladas são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à data
na qual a Companhia obteve o controle, e serão consolidadas até a data que cessar tal controle. As
principais práticas de consolidação adotadas foram as seguintes: • Eliminação do investimento da
controladora na sua controlada; • Eliminação dos saldos das contas entre a controladora e a sua
controlada; • Destaque aos acionistas não-controladores nos balanços patrimoniais e nas demonstrações
de resultados. 2.5. Moeda funcional: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia e
de controlada são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas
atuam (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas
em Reais, que também é a moeda funcional da Companhia. 2.6. Caixa e equivalentes de caixa: Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto

Consolidado
2019
2018
8.688
6.324
100
1.667
3.143
3.825
5.301
29.048

3.825
4.197
3.495
2.563
8.449
22.529

8.700
1.955
10.655
39.703

3.623
3.623
26.152

124.626
13.541
1.560
3.846
4.661
148.234
187.937

124.626
13.541
1.389
3.364
5.185
148.105
174.257

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
DividenAjuste Lucro/
dos adiAvaPreliação juízos PatriRe- Ágio na Re- cionais
Capital serva emissão serva propos- Patrimo- acumu- mônio
tos
nial lados Líquido
social Capital de ações Legal
Saldos em 31 de
Dezembro de 2017
124.626
104
13.437 2.598
8.187
1.240
- 150.192
Lucro do exercício
- 15.319 15.319
Constituição de Reserva Legal
- 766
(766)
Pagamento dividendos
adicionais propostos
- (8.187)
- (8.187)
Dividendos adicionais propostos
5.185
- (5.185)
Pagamento de JSCP
- (9.369) (9.369)
Variação cambial sobre
investimentos no exterior
149
149
Saldos em 31 de
Dezembro de 2018
124.626
104
13.437 3.364
5.185
1.389
(0) 148.105
Lucro do exercício
- 9.643 9.643
Constituição de Reserva Legal
- 482
(482)
Pagamento dividendos
adicionais propostos
- (5.185)
- (5.185)
Dividendos adicionais propostos
4.661
- (4.661)
Pagamento de JSCP
- (4.500) (4.500)
Variação cambial sobre
investimentos no exterior
171
171
Saldos em 31 de
Dezembro de 2019
124.626
104
13.437 3.846
4.661
1.560
(0) 148.234
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações
financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 2.7.
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de
recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia), as
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros
menos as perdas estimadas das contas a receber (impairment). Na prática são normalmente
reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.8. Provisão
para créditos de liquidação duvidosa - PECLD: A Companhia reconhece provisão para perdas de
crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da utilização de matriz de
provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação
representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis
atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam disponíveis
sem custo ou esforços excessivos. As despesas com a constituição da perda estimada com crédito de
liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Despesas com vendas” na demonstração do resultado
individual e consolidado. Quando não existe expectativa de recuperação destes créditos, os valores
creditados na rubrica “Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa” são revertidos contra a
perda constituída. 2.9. Estoques: Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição ou
produção, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. O custo desses
estoques é reconhecido no resultado quando da venda ou perecimento. O custo dos produtos acabados
e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos
e despesas gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional normal), exceto os
custos dos empréstimos tomados. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso
normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para
efetuar a venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada
importação. A provisão para obsolescência é calculada tomando como base os estoques sem rotação,
ou seja, sem venda ou consumo na produção, no período acima de um ano. 2.10. Outros créditos
(circulante e não circulante): Demonstrados ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. 2.11. Imobilizado:
Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o período de
construção, quando aplicável para casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada
e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da Companhia e controlada, originados de operações de
arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada,
reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo
os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos
respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a opção de compra. Terrenos não
são depreciados. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu
valor de custo ao longo da vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados
e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. Os ganhos e as perdas em alienações são
apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na
demonstração do resultado. 2.12. Capitalização de juros: Custos de empréstimos diretamente
relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um
tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do custo
do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são registrados como despesa no
período em que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos
por uma entidade relativos ao empréstimo. 2.13. Avaliação do valor recuperável dos ativos: O valor
contábil líquido dos ativos é avaliado anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis,
ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações em que
o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, haverá uma perda por desvalorização
gerando com isto um ajuste no resultado do exercício. Para fins de avaliação do valor recuperável, os
ativos são agrupados nos menores níveis para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). O valor recuperável de um ativo ou de
determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor
líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o
custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor
líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma
transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado
de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 2.14.
Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente,
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados
pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação)
e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e
financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.15.
Fornecedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a
pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.16. Provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de
desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços
pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos
assessores legais da Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas estão descritos na Nota explicativa nº 15. 2.17. Imposto de renda e contribuição
social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos: corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço no país em que a Companhia atua
e gera lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia
nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social diferidos são
reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
contábeis. Entretanto, o imposto de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro
tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados, usando
alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do
balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando
o imposto diferido passivo for liquidado. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e
passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais
correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos
se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributária sobre a entidade
tributável ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.
2.18. Capital social: As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. Os
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 2.19. Lucro (Prejuízo) por
ação: Lucro (prejuízo) por ação é calculado com base no CPC 41/IAS33, sendo efetuado através da
divisão do lucro (prejuízo) do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o mesmo
período. O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado através da diluição do lucro (prejuízo) atribuído
aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, que seriam emitidas na conversão de todas as
ações ordinárias e preferenciais potenciais dilutivas em suas respectivas ações. 3. Caixa e equivalentes
de caixa:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Caixa e Bancos
1.684
1.496
1.714
1.659
Aplicação Financeira (*)
4.792
16.691
4.792
16.691
Total de caixa e
equivalente de caixa
6.476
18.187
6.506
18.350
As Aplicações Financeiras são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa, não estando sujeitos a risco significativo de mudança de valor. A taxa de remuneração de das
aplicações financeiras é de 98,5% do CDI. 4. Contas a receber:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Clientes no exterior
6.248
1.401
6.268
2.462
Clientes no país
19.874
18.759
19.874
18.759
(-) PECLD
(1.082)
(741)
(1.082)
(741)
Total
25.040
19.419
25.060
20.480
O saldo de Contas a Receber por período de vencimento está apresentado a seguir:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
A vencer
23.921
16.111
22.840
17.172
Vencidas ate 90 dias
786
2.852
786
2.852
Vencidas 91 a 180 dias
270
270
Vencidas 181 a 365 dias
Vencidas a mais de 365 dias
63
456
1.164
456
25.040
19.419
25.060
20.480

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa proveniente das operações
Lucro antes dos impostos e participações
9.644 13.672
8.160 13.568
Ajustes para reconciliar o Lucro líquido do exercício com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros e variações monetárias e cambiais líquidas s/empréstimos
99
Encargos Financeiros s/empréstimos a coligadas
Depreciações, amortizações e exaustões
3.579
2.400
3.935
2.400
Equivalência patrimonial
526
457
Valor residual de ativo permanente baixado
16
77
16
77
Constituição (reversão) da provisão para contingências
(2.215)
(241)
695
(241)
Provisão para obsolescencia de estoque
(660)
775
(660)
2.675
Reversão despesa com aluguel
65
65
Juros de Arrendamento
25
25
1.882
1.118
Correção parcelamentos de tributos
12.862 17.140 13.453 18.479
Total
Caixa gerado (aplicado) nas operações
Juros pagos sobre parcelamento
Juros pagos sobre emprestimos
1.164
1.164
Imposto de renda e contribuição social pagos
1.164
1.164
(Aumento) diminuição nos ativos
Contas a receber de clientes
(11.350)
5.333 (10.308) (2.871)
Estoques
(21.106) (5.538) (21.106) (5.538)
Impostos a recuperar
(4.135)
3.739 (4.135)
3.739
Depósitos judiciais
(63)
(63)
Direitos a realizar
Despesas antecipadas
32
81
(299)
69
1.463 (8.116)
1.481 (7.447)
Outras contas a receber
(35.159) (4.501) (34.430) (12.048)
Aumento (diminuição) nos passivos
Fornecedores
5.902
2.245
4.863
3.285
Impostos, taxas e contribuições
(2.583)
6.746 (3.206)
5.099
Provisão de férias e encargos sociais
(352) (1.424)
(352) (1.424)
Alugueis a pagar
2.492
3.002
2.602
3.002
Outros passivos
5.459 10.569
3.907
9.962
Diminuição (Aumento)
Fluxo de caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais (15.674) 23.208 (15.906) 16.393
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
Aumento em bens e direitos
Investimentos
Bens para venda
Imobilizado
(1.947)
(672) (1.947)
(672)
(203)
(203)
Direito de uso em arrendamento
Fluxo de caixa consumido (gerado) provenientes em atividades
de investimento
(2.151)
(672) (2.150)
(672)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
Financiamentos com partes relacionadas
Captação de empréstimos e financiamentos
16.123
- 16.123
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(2.263)
- (2.263)
Impostos parcelados
Pagamento parcelamentos de Tributos
Pagamento CPC06
(7.748) (15.415) (7.748) (15.415)
Dividendos / JSCP Pagos
6.110 (15.415)
6.112 (15.415)
Fluxo de caixa consumido (gerado) das atividades de financiamento
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes
(11.715)
7.121 (11.944)
305
Caixa e equivalentes no início do exercício
18.187 11.066 18.350 18.045
6.475 18.187
6.406 18.350
Caixa e equivalentes no final do exercício
(11.712)
7.121 (11.944)
305
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Segue composição da PCLD em 31/12/2019.
Saldo em 31/12/2018
741
(+) Complemento de PECLD
341
(-) Reversão de PECLD
Saldo em 31/12/2019
1.082
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía R$ 12.036 a receber da Petróleo Brasileiro S.A
- Petrobras, principal cliente da Companhia, representando 48% do saldo a receber. Basicamente as
operações entre Apolo Tubulars S.A. e Petrobras referem-se ao fornecimento de tubos de aço para
exploração de óleo e gás no nordeste do país. 5. Estoques:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Matérias-primas e embalagens ( a )
17.165
5.559
17.165
5.559
Produtos acabados
16.745
16.008
16.745
16.008
Almoxarifado de manutenção e reposição (b)
11.182
5.339
11.182
5.339
Produtos em elaboração
5.488
2.487
5.488
2.487
Estoque próprio em poder de terceiros
81
81
(-) Provisão p/perdas ( c )
(2.130)
(2.790)
(2.130)
(2.790)
48.451
26.685
48.451
26.685
(a) Estoque de matéria prima composto por bobinas de aço laminadas a quente e materiais de embalagem composto por luvas e protetores de aço. (b) Estoque de materiais de embalagens e almoxarifado,
composto por materiais auxiliares a produção. (c) Provisão para perdas nos estoques, constituída conforme política contábil descrita na Nota 2.9.
2019
2018
Saldo em 1º de janeiro
(2.790)
(2.015)
Constituição de provisão
(925)
(1.622)
Reversão de provisão
1.585
847
Saldo em 31 de dezembro
(2.130)
(2.790)
6. Transações com partes
relacionadas:
Controladora
Consolidado
Ativo Circulante Resultado Ativo Circulante Resultado
2019
2018 2019 2018
2019
2018 2019 2018
Apolo Tubos e Equipamentos S/A (a)
1.830
1.836
62
63
1.830
1.836
62
63
Apolo Tubos e Equipamentos S/A (b)
6.554
6.573 215 227
6.554
6.573 215 227
Soluto II (c)
1.018
1.018
1.018
1.018
Apolo Tubulars International (d)
556
Total
9.958
9.427 277 290
9.402
9.427 277 290
Trata-se de operações conforme abaixo: a) O saldo refere-se ao faturamento de serviços de
industrialização. A Apolo Tubos e Equipamentos S.A. encontra-se em recuperação judicial, e o valor
será recebido em 360 parcelas corrigidas pelo INPC, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial
aprovado em novembro/16. O pagamento da primeira parcela iniciou-se em 16/12/2016; b) O saldo
refere-se à operação de mútuo e também faz parte do plano de recuperação judicial da Apolo Tubos
e o recebimento está condicionado aos mesmos critérios do item (a). c) Refere-se a bloqueio judicial
no antigo Banco Prosper. d) O saldo refere-se às operações de mútuo por prazo indeterminado, sendo
atualizado pela variação cambial. O resultado refere-se ao rendimento dos ativos descritos nos itens
(a) e (b).
7. Remuneração dos administradores:
Controladora
Consolidado
Honorários
2019
2018
2019
2018
Diretoria
2.373
2.899
2.373
2.899
Conselho Administração
3.421
1.886
3.421
1.886
Total Honorários
5.794
4.785
5.794
4.785
Os honorários dos administradores foram fixados pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2019, no montante global de até R$ 5.940 (R$ 5.400 em 2018). Durante o
exercício de 2019 os montantes de R$ 4.646 (R$ 3.456 em 2018) e R$ 1.148 (R$ 1.329 em 2018) foram
apropriados em despesas operacionais e custos dos produtos vendidos, respectivamente. O montante
de R$ 5.794 é composto por R$ 4.927 e R$ 867 e referem-se a honorários e encargos sociais, respectivamente. Nenhum programa de opção de compra de ações ou de qualquer outro benefício foi oferecido
em 2019 ou 2018. 8. Impostos a recuperar, impostos diferidos e despesa com imposto de renda e
contribuição social: 8.1 Impostos a recuperar:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
PIS/COFINS
2.572
1.851
2.572
1.851
IPI (a)
3.822
2.610
3.822
2.610
ICMS
6.642
1.813
6.642
1.813
IRPJ e CSLL
4.719
7.069
4.719
7.069
IRRF
289
565
289
565
18.044
13.908
18.044
13.908
(-) Circulante
16.441
10.964
16.441
10.964
Não circulante
1.603
2.944
1.603
2.944
a) Refere-se a crédito de IPI sobre compras, no qual a Companhia fez o pedido de ressarcimento junto
à Receita Federal. 8.2 Impostos diferidos: Os impostos, de renda e contribuição social, diferidos têm
a seguinte ordem:
Controladora/Consolidado
2019
2018
Ativo de imposto fiscal diferido
Parcela constituída - Prej.Fiscal e Base Negat.
5.736
5.878
(4.498)
(2.757)
Variações cambiais/Adições temporárias
1.238
3.121
O imposto de renda diferido e a contribuição social diferida são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e seu
respectivo valor contábil. A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico aprovado pelos órgãos da Administração, reconheceu
também os créditos tributários sobre prejuízos fiscais do imposto de renda e bases negativas de
contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente; caso haja fatores relevantes que
venham a modificar as projeções, estas são revisadas durante o exercício pela Companhia. A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão realizados na proporção da solução final de contingências e eventos. Com base no estudo técnico das
projeções de resultados tributáveis, a Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente
de prejuízos fiscais acumulados, deduzidos de exclusões temporárias nos seguintes exercícios:
Realização do Prej. Fiscal e Base Negativa
2019
2018
2019
1.225
2020
2.923
2.347
2021
2.701
2.306
2022
112
5.736
5.878
As estimativas de recuperação dos créditos foram baseadas nas projeções dos lucros tributáveis levando em consideração diversas premissas contábeis e de negócios consideradas no encerramento do
exercício. Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no futuro tendo em
vista as incertezas inerentes a essas previsões. 8.3 Despesa com imposto de renda e contribuição
social: Apresentamos, a seguir, a conciliação da alíquota efetiva aplicada na apuração do cálculo do
imposto de renda e da contribuição social:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
13.134
23.041
12.887
22.937
Imposto calculado com base em alíquota legal
4.466
7.834
4.382
7.799
Equivalência patrimonial
179
155
Diferenças permanentes
(1.153)
(267)
(1.108)
(181)
Encargo Fiscal
3.491
7.722
3.274
7.618
Despesa (receita) com IR e CS corrente
1.608
3.623
1.391
3.519
Despesa (receita) com IR e CS diferido
1.883
4.099
1.883
4.099
3.491
7.722
3.274
7.618
Controladora
9. Investimentos: 9.1 Composição dos saldos
2019
2018
Participações em empresas controladas
Apolo Tubulars International
1.483
1.838
1.483
1.838
9.2 Informações sobre o investimento na controlada com base nas demonstrações contábeis de
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018:
Controladas
Apolo Tubulars International
Quantidade de ações/quotas detidas (em milhares)
Ações ordinárias
(420)
Capital social
2
Patrimônio líquido
1.483
Lucro (Prejuízo) do exercício
(420)
Percentual de participação (%)
100,00
Resultado de equivalência patrimonial do período
(526)
9.3 Movimentação do investimento
2018 - CONTROLADORA
Controlada
Apolo Tubulars
International
Total
Saldo em 31/12/2017
2.146
2.146
Equivalência patrimonial (Resultado)
(457)
(457)
Ajuste avaliação patrimonial
149
149
Saldo em 31/12/2018
1.838
1.838
2019 - CONTROLADORA
Saldo em 31/12/2018
1.838
1.838
Equivalência patrimonial (Resultado)
(526)
(526)
Ajuste avaliação patrimonial
171
171
Saldo em 31/12/2019
1.483
1.483
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10. Imobilizado

Controladora/Consolidado
MáquiImobilinas/ins- MóCompu- zações
talações veis e
em
tadores
indus- uten- Veí- e peri- andaTer- Imótriais sílios culos féricos mento
renos
veis

Total

Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial em 01/01/2018
865 15.584
62.081
274
95
650
195 79.744
Aquisições
512
39
87 1.761
2.399
Baixas líquidas
(71)
(3)
(2)
(76)
Depreciação
- (390)
(3.455) (50) (44)
(189)
- (4.128)
Saldo contábil líquido
865 15.194
59.067
260
51
546 1.956 77.939
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 01/01/2019
865 15.194
59.067
260
51
546 1.956 77.939
Aquisições
177
36
46 1.353
1.612
Baixas líquidas
- (16)
(16)
Transferências
674
2.184
- (2.858)
Depreciação
- (279)
(2.938) (51) (32)
(190)
- (3.490)
Saldo contábil líquido
865 15.589
58.490
245
3
402
451 76.045
Taxas anuais de depreciação
2 a 8% 5 a 10% 10% 20%
20%
Total Custo em 31/12/2019
865 25.194 131.623
828 548
2.037
451 161.546
Total Depreciação em
31/12/2019
- (9.605) (73.133) (583) (545) (1.635)
- (85.501)
Saldo líquido em 31/12/2019
865 15.589
58.490
245
3
402
451 76.045
O valor de obras em andamento em 2019, representa gastos com os projetos de duplicação da linha de
lixamento, criação do Up Setter I e II, lavador de tubos e melhoria nos rolos do forno - Bronx, relativos a
melhoria na qualidade dos produtos fabricados e ampliação do mix de produtos.
Controladora
Consolidado
11. Impostos e contribuições a recolher:
2019
2018
2019
2018
IRRF
991
1.156
991
1.156
INSS
525
607
525
607
FGTS
101
123
101
123
OUTROS
50
467
50
467
1.844
1.844
IRPJ/CSLL
1.667
4.197
1.667
4.197
Controladora
Consolidado
12. Empréstimos e financiamentos:
2019
2018
2019
2018
Em moeda nacional - são indexados pela CDI + Juros de 1,2 a.m. 15.024
- 15.024
15.024
- 15.024
Circulante
6.324
6.324
Não Circulante
8.700
8.700
13. Outras contas a pagar:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Adiantamento de clientes
4.522
6.340
4.522
6.340
Serviços prestados de PJ
427
620
427
620
Provisão serviços prestados PJ
153
567
153
567
Provisão de comissão sobre vendas
108
33
108
33
Outros
91
889
91
889
5.301
8.449
5.301
8.449
14. Dividendos e juros sobre capital próprio:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Saldo em 1º de janeiro
2.563
1.829
2.563
1.829
Dividendos adicionais propostos (JSCP)
4.500
9.369
4.500
9.369
JSCP pagos no exercício
(2.563)
(7.229)
(2.563)
(7.229)
IRRF sobre JSCP
(675)
(1.405)
(675)
(1.405)
Saldo em 31 de dezembro
3.825
2.563
3.825
2.563
15. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de 2019, os montantes provisionados, tendo
por base a opinião de consultores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos
emitidos por especialistas, são suficientes para fazer face às perdas esperadas com o desfecho dos
processos. As provisões contemplam os processos trabalhistas com risco de perda provável, sendo
o montante de R$ 290 referente a ações impetradas por empregados desligados da Companhia. A
Companhia possui contingências trabalhistas e tributárias de diferentes naturezas com risco de perda
possível, portanto sem necessidade de registro contábil, nos montantes abaixo discriminados:
Probabilidades de Perda Apolo Tubulars
Natureza
Possível
Trabalhista
22
Tributária
8.251
8.273
A movimentação das provisões do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, é como segue:
Contoladora
Consolidado
Adi- Utiliza- ReverAdi- Utiliza- Reverção sões 2019 2018 ções
ção sões 2019
2018 ções
Trabalhista e
Previdenciário
3.623
- (3.333)
290 3.623
- (3.333)
290
Pis
297
297
297
297
Cofins
- 1.368
- 1.368
- 1.368
- 1.368
3.623 1.665
- (3.333) 1.955 3.623 1.665
- (3.333) 1.955
16. Patrimônio líquido: 16.1 Capital social: O capital social é composto por 38.346.462 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 16.2 Reserva de capital: Deve ser constituída pela apropriação
de 5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital social, limite previsto na legislação societária, e poderá ser usada para absorver prejuízos acumulados. 16.3 Ajuste acumulado de conversão:
O valor registrado em ajustes acumulados de conversão refere-se à variação cambial, pela conversão
de moedas do investimento na investida Apolo Tubulars International, pela conversão da moeda local
- Dólar Americano, e a moeda da Controladora Apolo Tubulars - Real. 16.4 Dividendos adicionais propostos: O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme aprovação dos órgãos competentes, a Companhia destinou: • R$ 5.184 como
dividendos anteriormente mantidos em “Reserva de lucros”; • R$ 4.500 como juros sobre capital próprio
(“JSCP”). 17. Instrumentos financeiros: 17.1 Visão geral: O quadro abaixo demonstra a posição em

aberto referente a instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018:
Controladora
2019
2018
Rece- A valor justo por
RecebíA valor justo por
bíveis meio do resultado Total
veis meio do resultado Total
Ativos Financeiros
Caixa e Equiv. de caixa e
Apl. Financeira
6.476
- 6.476 18.187
- 18.187
Saldos a receber de partes
relacionadas
9.958
- 9.958
9.427
- 9.427
16.434
- 16.434 27.614
- 27.614
Consolidado
2019
2018
Rece- A valor justo por
Recebí- A valor justo por
bíveis meio do resultado Total
veis meio do resultado Total
Ativos Financeiros
Caixa e Equiv. de caixa e
Apl. Financeira
6.506
- 6.506 18.350
- 18.350
Contas a receber
25.060
- 25.060 20.480
- 20.480
Saldos a receber de partes
relacionadas
9.474
- 9.474
9.427
- 9.427
41.040
- 41.040 48.257
- 48.257
Controladora
Consolidado
Passivos Financeiros
2019
2018
2019
2018
Fornecedores
8.688
2.785
8.688
3.825
Empréstimos e Financiamentos
15.024
15.024
Outras contas a pagar e parte relacionadas
5.304
8.449
5.304
8.449
29.016
11.234
29.016
12.274
17.2 Análise dos instrumentos financeiros: A Companhia efetuou avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação ao valor justo atribuído a cada item das categorias descritas no quadro
apresentado, por meio de informações disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. A Administração da Companhia entende que para os saldos apresentados mensurados ao custo amortizado,
o valor contabilizado é em uma aproximação razoável ao valor justo para cada caso. 17.3 Mensuração
do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma
venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor
justo. Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e
outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido
ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. O valor justo dos recebíveis não difere de forma
relevante dos saldos contábeis, pois têm atualização monetária consistente com taxas de mercado e/ou
estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. 17.4 Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em
um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais.
O risco é basicamente proveniente das contas a receber de cliente se conforme apresentado abaixo:
Controladora
Consolidado
Nota
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
3
6.476
18.187
6.506
18.350
Contas a receber de clientes
4
25.040
19.419
25.060
20.480
Total: Exposição a riscos de crédito
31.516
37.606
31.566
38.830
Os critérios de seleção das instituições contábeis obedecem a parâmetros que levam em consideração,
o rating disponibilizado apenas por renomadas agências de análise de risco, patrimônio líquido e níveis
de concentração de operações e recursos. Todas as operações da Companhia são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. O risco de incorrer em perdas resultantes da
dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes é minimizado uma vez que as vendas
são condicionadas a um limite de crédito estipulado individualmente por cliente. 17.5 Risco de mercado: Risco de câmbio: Os riscos de variações cambiais relacionam-se com a possibilidade da Companhia computar prejuízos derivados de flutuações das taxas de câmbio. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía uma exposição cambial decorrente de contas a receber, denominados em euros e
dólar, nos montantes de R$ 5.166, existindo “trava”” como instrumento de proteção cambial. Risco de
taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa
e os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa
de juros. 17.6 Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoas, tecnologia e infraestrutura e de
fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências
legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. 17.7 Risco de
liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Companhia. A Administração
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração
os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas
ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do
saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em contas correntes com incidência
de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões
acima mencionadas. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não mantém fundos com instrumentos
financeiros derivativos. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia,
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data
contratual do vencimento.
Controladora/Consolidado
2019
Até 6
De 6 a
De 1 a
De 2 a Mais de
meses 12 meses
2 anos
5 anos
5 anos
Total
Fornecedores
8.688
8.688
Empréstimos e financiamentos
3.277
3.047
8.700
15.024
Total
11.965
3.047
8.700
23.712
18. Receita operacional líquida: Abaixo segue a conciliação da receita bruta e líquida para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Receita bruta de vendas
186.178
179.636
186.178
179.636
Deduções sobre vendas
Devoluções de vendas e abatimentos
(2.292)
(1.730)
(2.292)
(1.730)
ICMS sobre vendas
(13.547)
(14.598)
(13.547)
(14.598)
PIS e COFINS sobre vendas
(13.257)
(13.843)
(13.257)
(13.843)
IPI sobre vendas
(1.600)
(1.966)
(1.600)
(1.966)
Receita operacional líquida
155.482
147.499
155.482
147.499
155.482
147.499
155.482
147.499

19. Despesas por natureza:
No acumulado
Classificação por natureza
Matérias-primas e embalagens
Pessoal
Honorários
Energia elétrica
Outros Gastos fixos, Gerais e de Vendas
Depreciação e Amortização
Fretes
Comissões
Outras receitas e despesas
Classificação por função
Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Outras receitas e despesas operacionais
20. Resultado financeiro:

Controladora
2019
2018
(140.383)
(130.650)
(77.393)
(62.234)
(13.545)
(12.552)
(4.646)
(3.456)
(5.657)
(5.143)
(27.486)
(38.743)
(4.089)
(2.354)
(8.718)
(8.141)
(513)
(438)
1.664
2.411
Controladora
2019
2018
(116.375)
(103.575)
(15.462)
(15.009)
(5.564)
(11.021)
(4.646)
(3.456)
1.664
2.411
(140.383)
(130.650)

7

Consolidado
2019
2018
(141.126)
(130.954)
(77.393)
(62.234)
(13.545)
(12.552)
(4.646)
(3.456)
(5.657)
(5.143)
(23.272)
(31.775)
(4.089)
(2.354)
(8.718)
(8.141)
(513)
(438)
1.559
2.411
Consolidado
2019
2018
(116.375)
(103.575)
(15.462)
(15.042)
(6.202)
(11.292)
(4.646)
(3.456)
1.559
2.411
(141.126)
(130.954)

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Despesas financeiras
Juros
(1.433)
(16)
(1.433)
(16)
Juros arrendamento - CPC06
(25)
(25)
Variações monetárias passivas
(71)
(3)
(71)
(3)
Variações cambiais passivas
(957)
(185)
(957)
(185)
Outros
(868)
(868)
Total despesa financeira:
(2.486)
(1.072)
(2.486)
(1.072)
Receitas financeiras
Juros
671
2.067
671
2.067
Variações monetárias ativas
221
2
221
2
Variações cambiais ativas
1.224
967
Outros
155
4.428
155
4.428
Total Receita financeira:
1.047
7.721
1.047
7.464
Resultado financeiro líquido
(1.439)
6.649
(1.439)
6.392
21. Cobertura de seguros: As controladas da Companhia mantêm apólices de seguro contratadas
junto às principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam
em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria e, consequentemente, não foram examinadas
pelos nossos auditores independentes. As principais coberturas de seguro são:
Prêmio
Prêmio
Cobertura
Cobertura
Apólice
Risco coberto
2019
2018
Lucros cessantes
Danos a estoque e imob. (parada de prod.) 33 80.363 31 66.969
Prédios e conteúdos
(próprios) + estoques e
Danos a estoque e imob.
almoxarifados
33 80.000 37 80.000
Veículos
Furtos, colisões e resp civil condutor
21
519 24
519
Responsabilidade civil
Op. e comércio de prod. de estab. Ind.
(produtos e estab. Ind.)
67 7.000 21 3.000
Responsabilidade civil - ADM Atos relacionados a gestão
127 6.667 171 6.667
281 174.549 284 157.155
22. LAJIDA/EBITDA do exercício e acumulado (não auditado): É o indicador que mostra a geração
econômica de caixa do negócio. Só são considerados os resultados operacionais que afetam o caixa
desconsideradas as despesas e receitas operacionais como depreciações, amortizações, o resultado
de equivalência patrimonial, as despesas e receitas financeiras, as outras receitas e despesas operacionais não rotineiras e, também, os impostos sobre o lucro (Imposto de Renda e Contribuição Social).
No Acumulado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro do exercício antes das participações minoritárias
9.643 15.319
9.643 15.319
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
3.491
7.722
3.274
7.618
(+) Despesas financeiras
2.110
1.072
2.110
1.072
( -) Receitas financeiras
(671) (7.721)
(671) (7.464)
(+) Depreciações e amortizações
3.756
2.400
3.756
2.400
LAJIDA (EBITDA) - CVM 527/12
18.329 18.792 18.112 18.945
( -) Equivalência patrimonial
526
457
Outras Receitas/Despesas não recorrentes
(+) Baixa Provisão Banco Neon
(1.005)
1.013 (1.005)
1.013
LAJIDA (EBITDA) - Gerencial
17.850 20.262 17.107 19.958
LAJIDA (EBITDA)/Vendas líquidas
11,79% 13,74% 11,65% 13,53%
155.482 147.499 155.482 147.499
23. Eventos subsequentes - Coronavírus: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global, que desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, com aumento (i) do grau de
incerteza para os agentes econômicos e (ii) do risco de impactos relevantes nos valores reconhecidos
nas demonstrações contábeis. A Companhia esclarece que, com base nas atuais informações e dados
a respeito do Coronavírus, não há como atestar, neste momento, quais os efeitos futuros relevantes que terão impacto em suas demonstrações contábeis. Não obstante, a Companhia irá continuar a
monitorar os impactos do COVID-19 em suas atividades com importante prioridade a saúde de seus
colaboradores.
Conselho da Administração
Amin Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração
Emílio Salgado Filho - Vice-Presidente do Conselho de Administração
Carlos Eduardo de Sá Baptista - Membro do Conselho de Administração
Alcides Morales Filho - Membro do Conselho de Administração
Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares - Membro do Conselho de Administração
Diretoria
Rafael Alcides Raphael - Diretor Presidente
Wilson Rosa Cordeiro - Diretor
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Diretor
Gerente de Controladoria e Finanças
George Abi-Rihan Cordeiro
Contador - CRC-BA 013312/O-3 T-RJ - CPF nº 665.172.817-20

Relatório dos auditores independentessobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
Ao Conselho de Administração e Acionistas da Apolo Tubulars S.A.
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua
Rio de Janeiro – RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Apolo Tubulars S.A. no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não mais se
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e
em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
opinião. Incerteza relacionada com a continuidade operacional: Chamamos atenção para a Nota de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo1 às demonstrações contábeis, que menciona que a Apolo Tubulars possui elevada concentração demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
de receitas com o cliente Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobrás”). A Administração da Companhia vem e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
envidando esforços no sentido de diversificar ao máximo sua carteira de clientes com o objetivo de ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
gerar menor dependência em relação à Petrobrás. Nossa opinião não está ressalvada em relação a demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
esse assunto. Ênfase – Efeitos do Coronavírus: Chamamos atenção para a Nota explicativa 23 às ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como Rio de Janeiro, 25 de março de 2020
demonstrações contábeis, que descreve os efeitos do Coronavírus (COVID-19), incluindo o aumento obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de Mazars Auditores Independentes
do grau de incerteza e do risco de impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já CRC 2SP023701/O-8 “F” RJ
contábeis. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou Rodrigo de A. Albuquerque
Administração e da governança sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para CRC CE 019775/O-9 T-PR
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Pedreira. Escritura e
IPTU, tudo certinho.
Valor R$: 85.000.00.
Mais informações no
telefone: 12 991082244

Vendo Nissan March,
1.6, cinza, ano 2013,
4 por tas, ar, vidro
e travas elétricas.
Valor de tabela. Telefone: 99676-2177

Fiesta Class 1.0 8v
ano 2008 – Flex –
preto – 4pts IPVA ok.
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo
Cross Fox 1.6 ano
2014 – 3 0.0 0 0 k m
- IPVA ok – ótimo
e st ad o. Tr. F: (11)
94479-2232

Vende-se Ecosport,
f sl, 1.6, f lex, ano
2011, modelo 2011,
cor preta, conservada. Falar com Clovis, TAUBATÉ – vendo
no telefone; 99741- M e r i v a M a x x 1. 4
9756 ou 3152-3071
MPFI 8v ano 2011
PINDA – vendo Re- - Flex – 5 pts. Tr.F:
n au l t M a s te r a n o 98707-6587
2011 –branca – Doc./ TREMEMBÉ – vendo
motor Ok. Tr.F: (11) XRE 300 ano 2014 –
98351-1966
branca – ótimo estaPINDA – vendo We- do. Tr.F: 99236-7953
ekend 1.3 8v ano TREMEMBÉ – vendo
2004 – 4pts – G – Prisma Sedan Joy
Tr.F: 99140-3069
2.5 8v ano 2012 –
PINDA – vendo Fox 4pts Flex Power. Tr.F:
Trend 1.0 8 v ano 98274-1562
2011 – 4pts – cinza TREMEMBÉ – vendo
- abaixo da tabela. Fusion 2.3 16v 162
Tr.F: 99170-7078
cv automático ano
PINDA – vendo Gol 2006 – G – preto.
1.8 8v – 4pts – G Tr.F: 99650-0044
– d i r/a r/ t r v. Tr. F: TREMEMBÉ – vendo
99145-4820
Fusca 1600 ano 1981
Vendo um gol G7, 1.6 motor/cambio/
ano 2017, comple- lataria/doc. Ok. Tr.F:
to, econõmico, pre- 99200-7869
ço justo. Somente TREMEMBÉ – vendo
vendas. Telefone: Ka 1.0 8v ano 2013 –
99662-1964
Flex – vd/trv elétrica
Vendo um moto em – branco – IPVA ok.
Guaratinguetá. Hon- Tr.F: 99206-7683
da PCX, ano 2017, TREMEMBÉ – vencom 58km rodado, do Honda Civic Semarrom, preço de dan1.8 16v ano 2008
tabela. Ligar 99734- – prata- Flex. Tr.F:
4820. Falar com Mar- 97404-5192
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Corsa Wind 1.0 ano 98
IPVA ok – G – 2 pts
– prata. Tr.F: 997988701
PINDA – vendo C4
Pallas 2.0 automático
– prata. Tr.F: 981564404

Vende-se uma área
na Vila Brito de 44
metros de frente por
30 metros de fundo; sendo 7 terrenos
medindo 6x30m e
1 terreno medindo
8x30m. Endereço:
Avenida Juscelino
Kubitschek. Contato: Eloiza (12)991131430

PINDA – vendo Save i r a G 3 1. 6 a n o
2003 – preta – G –
Tr.F: 98269-5612
Vende-se terreno na
PINDA – vendo Mon- Vila Passos no antana Conquest 1.4 tigo ferro velho de
ano 2009 Flex – Doc. 514m², no valor de
ok – vermelha. TrF: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
99103-3527
mil reais). Contato/;
TAUBATÉ – vendo Eloiz a (12) 9 9113 Yamaha Fase 250 1430
ano 2017 – únic o
dono, 10.000 Km rodados IPV 2020 ok, Ve n d o u m f u s c a ,
Tr.F: 98227-9186
ano 1971, impecáVende-se um Ecos- vel, tudo ok, vermeport, em Lorena, fsl, lho. Guaratinguetá.
1.6, flex, ano 2011, Valor: R$ 12.000,00.
cor preta, conserva- Interessados ligar 12
da. Falar com Cló- 99626-0638
vis. Telefone: 99741- Vende-se um classic,
9756 ou 3152-3071
ano 2006, básico, doVendo Páli o, 1.0, cumento ok, 87mil km
ano 2007, celebra- rodado, pneus novos.
tion, completo. R$ Abaixo da FIPE. Tele15 . 8 0 0 . 0 0 , I P VA fone: 11 97658-3969
p a g o . Te l e f o n e : Vendo um ecosport,
98823-7761
em Lorena fsl, 1.6,
Vende-se Onix, ltz,, flex, ano 2011, preto.
ano 2014, flex, dire- Conser vado. Falar
ção, vidro elétrico, com clóvis no teletrava elétr ic a, to - fone: 99741-9856 ou
talmente revisado. 12 3152-3071
IPVA pago. Telefone: Vendo um moto em
99665-2324
Guaratinguetá. HonTAUBATÉ – vendo da PCX, ano 2017,
Fiesta 1.0 8v ano com 58km rodado,
2006/07 – dir/trv/vd marrom, preço de
elétrico – Flex – pra- tabela. Ligar 99734ta. Tr.F: 99101-4072 4820. Falar com Marcos, após as 18h00
TAUBATÉ – vendo
XRE 300 ABS ano Vendo Classic 2006/
2013 – Flex. Tr.F: Básico/Documento
Ok/ 87 mil km Roda99685-9549
dos/ Pneus Novos/
TAUBATÉ – vendo Muito Conservado/

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VENDE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada.
Fone (12)981154247
OPORTUNIDADE:
VENDE-SE 2 terrenos de 500m² cada
(10m de frente e
50m de fundo), um
ao lado do outro
com área total de
1000m². Vendo cada
um por R$55.000,00
ou os dois por
R$110.000,00. Rua
22 lotes 7 e 8, Shangri-lá, Pindamonhangaba. Contato: (12)
98156-1142
TREMEMBÉ – vendo casa c/3dorms., 2
banhs., vg p/5 carros,
varanda, ´/serv., AC
385m2. Tr.F: 997570684
Vende-se Hotel em
Aparecida, ótima localização, alto faturamento. Telefone: 12
98800-1600
Alugo ponto comercial em Guaratinguetá, na rua Francisco
Santos Reis. Telefon:
99610-4656
Aluga-se edícula
mobiliada no Village
Santa para 1 pessoa,
com garagem. Valor;
R$ 600,00 Telefone:
99709-8800 ou 31257424
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
Dimas, para solteiro
ou casal sem filhos.
Um quarto, sala, cozinha, banheiro, área
de serviço. Tratar
com dono, Carlos.
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo ponto comercial centro.
Rua Feijó, 127. R$
4.000.00. Telefone:
3132-7106 ou 997488343
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 apartamento no centro com 1 e
2 quartos e garagem.
Ótima localização.
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobiliada, valor R$ 650.00
no Village Santana,
interessados, ligar:
3125-7464
Aluga-se kitnet na
Avenida Padroeira do
Brasil, ótimo preço.
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento
no Beira Rio 1 com
1 vaga coberta, 3
quartos, 2 banheiros,
sala, cozinha, área
de serviço excelente.
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara
para festas, bairro

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 99/2020 do PROC nº 288/2020-SUP – 3284/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
internação psiquiátrica em caráter de urgência, de dois pacientes, pelo período de
180 dias ou até que o serviço de residência terapêutica (SRT) esteja efetivamente
instalado no Município de Lorena (Chamamento Público nº 01/2019).
CONTRATADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL INSTITUTO
RODSON LIMA 28544216000137
CNPJ Nº: 28.544.216/0001-37
VALOR: R$ 49.932,00(quarenta e nove mil novecentos trinta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020

Vende-se apartamento no centro de Guaratinguetá, próximo
ao Colégio do Carmo,
com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço, vaga
para garagem. Valor:
165mil. Aceita

apartamento em Lorena como parte de
pagamento. TelefoBom Jardim. Tele- ne: 99220-2035 ou
fone: 3125-7437 ou 99759-5353
99114-5073
Vendo chacara no
Alugo apartamento Monte Verde, com
no bairro Vila Ma- casa boa, rio nos funriana, em Apareci- dos, piscinas natuda, 2 quartos, sala, rais. Local lindo.
cozinha, banheiro,
área de serviço, ga- telefone: 99614-2077
r a g e m . Va l o r : R $ Vendo casa no São
600,00 + condomínio Manoel, reformada e
de 210.00. Telefone: quitada, com piscina.
12 3128-4488
Valor de ocasião. R$
Aluguel definitivo em
Ubatuba, no perequeaçu. Edícula com um
quarto com saleta,
sala, cozinha, banheiro, quintal. Entrada
independente. Garagem para moto. Permitido um cachorro.
Ótima localização,
direto com proprietário. Telefone: 12
99670-4246 ou 12
3836-1027
Alugo uma casa no
Jardim Bela Vista,
Guaratinguetá, com
2 quartos, sala, cozinha, garagem, R$
900,00. Telefone: 12
99614-2077
Vendo terreno no
Campo do Galvão,
medindo 900m², lotes
juntos no valor de
1 milhão e 300mil.
Telefone 3132-8151
ou 99709-0300
Vende-se casa Coopemi, com 3 quartos
(sendo 1 suite), sala,
copa, cozinha, banheiro, quintal, garagem. Total de 300m².
Valor 420mil. Aceito
financamento. Telefone: 3132-8151 ou
99709-0300
Vendo uma casa para
reforma, preço avaliado como terreno.
em Guaratinguetá no
bairro da

115mil.

Telefone: 3013-6471
ou 98811-1252
Vende-se uma casa
em Ubatuba, na rua
da cascata, à 500
metros da cachoeira
do ipiranguinha
em término de construção, faltando apenas acabamentos
de pisos na cozinha,
banheiro e sala.
Parte de cima com
uma suíte. Terreno
mede 7.5 metros de
frente por 18 de fundo. Telefone:
86 98180-3171
Vendo casa no Jardim do Vale, 3 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, suíte, 1
dormitório no quintal.
R$ 310mil. Telefone:
996142077 ou 981066670
Vendo chácara no
Bom Jardim, com
área de 2000m², plana, com escritura,
bom local. R$
165.000.00. Telefone:
99614-2077
Vendo casa no Portal
das Colinas, 3 quartos, sala, cozinha,
2 banheiros, quintal grande, espaço
bom para lazer. R$
560.000.00. Telefone:

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 14/2019
Entidade Parceira: Município de Lorena/SP
OSC Parceira: Vila Vicentina de Lorena
CNPJ: 46.694.782/0001-07
Modifica-se o Plano de Trabalho a fim de acrescer
o percentual de 2,17% (dois vírgula dezessete por
cento) ao valor global do Termo de Colaboração
14/2019, equivalente a R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais) a fim de autorizar a aquisição de
equipamentos de proteção individual, higienização
pessoal e limpeza para o enfrentamento da Pandemia
da COVID-19, sem alteração de metas, em parcela
única. Processo nº 9599/2019.
Data de Assinatura: 29/06/2020.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 15/2019
Entidade Parceira: Município de Lorena/SP
OSC Parceira: Vila Vicentina da Sagrada Família
CNPJ: 65.043.325/0001-05
Modifica-se o Plano de Trabalho a fim de acrescer
o percentual de 2,17% (dois vírgula dezessete por
cento) ao valor global do Termo de Colaboração
15/2019, equivalente a R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais) a fim de autorizar a aquisição de
equipamentos de proteção individual, higienização
pessoal e limpeza para o enfrentamento da Pandemia
da COVID-19, sem alteração de metas, em parcela
única. Processo nº 9602/2019.
Data de Assinatura: 29/06/2020.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 10/2019
Entidade Parceira: Município de Lorena/SP
OSC Parceira: Organização da Sociedade Civil Maria
de Nazareth - CNPJ: 51.783.728/0001-78
Modifica-se o Plano de Trabalho a fim de acrescer
o percentual de 2,31% (dois vírgula trinta e um por
cento) ao valor global do Termo de Colaboração
10/2019, equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais)
a fim de autorizar a aquisição de equipamentos de
proteção individual, higienização pessoal e limpeza
para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19,
sem alteração de metas, em parcela única. Processo
nº 9604/2019.
Data de Assinatura: 29/06/2020.

lefone: 98148-4801
ou 3835-1119

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. Telefone: 3125-1136 ou
99776-6640

11 7237-0912 ou 12
99778-6988
Connectrp em Caraguatatuba faz criação
de sites, logos, cartões de visita, folders,
panfletos, brindes
para sua empresa
ou marca. Criam e
gerenciam redes sociais. Telefone: 12
97401-1024
Transporte de pequeno porte em Caraguatatuba e em todo
litoral norte. Ligue 12
98114-7031

Yo u r H o u s e C l e an, sua casa limpa.
Faxineiras e diarista.
Profissionais com experiências e aptas a
realizar faxinas em
residências ou escritórios. Telefone: 12
Vendo em Aparecida, 98203-0615
mesa com 4 cadeiras, torneada. 1 arca A mangtube de Ubagrande que acompa- tuba trabalha com
nha guarda roupa de diversos tipos de
solteiro e cadeiras mangueiras e coneavulsas. Telefone: xões. Atendemos os
mais variados seto3105-3674
res industriais fornePreciso de um gabi- cendo mangueiras
nete antigo de máqui- montadas, confirme a
na de costura singer necessidade de cada
que cabe na máqui- cliente. Telefone: 12
na. Falar com Cida. 99700-7559
Telefone: 3125-7072
Auto peças Brasil.
Compramos carcaça
de baterias, auto vila
Brasil em Guaratinguetá. Contato: 31324765 ou 3133-9274

Vende-se um Totem
Luminoso, para fachada em aço, super
resistente, completo,
fechamento e lâmpadas. Telefone: 997856236

TAUBATÉ – vendo
máquina de café expresso, pouco uso.
Tr.F: 98118-5367

TAUBATÉ – vendo
Vendo um Acordeon
pia de lavabo márLonghini 80, baixos e
more italiano. 1,30
violão gianinni. Tele–cuba 45cm. Tr.F:
fone: 98877-8501
99168-9576
Socorro de elétrica
TAUBATÉ – vendo
e encanador, inscadeirinha p/carro
talações e reparos
– preta/vermelha –
pronto. Atendimenótimo estado. Tr.F:
to Junior. Telefone:
99128-9851
99651-8725
TREMEMBÉ – venColocação de forro
do fogão industrial
pvc ou de madeira
Alfa – higienizado 0
e porta sanfonada.
66 bocas, chapa e
Ótimo preço. Falar
banho maria. Tr.F:
com Natal. Telefone:
98138-6484
98836-3309
ALUGUEL
Faço poços semi artesianos. Tratar com Pinda – Alugo Casa
Célio, no telefone; – Ouro Verde - Tr.F:
99138-7192/9920408142-1035
5626
Anderson pintor, orçamento sem com- Pinda – Alugo casa
p r o m i s s o . Te l e fo - – Araretama. Tr.F:
ne: 99676-3124 ou (33) 98407-0604/(12)
99134-0999
98898-7360
Carlos Pirão. Faço
calhas, rufos, pingadeiras, telhados. Pintura interna e externa.
Telefone: 98230-2793
ou 98145-3533

Pinda – Alugo casa
Mombaça – prox.ao
mercado Ideal. Tr.F:
3527-2160

Ubatuba – Alugo
para temporada apto
Estágio de Direito a – Praia Tenório. Tr.F:
partir do 4º ano ou já 99119-3754
formado. Enviar curPinda – Alugo Casa
riculo para franquia– Feital. Tr.F: 3642vale@yahoo.com.br
2028
Trabalho como cuidaPinda – Alugo Casa
dora, acompanhante
– Marica – c/2 dorhospitalar, diurno,
ms., sala, coz. Tr.F:
noturno, contato Gil99153-4726
mara.
Aluga-se casa peTelefone: 99168-3136
quena, com 2 quarVendo padaria mais tos, para até 6 pessocharmosa da cidade, as, para temporada,
área nobre, freguesia na praia grande. Ótiformada. Negócio de ma Localização. Teocasião.
telefone: 98145-3109
Vende-se impressora HP, deskjet 3050,
sem fio, impressora
e scanner R$ 150.00.
Telefone:
99676-2177
A Prime Office em
Caraguatatuba trabalha com assistência
técnica, manutenção,
tapeçaria e vendas de
cadeiras e poltronas
para escritório. Ligue
12 3887-1899
Vendo quiosque de
doces, em Ubatuba
contendo 2 balcões
demonstrador refrigerados, 1 freezer
vertical pequeno, 1
freezer/geladeira horizontal armário, registradora. Telefone:

Aluguel definitivo no
Perequeaçu, edícula
com um quarto e saleta, sala, cozinha,
banheiro, quintal. Entrada independente.
Garagem para moto.
Permitido cachorro.
R$ 700.00 com água,
luz, iptu inclusos. Telefone: 99670-4246
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de
doces, contendo 2
balcões demonstrador refrigerados, 1
freezer vertical pequeno, 1 freezer/geladeira horizontal,
ar már io, registra dora. Telefone: (11)
7237- 0912 ou (11)
9656-9857 ou (12)
99778-6988
Vende-se uma cômoda, com 6 gavetas grandes, duas
pequenas, sapateiro. 30.00. Telefone:
3013-8784
Vendo dvd automotivo bravox, modelo
bvx d977, R$ 300,00.
Telefone: 12 997551277
Vende-se uma máquina de lavar, semi
nova, brastemp ative, 11kg, valor R$
98280-0011
Acordeon longhini,
80 baixos e violão
gianini, em perfeito
estado. Venda através do número 12
98877-8501
Vendo ou troco, freezer 98 litros, por
geladeira expositora
vertical 110v. Telefone: 12 99777-6505
Linda lanchonete,
toda equipada, pronta para trabalhar. Localizada no centro,
próximo aos bancos
e principais lojas.
Bom faturamento.
Aceito veículo como
parte do pagamento.
Valor R$ 40.000,00
toda equipada. Ou
R$30.000,00 somente o ponto. Telefone:
(12) 3832-2560 ou
99736-3611

Montador de móveis,
monto, desmonto e
faço pequenos consertos e também pequenos fretes. Telefone: 3125-9707 ou
99221-0281
C o r te d e c a b e l o,
masculino, máquina 10,00, máquina e
tesoura 15,00. Falar
com Sílvia. Vou na
sua casa. Telefone;
99184-3805
C ar l o s e l et r i c i st a
residencial, predial,
industrial, orçamento
sem compromisso.
Te l e f o n e: 9 916 6 9786
Faço consertos de
fogão, limpeza, desentupimento de
fornos e bocas de
fogão. Luiz Henrique.
Te l e f o n e: 9 975 4 0928
Tenho disponibilidade para faxina aos
sábados. Falar com
Ilda no telefone: 12
99747-8274
Fogão ative, brastemp, 4 bocas. Vendendo por apenas
R$ 400.00. Telefone:
98280-0011
Carreto Murilo, a partir de 50.00. Caminhão 3/4. Trabalho
qualquer dia. Telefone: 12 3126-4265 ou
98243-2809
Eletricista residencial e pedreiro bom.
Faça seu orçamento
com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Conserta-se fogão e
fornos. Faço limpeza
de fornos e desentupimentos de bocas
de fogão. Telefone:
99754- 0928. Falar
com Luiz.
Colocamos forro pvc

ou madeira e porta
sanfonada. Falar
com Natal, no telefone: 98836-3309
Preciso de costureira com experiência
em Overlock e galoneira, para trabalhar
em Guaratinguetá.
Bons ganhos. Telefone: 99705-1252
Trabalho como faxineira ou diarista.
Tenho referência.
Entrar em contato
com Silvia 3013 7825. Silvia
Pintura interna e
externa, lavagem
de pastilhas, tratamento de concreto
aparente, textura,
g r af f i ato, m a s s a
projetada. Telefone:
(12) 2103-5813
Transporte de pequeno por te em
toda região do litoral
norte. Telefone: (12)
98114-7031
Serviços de elétrica
residencial. Fazemos seu orçamento
sem compromisso.
Atendemos toda a
região, é só ligar,
24horas. Telefone:
98133-3854
Pintura e reforma
em geral. Profissional qualificado com
garantia do serviço
prestado. Técnicas
de aplicação de
textura, massa corrida, graffiato, latex,
verniz, etc.Telefone:
98133-3854
Pinda – Aulas particulares de Espanhol. Tr.F: 991313913
Pinda – Preciso de
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e
serviços gerais em
chácaras, sítios e fa-

