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Estado investe até R$ 3 milhões 
para Trem dos Romeiros na região
Proposta do Turismo liga São Paulo a Aparecida, com foco na movimentação religiosa; locomotiva 
promete transportar até quinhentas pessoas em circuito que é aposta para alavancar ações do setor

O Circuito da Fé da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) terá 
mais uma atração turística, 
com o projeto do Trem dos 
Romeiros, que ligará São Paulo 
a Aparecida. Para o Estado, a 
proposta tem capacidade para 
alavancar a atividade turística 
de outros sete municípios da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte): Cachoeira Paulista, 
Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete e Potim.  

O assunto foi debatido em 
uma reunião na última sexta-
-feira (16), de prefeitos e se-
cretários de turismo da região 
com o chefe de Gabinete da 
Setur (secretaria Estadual de 
Turismo), Wagner Hanashiro.

De acordo com Márcia Fili-
ppo, ex–secretária de Turismo 
de Aparecida e atualmente 
presidente da Região Turística 
da Fé, em 2019, antes da pan-
demia de Covid-19, cerca de 16 
milhões de turistas procuraram 
a região.

Levantamento realizado pelo 
Ciet (Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo) aponta 
que 86,32% das pessoas que vi-
sitam Aparecida são motivados 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

pelas atividades e característi-
cas ligadas à religião.

A proposta é transformar o 
serviço referência no Brasil ao 
conectar um dos mais impor-
tantes polos turísticos com a 
maior cidade do país. Para isso, 
o investimento previsto para o 
Trem dos Romeiros é de R$ 3 
milhões no prazo de um ano 
para as primeiras operações, 
com envolvimento de agentes 
e operadoras de turismo, da 
comunidade do entorno e da 
Região Turística do Vale do 
Paraíba.

Segundo o projeto, que ainda 
não tem uma data para o início 
de atividades, o trem sairá 
da Estação da Luz, na capital 
paulista, e viajará por 180 
quilômetros até Aparecida, com 
expectativa para transportar 
até quinhentas pessoas por 
viagem e, aproximadamente, 
quatro mil passageiros por 
mês.

Inicialmente a partida da Luz 
será às 7h com chegada em 
Aparecida às 12h. A volta para 
São Paulo será às 17h. Outros 
municípios, considerados estra-
tégicos para o turismo, devem 
receber outras paradas em 
novas fases do projeto.

Os valores dos bilhetes estão 
estimados entre R$120 a R$ 
500, de acordo com diferentes 
categorias e acomodações.Movimentação turística em Aparecida é foco do Trem do Romeiro, anunciado pelo Governo do Estado para impulsionar o setor na região
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Prefeitura de Pinda instala setecentas câmeras 
para ampliar estrutura de segurança pública
Ação faz parte do “Cidade Inteligente”, por acesso a atividades integradas; medida deve reforçar sistema

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Prosseguindo com o pro-
grama “Cidade Inteligente”, 
Pindamonhangaba anunciou, 
na última semana, a instala-
ção setecentas câmeras de 
segurança. A ação prevê ainda 
a instalação de mais dispositi-
vos de monitoramento.

Instaurado ainda em de-
zembro de 2020, com foco 
no crescimento tecnológico 
e econômico, o Município 
instalou as câmeras em cru-
zamentos, prédios públicos 
em áreas externas e internas, 
além dos pontos de wi-fi em 
praças públicas. A proposta 
é atender locais de grande 
movimentação, onde possa 
ser captada qualquer imagem 
que reforce ou garanta a se-
gurança pública.

A Prefeitura destacou que 
todos os secretários contam 
com aplicativo que possibilita 
o acesso às câmeras de seu 

setor, o que poderá colaborar 
com a gestão setor. “Cidade 
Inteligente é uma arquitetu-
ra onde podemos conectar 
várias ações através de uma 
rede de informática em que é 
possível trafegar esses dados. 
Todo esse projeto contempla 
automação da identificação 
desses atos. As câmeras nas 
entradas da cidade, por exem-
plo, podem identificar um 
veículo que tenha boletim de 
ocorrência e alertar as forças 
de segurança para autuar 
esse veículo”, comentou o 
responsável pelo projeto, o 
secretário de adjunto de Ad-
ministração, Danilo Velloso.

Vislumbrando as próximas 
ações do Cidade Inteligente, 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) destacou que há intenção 
de criar três COI’s (Centros 
de Operações Integradas), 
em Moreira César, Arareta-
ma e Cidade Nova, além de 
uma central CSI (Centro de 
Segurança e Inteligência). A 
previsão é que mais trezentas 
câmeras sejam instaladas em 
maio, garantindo mais segu-
rança para os moradores de 
Pindamonhangaba. A expec-
tativa é que os investimentos 
na área façam com que o 
índice de criminalidade caia 
no município.

Uma das câmeras instaladas em pontos estratégicos de Pindamonhangaba; programa Cidade Inteligente é o foco de ação da segurança

Fotos: Arquivo Atos
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Após polêmicas, vereadores aprovam redução 
da passagem do transporte público de Pinda

Praiamar tem segundo pedido 
de revogação judicial negado e 
Prefeitura segue com intervenção

Queda na tarifa é aprovada mais de vinte dias após encaminhamento de proposta pelo Executivo

Promessa é de frota completa para próxima semana; empresa contesta anulação

Após mais de vinte dias de 
envio do projeto, a Câmara 
de Pindamonhangaba apro-
vou, nesta segunda-feira 
(26), a redução na passagem 
de ônibus da cidade. A ação 
deve funcionar como alívio 
financeiro à população que 
utiliza de forma contínua o 
transporte público.

O projeto foi encaminhado 
ainda no início do mês, mas 
encontrou um entrave no or-
çamento do município, o que 
inviabilizou a votação naque-
le período. A proposta teve 
que retornar à Prefeitura 
para os ajustes necessários. 
A atividade visava redução 
de até R$ 0,50. No início do 
mês, o Município informou 
que concederia à Viva Trans-
porte Coletivo Ltda, empresa 
responsável pelo transporte 
público, cerca de R$ 100 
mil, além da parte variável 
de R$ 0,90 por passageiro 
transportado. O objetivo 
é que o subsídio garanta 
a cobertura de despesas 
relativas aos pagamentos 
de funcionários afetados à 

Em Caraguatatuba, a em-
presa de transporte ‘Praia-
mar’ teve seu segundo pedido 
de revogação negado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. A empresa é 
alvo de reclamações por pro-
blemas em cumprir cláusulas 
contrastivas, judiciais e sani-
tárias, segundo a Prefeitura.

A empresa recorreu, na 
última quinta-feira (22), pela 
segunda vez à decisão da jus-
tiça que nomeou a Prefeitura 
responsável pela gestão da 
empresa. A intervenção na 
administração do serviço 
apresentou, em pouco menos 
de um mês, mudanças no 
transporte público como o 
aumento da frota de 33 para 
38 veículos, adequação de li-
nhas e pagamento de salários 
e benefícios atrasados dos 
funcionários.

A empresa estava com 11 
ônibus da sua frota atuando 
em condição indevidas e não 
estaria mantendo o protocolo 
de respeito às diretrizes do 
Ministério da Saúde para 
prevenção ao Covid-19. No 
período da nova gerência, a 
Prefeitura planeja a abertura 
de um processo administra-
tivo com todas as possíveis 
falhas que ocasionaram a 
intervenção.

Em entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, o pre-
feito Aguilar Junior (MDB) 
destacou que seu objetivo 
é empregar mais motoris-
tas, aumentar a quantidade 
de transporte em 100% , 
que seria 45 ônibus,  até a 
próxima segunda-feira (3), 
implementar um aplicativo 
para o uso da população (sis-

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Thamiris Cristina
Caraguatatuba

Área de embarque em um dos pontos mais movimentados do sistema de transporte público de Pinda; serviço tem redução de tarifa aprovada

Área de embarque em um dos pontos mais movimentados do sistema de transporte público de Pinda;ada

prestação de serviços e de 
outros custos obrigatórios.

Com clima amistoso, o pro-
jeto foi aprovado por unani-
midade pelos dez vereadores 
presentes. Somente Marco 
Mayor (PSDB), hospitalizado 
para o tratamento de pancre-
atite, não votou.  A medida 
aprovada é de redução de R$ 
0,50 para quem usa cartão, 
e R$ 0,15 para passagens 
pagas com dinheiro. A ex-
pectativa é que a redução 
temporária possa começar 
a valer a partir do próximo 
mês até o fim do ano. Os 
parlamentares prometeram 
ainda estarem atentos aos 
compromissos estabelecidos, 
como aumento das linhas e 
diminuição das aglomera-
ções dentro dos ônibus. 

“Esta medida é extrema-
mente importante, porque 
em um momento de pande-
mia temos que tentar viabi-
lizar o transporte público 
e também a empresa, que 
passa por uma série de pro-
blemas; não só aqui mas em-
presas de todo o Brasil que, 
em virtude da pandemia, 
acabam não conseguindo 
manter o número adequado 
de veículos e a qualidade do 

tema já utilizado em outros 
municípios da região, que 
oferece o serviço de locali-
zação do ônibus em tempo 
real por meio do GPS portátil, 
instalado em cada veículo) e 
contratar uma empresa para 
realizar a higienização diária 
dos carros.

Aguilar Júnior revelou 
ainda que será aberto um 
processo licitatório para a 
contratação de uma empresa 
de transporte. Ele espera que, 
mesmo com a intervenção 
causada pelo déficit no aten-
dimento da Praiamar, não 
será necessário o adiamento 
do processo. O atual contrato, 
suspenso no início de abril, 
tem vencimento em 2022.

transporte, prejudicando o 
distanciamento social. Esta 
iniciativa vem em boa hora!”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Fotos:  Bruna Silva

Fotos:  Bruna Silva

Histórico – A Viva Pinda 
é a responsável pelo trans-
porte público da cidade há 
mais de dez anos. No último 
ano, cresceu a insatisfação 

dos moradores com o serviço 
prestado pela empresa. Além 
de falta de linhas de ôni-
bus, há também relatos de 
aglomerações em horários 

de pico. Ainda em 2020, os 
trabalhadores chegaram a 
entra em greve motivados 
pelas condições da atuação 
na cidade.
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Perfilor S.A, Construções, Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 05.476.154/0001-78

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

1. Contexto operacional – A Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio 
(“Companhia”) iniciou suas atividades em 2003, resultado da aliança estraté-
gica entre duas grandes e tradicionais companhias do setor industrial, ARCE-
LORMITTAL (AM) e TEKNO. A Companhia tem como principal atividade a 
industrialização e comercialização de telhas e perfis metálicos de aço, utiliza-
das na cobertura e fechamento de imóveis industriais e comerciais. A sede da 
Companhia está localizada na Av. Dr. Peixoto de Castro, sem número, quadra 
I-6, Gl.B na cidade de Lorena-SP, ocupando um terreno de 46 mil m² e 9 mil m² 
de área construída, onde está localizada a área industrial. A planta possui uma 
moderna linha de perfilação totalmente automatizada e projetada para traba-
lhar com chapas de aço pré-pintadas ou in natura. Conta também com uma 
das mais modernas e tecnológicas linhas contínuas de injeção de painéis 
termo isolantes do Brasil. A Companhia vem adotando ações efetivas e conse-
guiu reverter a tendência de resultados negativos: (i) novas estratégias de mer-
cado e desenvolvimento de novos canais de vendas; (ii) redução de custos 
diretos (embalagens/matéria-prima) e indiretos; (iii) desenvolvimento e oferta 
de novos produtos. A Companhia conta com apoio financeiro para o cumpri-
mento de seus compromissos e despesas de curto prazo, por meio da exten-
são e flexibilização dos prazos de pagamento de matéria-prima – aço e servi-
ços de pintura – adquiridos de suas controladoras ArcelorMIttal e Tekno. Con-
forme divulgado na nota 10 – Fornecedores, o saldo em 31/12/2020 é com-
posto por 73% (setenta e três por cento) de títulos da ArcelorMittal, 19% 
(dezenove por cento) da Tekno e 8% (oito por cento) de outros fornecedores. 
Covid-19Desde o início de 2020, temos acompanhado a propagação do Novo 
Coranavírus (“Covid-19”) ao redor do mundo e principalmente no Brasil. A 
Companhia efetuou uma análise dos riscos e incertezas relacionadas ao 
Covid-19 e não identificou nenhum impacto relevante que alterasse as premis-
sas e pressupostos utilizados na preparação destas demonstrações financei-
ras. No encerramento do exercício de 2020 a carteira de pedidos a produzir 
atingiu o maior volume da história da Companhia (5.471t), o suficiente para 
produção normal por 90 dias. Com relação à MP 936/20, ainda não tomamos 
nenhuma ação em razão da carteira de pedidos e expectativa de produção 
normal em 2021 na data de emissão do presente relatório. A Companhia 
seguirá observando atentamente o desenvolvimento essa situação nos próxi-
mos meses. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
– 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras do exer-
cício findo em 31/12/2020 foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil com base na legislação societária brasileira e os Pro-
nunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC. As informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram apro-
vadas para emissão pelo Conselho de Administração da Companhia em 
27/04/2021. 2.2. Bases de elaboração: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumen-
tos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas 
práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.3. Moeda funcional e 
conversão de saldos denominados em moeda estrangeira: Estas demons-
trações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. Quando existentes, transações em 
moeda estrangeira são convertidas pelas taxas de câmbio nas datas das tran-
sações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à 
taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são men-
surados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determi-
nado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico 
em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transa-
ção. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são 
geralmente reconhecidas no resultado. 3. Principais julgamentos contábeis 
de incertezas sobre estimativas – A preparação das demonstrações finan-
ceiras requer que a administração da Companhia faça julgamentos, estimati-
vas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, des-
pesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulga-
ções de passivos contingentes. O processo de preparação das demonstrações 
financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premis-
sas que afetam a aplicação de políticas contábeis e valores reportados de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revi-
sões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As 
informações sobre julgamentos e estimativas críticos, referentes às políticas 
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos 
nas demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. 3.1. Vida útil do 
ativo imobilizado: A Companhia reconhece a depreciação de seu ativo imobi-
lizado com base em vida útil estimada, que é baseada nas suas práticas e 
experiência prévia e refletem a vida econômica desses ativos. Entretanto, as 
vidas úteis reais podem variar em decorrência de diversos fatores. As vidas 
úteis do imobilizado também afetam os testes de recuperação de seu custo. 
3.2. Redução dos valores de recuperação dos ativos: A cada encerramento 
de exercício, a Companhia revisa os saldos do ativo imobilizado, avaliando a 
existência ou não de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução 
em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indicati-
vos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável para 
cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a 
valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. 3.4. Pro-
visão para realização dos estoques: A provisão para realização dos esto-
ques é constituída com base na análise dos preços de venda praticados, líqui-
dos dos efeitos de tributos e de despesas fixas incorridas nos esforços de 
vendas. 3.5. Perda por redução ao valor recuperável: É constituída em mon-
tante considerado suficiente pela Administração da Empresa para cobrir even-
tuais perdas na realização dos créditos. É adotado o critério de constituir per-
das para a totalidade dos títulos junto a clientes concordatários e/ou falidos e 
“análise individual por cliente” exceto para o caso de clientes tradicionais e 
regulares, em geral construtoras que operam em obras onde predominante-
mente o pagamento ocorre pelo sistema de medição, o qual pode sofrer atra-
sos por questões contratuais, climáticas ou governamentais, no caso de obras 
públicas. 3.6. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Com-
panhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, como des-
crito na nota explicativa nº 12. Provisões são constituídas para todos os riscos 
referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estima-
das com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui 
a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência 
disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 3.7. 
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações 
da legislação em vigor, levando em consideração os benefícios fiscais. Este 
processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro 
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, o crédito fiscal diferido 
sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças tem-
porárias é reconhecido na proporção da probabilidade de que o lucro tributável 
futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da recuperabili-
dade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de 
contribuição social e diferenças temporárias leva em consideração o histórico 
de lucro tributável, bem como a estimativa de lucro tributável futuro. 4. Princi-
pais políticas contábeis – O sumário das principais práticas contábeis aplica-
das para as demonstrações financeiras para os exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019, as quais foram aplicadas de forma consistente nestes 
exercícios são como segue: 4.1. Caixa e equivalentes de caixa: Compreen-
dem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. 
As aplicações financeiras possuem prazo de resgate de até 90 dias da data da 
aplicação, têm liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, quando 
aplicável, é determinado levando-se em consideração serem, essas aplica-
ções financeiras, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estarem sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. O cál-
culo do valor justo dessas aplicações financeiras, quando aplicável, é efetuado 
levando-se em consideração as cotações ou informações de mercado que 
possibilitem tal cálculo. 4.2. Contas a receber de clientes: As contas a rece-
ber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos 
impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. A provisão para 
perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber foi constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais 
perdas na realização dos créditos. 4.3. Estoques: Os estoques estão demons-
trados pelo menor valor entre o valor líquido de realização (valor estimado de 
venda no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas para 
realizar a venda) e o custo médio de produção ou preço médio de aquisição. 
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituí-
das quando consideradas necessárias pela Administração. A Companhia cus-
teia seus estoques por absorção, utilizando a média móvel ponderada para 
estes. 4.4. Imobilizado: É avaliado ao custo de aquisição ou construção, dedu-
zido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e cons-
truções em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante 
a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida 
com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método 

Nota 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL 7.600 5.002
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa originário das 
atividades operacionais:

Depreciação e amortização 9 e 10 1.252 1.238
Juros sobre operações mercatis com partes 
relacionadas – (205)

Perda por redução ao valor recuperável do contas 
a receber 6 245 249

9.097 6.284
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 6 3.960 (7.195)
Estoques 7 (14.018) 1.966
Impostos a recuperar 8 (1.825) (460)
Depósito judicial 1 (31)
Outros créditos (17) 52
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores 11 (5) 613
Partes relacionadas 11 (5.093) (188)
Impostos e contribuições a recolher (679) 518
Salários, férias e encargos sociais a pagar 47 5
Adiantamentos de clientes 12.201 1.078
Outras contas a pagar (79) 149

(5.507) 2.793
Juros pagos de partes relacionadas – (440)
Impostos de renda e contribuição social pagos (1.887) (1.199)

(1.887) (1.639)
Caixa líquido originado das (usados nas) atividades 
operacionais 1.703 1.154

Fluxo de caixa de operações de investimentos:
Aquisição de ativo imobilizado e intangível 9 e 10 (299) (603)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (299) (603)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.404 550
Caixa e equivalente de caixa – no início do exercício 1.169 619
Caixa e equivalente de caixa – no fim do exercício 2.573 1.169
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.404 550

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 44.265 31.599
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.573 1.169
Contas a receber de clientes 6 10.687 14.892
Estoques 7 26.226 12.208
Impostos a recuperar 8 4.695 3.263
Outros créditos 84 67
Não circulante 22.049 22.610
Depósitos judiciais 195 196
Impostos a recuperar 8 5.065 4.672
Imobilizado 9 16.641 17.557
Intangível 148 185
Total do ativo 66.314 54.209

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante 32.216 25.783
Fornecedores 10 16.530 21.628
Impostos e contribuições a recolher 32 711
Salários, férias e encargos sociais a pagar 627 580
Adiantamentos de clientes 23 14.538 2.337
Imposto de renda e contribuição social 
a recolher 14 103 62

Outras contas a pagar 386 465
Patrimônio líquido 13 34.098 28.425
Capital social 57.705 57.705
Prejuízos acumulados (23.607) (29.280)
Total do passivo e do patrimônio líquido 66.314 54.209

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 15 111.630 89.117
Custo dos produtos e serviços vendidos 16 (95.257) (74.925)
Lucro bruto 16.373 14.192
Despesas operacionais
Despesas com vendas 17 (6.347) (6.313)
Despesas administrativas e gerais 18 (2.276) (2.633)
Perda por redução ao valor recuperável do 
contas a receber 6 (245) (294)

(8.868) (9.195)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.505 4.997
Resultado financeiro
Receitas financeiras 20 387 310
Despesas financeiras 20 (292) (305)

95 5
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL 7.600 5.002
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (1.927) (1.261)
Lucro líquido do exercício 5.673 3.741

2020 2019
Lucro líquido do exercício 5.673 3.741
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 5.673 3.741

Demonstração do Resultado Abrangente

Capital Prejuízos
Nota social acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 57.705 (33.021) 24.684
Lucro líquido do exercício – 3.741 3.741
Saldos em 31 de dezembro de 2019 14 57.705 (29.280) 28.425
Lucro líquido do exercício – 5.673 5.673
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14 57.705 (23.607) 34.098

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação 
são revisados anualmente e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. Custos subsequentes são incorporados ao 
valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme 
apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a estes itens 
forem prováveis e os valores sejam mensuráveis de forma confiável. O saldo 
residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são 
reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. As vidas úteis do 
ativo imobilizado são as seguintes: 

Anos
Edifícios e construções 25%
Máquinas e equipamentos 10%
Veículos 20%
Instalações industriais 10%
Ferramentas e utensílios 10%
Móveis e utensílios administrativos e industriais 20%
Sistemas e equipamentos de informática 20%
Benfeitorias em propriedade de terceiros 25%
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefí-
cios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Quaisquer ganhos 
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil residual do 
ativo e são reconhecidos no resultado do exercício ou período em que ocorre 
a alienação ou baixa. 4.5. Redução ao valor recuperável – Impairment: No 
fim de cada exercício, a Administração revisa o valor contábil de seus ativos 
tangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos não serão 
recuperáveis pelas operações ou por sua alienação. Se houver tal indicação, o 
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o 
montante de perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante 
recuperável individual de um ativo, a Empresa calcula o montante recuperável 
da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. Quando uma base de 
alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos 
também são alocados a cada unidade geradora de caixa ou ao menor grupo 
de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e 
consistente possa ser identificada. O montante recuperável é o maior valor 
entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Na avaliação 
do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao 
valor presente por uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita uma 
avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específi-
cos do referido ativo. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade gera-
dora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do 
ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resul-
tado. Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequen-
temente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de 
caixa) para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde que não 
exceda o valor contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda por 
redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou uni-
dade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 4.6. 
Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) 
resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de 
forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como pro-
visão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obri-
gação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relati-
vos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de 
caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao 
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor do dinheiro no 
tempo é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos reque-
ridos para a liquidação de uma provisão são esperados serem recuperados de 
um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtual-
mente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 4.7. Tributos: 
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos 
impostos correntes e diferidos. Tributos correntes: A provisão para imposto de 
renda é calculada e registrada com base no lucro tributável relativo a cada 
exercício, ajustado na forma legal, calculada pela alíquota de 15%, acrescida 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240. A contribuição 
social é calculada com base na alíquota de 9% sobre a base tributável. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas e despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além 
de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Tribu-
tos diferidos: O imposto de renda e contribuição social diferidos são gerados 
por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos e seus 
respectivos valores fiscais. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados 
à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será 
realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributá-
ria) que foram promulgadas na data do balanço. O lucro tributável futuro pode 
ser maior ou menor do que as estimativas consideradas, quando da definição 
da necessidade e do montante a ser registrado de ativo fiscal. O valor contábil 
dos ativos fiscais diferidos é revisado na data do balanço e reduzido quando 
não for mais provável que haja lucro tributável disponível para permitir que 
todo o ativo, ou parte dele, seja recuperado. Tributos sobre as vendas: Despe-
sas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre vendas, exceto: 
Quando os tributos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços 
não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o tributo 
sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do 
item de despesa, conforme o caso. 4.8. Receita operacional: A receita opera-
cional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reco-
nhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o 
comprador, quando for provável que os benefícios econômicos financeiros flui-
rão para a Companhia, os custos associados podem ser estimados de maneira 
confiável, quando não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e o 
valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso 
seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado 
de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da 
receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 4.9. Instrumentos 
financeiros: Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um 
ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade. Ativos financeiros: Ativos financeiros são classi-
ficados no reconhecimento inicial e subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado (ins-
trumentos de dívida) A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo 
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo finan-
ceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ati-
vos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais. • Os termos 
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos 
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros 
sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado 
são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e 
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhe-
cidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução 
ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado 
incluem e contas a receber de clientes (incluindo partes relacionadas). Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Incluem ativos 
financeiros mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento 
inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos obrigatoriamente mensu-
rados ao valor justo. São classificados como mantidos para negociação se 
originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo. A cada data 
de balanço, são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, correção monetá-
ria, variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo 
são reconhecidos no resultado, quando incorridos, como receitas ou despesas 
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Aos Acionistas e Administradores da
Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio – Lorena-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Perfilor S.A. Cons-
truções, Indústria e Comércio (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações finan-
ceiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por outro auditor 
independente, que emitiu relatório, em 17 de abril de 2020, com uma opinião 
sem modificação sobre essas demonstrações financeiras. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A administração é res-

ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas, não, a garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma audito-
ria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defici-
ências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificados durante nossos trabalhos. Campinas, 27 de abril de 2021. 
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

financeiras. Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem 
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Passivos financeiros: 
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e rece-
bíveis ou contas a pagar. Todos os passivos financeiros são mensurados ini-
cialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro 
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, saldos bancários a descoberto e instrumentos 
financeiros derivativos. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela 
Companhia são: contas a pagar a fornecedores (incluindo partes relaciona-
das), “leasing” mercantil financeiros e empréstimos e financiamentos. Com-
pensação de instrumentos financeiros: Os ativos financeiros e passivos finan-
ceiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimo-
nial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensa-
ção dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases 
líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 4.10. 
Novos pronunciamentos contábeis: Pronunciamentos novos ou revisados 
aplicados pela primeira vez em 2020: Os pronunciamentos e as interpretações 
contábeis abaixo, emitidos até 31/12/2020 pelo “International Accounting Stan-
dards Board – IASB”, foram aplicados pela Empresa nas demonstrações finan-
ceiras para o exercício findo em 31/12/2020: • IFRS – Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro (CPC 00(R2)) – Conceitos e orientações sobre apre-
sentação e divulgação, bases de mensuração, objetivos do relatório financeiro 
e informação útil. A Empresa avaliou os impactos do IFRS e entende que sua 
adoção não provocou um impacto relevante nas demonstrações financeiras. • 
Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de Negócios – Melhora a definição de 
negócio, ajudando na determinação se a aquisição é de um grupo de ativos ou 
de um negócio. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações 
financeiras da Empresa. • Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de 
Omissão Material – A nova definição estabelece que: “a informação é material 
se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, 
decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propó-
sito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras”. Essas altera-
ções não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Empresa. Nor-
mas emitidas, mas ainda não vigentes: Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2021. A Empresa não adotou 
essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. A Empresa 
não espera que as seguintes normas alteradas e interpretações terão impacto 
significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Empresa: • Con-
tratos de Seguros – IFRS 17 • Classificação de passivos como circulante ou 
não circulante – Alterações ao IAS 1
5. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Caixa e bancos 2 11
Aplicações financeiras de liquidez imediata 2.571 1.158

2.573 1.169
As aplicações financeiras de liquidez são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. Referem-se aos investimentos em títulos de renda fixa (com 
recompra automática), atualizados com base na variação de 10% à 100% da 
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia para os exercícios de 
2020 e 2019 , remunerados à taxa ajustada de acordo com o contrato firmado 
entre a Perfilor e o Banco Itaú Unibanco S.A. em 19/06/2015. O contrato prevê 
as seguintes faixas de remuneração, de acordo com o tempo de duração da 
aplicação: 
Período Remuneração
De 001 a 014 dias 10% da SELIC
De 015 a 059 dias 20% da SELIC
De 060 a 119 dias 30% da SELIC
De 120 a 179 dias 40% da SELIC
De 180 a 359 dias 50% da SELIC
De 360 a 719 dias 70% da SELIC
De 720 a 1.080 dias 100% da SELIC
6. Contas a receber de clientes 2020 2019
Contas a receber de clientes – terceiros 17.579 21.539
Provisão para perda de crédito esperada (6.892) (6.647)

10.687 14.892
Em 31 de dezembro, os saldos de contas a receber estão compostos, por 
vencimento, como seguem: 
A vencer: 2020 2019
De 1 a 30 dias 7.032 7.825
De 31 a 60 dias 3.170 3.166
De 61 a 90 dias 314 418
Acima de 91 dias – 56
Total a vencer 10.516 11.465
Vencidos:
Vencidos de 1 a 30 dias 170 3.560
Vencidos de 31 a 60 dias – 394
Vencidos de 61 a 90 dias 3 25
Vencidos de 91 a 180 dias 114 217
Vencidos há mais de 181 dias 6.776 5.878
Total vencido 7.063 10.074
Total 17.579 21.539
Movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas: 

2020 2019
Saldo inicial (6.647) (6.398)
Adições (355) (365)
Reversão 110 116
Saldo final (6.892) (6.647)
O risco de crédito das contas a receber advém da possibilidade da Compa-
nhia não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar 
esse risco, a Companhia adota como prática o provisionamento de perdas 
(Provisão para perda de crédito esperada). Por tratar-se de vendas prepon-
derantemente para construtoras, a Companhia adicionalmente realiza uma 
análise individual dos casos, levando em conta principalmente o tempo de 
relacionamento comercial e os motivos que resultaram no descumprimento 
dos prazos de pagamento. 
7. Estoques 2020 2019
Produtos acabados 6.216 2.187
Produtos para revenda 223 213
Matérias-primas 14.355 6.645
Estoques em poder de terceiros 5.432 3.163

26.226 12.208
A Companhia não constitui provisão para perdas no estoque por obsolescência 
em razão de não existir histórico e evidências de perdas de material estocado. 
8. Impostos a recuperar 2020 2019
ICMS 543 126
IPI (i) 3.622 2.459
Imposto de renda e contribuição social 325 677
Outros 205 1
Total circulante 4.695 3.263
IPI (i) 5.065 4.672
Total não circulante 5.065 4.672
(i) De acordo com estudos preparados pela Administração, a Companhia 
espera realizar parte significativa do crédito de IPI, por meio da compensação 
com outros tributos federais, incluindo imposto de renda, PIS e COFINS.

9. Imobilizado 

Custo do imobilizado bruto
Terre-

nos
Edifica-

ções
Instala-

ções

Máquinas 
e equipa-

mentos

Móveis 
e uten-

sílios

Compu-
tadores e 

periféricos

Imobilizado 
em anda-

mento

Veículos e 
empilha-

deira
Ferra-

mentais

Construções 
em imóveis 

terceiros Outros Total
Saldos em 31/12/2018 82 7.385 477 20.761 251 640 – 278 18 80 3 29.975
Adições – 21 9 242 26 – 141 8 15 – – 462
Baixas – – – – – – – – – – – –
Transferências – – – – – – – – – – – –
Saldos em 31/12/2019 82 7.406 486 21.003 277 640 141 286 33 80 3 30.437
Adições – – 66 77 80 6 25 – 37 – – 291
Saldos em 31/12/2020 82 7.406 552 21.080 357 646 166 286 70 80 3 30.730
Depreciação acumulada
Saldos em 31/12/2018 – (1.855) (287) (8.441) (216) (625) – (146) (12) (80) – (11.662)
Adições – (130) (25) (993) (14) (4) – (48) (4) – – (1.218)
Baixas – – – – – – – – – – – 417
Saldos em 31/12/2019 - (1.985) (312) (9.434) (230) (629) – (194) (16) (80) – (12.880)
Adições – (132) (27) (968) (17) (3) – (54) (6) – – (1.207)
Saldos em 31/12/2020 – (2.117) (339) (10.402) (247) (632) – (248) (22) (80) – (14.087)
Imobilizado líquido
Saldos em 31/12/2019 82 5.421 174 11.569 47 11 141 92 17 – 3 17.557
Saldos em 31/12/2020 82 5.289 213 10.682 111 13 166 36 47 – 2 16.641
Taxa média ponderada anual 
de depreciação – 2% 6,% 50% 6% 32% – 19% 8% – – –

Vida útil – 50 20 20 12 3 – 5 12 – – –

10. Fornecedores 2020 2019
Partes Relacionadas (Nota explicativa 11) 15.185 20.278
Outros fornecedores 1.345 1.350

16.530 21.628
11. Partes Relacionadas – a. Saldos patrimoniais: Passivo circulante

2020 2019
Tekno S.A. Indústria e Comércio (i) 3.173 3.634
ArcelorMittal Brasil S.A. (ii) 12.012 16.644
Total 15.185 20.278
Abaixo os saldos a pagar por idade de vencimento (iii): 

2020 2019
A vencer: Tekno S.A ArcelorMittal Tekno S.A ArcelorMittal
De 1 a 30 dias 998 4.637 1.889 934
De 31 a 60 dias 2.175 7.375 1.745 8.264
De 61 a 90 dias – – – 7.446
Total a vencer 3.173 12.012 3.634 16.644
Total geral 3.173 12.012 3.634 16.644
b. Transações que afetam o resultado Despesas 

financeiras Compras
2020 2019 2020 2019

Tekno S.A. Indústria e Comércio (i) – – 22.209 15.223
ArcelorMittal Brasil S.A. (ii) – 205 95.726 46.758
Total – 205 117.935 61.981
(i) Refere-se às compras de serviços de beneficiamento de matéria-prima, 
principalmente relacionado a pintura de bobinas de aço. (ii) Saldos de 
juros pagos decorrentes de atrasos de pagamento de duplicatas. As taxas 
de juros foram calculadas com base na variação de 110% do CDI. (iii) As 
compras de matéria prima com partes relacionadas são faturadas com os 
seguintes prazos de pagamento: ArcelorMittal Brasil: 30 dias; Tekno: 30 dias. 
Remuneração da Administração: A remuneração dos principais adminis-
tradores, que compreendem empregados com autoridade e responsabili-
dade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, 
é composta exclusivamente de benefícios de curto prazo, cujo montante 
destinado e reconhecido contabilmente como despesa no exercício findo 
em 31 de dezembro 2020 foi de R$ 940 (R$ 890 no exercício findo em 
31/12/2019). A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de res-
cisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em participações 
societárias. A Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios 
de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. 
Os benefícios de curto prazo para os administradores são os mesmos dos 
demais empregados. Os valores destes benefícios estão agregados à remu-
neração dos administradores. Adicionalmente, a Companhia não mantém 
quaisquer benefícios para pessoas chave da administração de suas partes 
relacionadas. 12. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – De 
acordo com a legislação vigente, as operações da Companhia estão sujeitas 
a revisões pelas Autoridades Fiscais pelo prazo de cinco anos com referên-
cia aos impostos e às contribuições federais (imposto de renda, contribuição 
social, PIS, Cofins e IPI) e estaduais (ICMS). A Administração da Compa-
nhia entende não haver riscos significativos futuros em suas demonstrações 
financeiras em 31/12/2020 e 2019. As contingências passivas classificadas 
como “ possíveis” e não provisionadas somam R$120 em 2020 (R$132 em 
2019). 13. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31/12/2020 o capital 
social subscrito e integralizado no montante de R$ 57.705 está represen-
tado por 57.705 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subs-
critas conforme segue: 

Acionistas
Quantidade

de ações 2020
Percentual

de ações 2020
ArcelorMittal Spain Holding 29.429.749 51%
Tekno S.A. Indústria e Comércio 28.275.629 49%
Total 57.705.378 100%
A administração não vem destinando os dividendos e reserva legal, pois o 
lucro está sendo utilizado para abosorção dos prejuízos. 14. Imposto de 
renda e contribuição social – Em 31/12/2020 a Companhia possui pre-
juízos fiscais acumulados e base negativa de contribuição social no mon-
tante de R$ 18.486 (R$ 20.946 de dezembro de 2019). Conforme legislação 
vigente, a compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa 
de contribuição social está limitada, anualmente, a 30% do lucro tributável, 
não havendo prazo de prescrição. O crédito tributário sobre esses valores é 
estimado em R$ 6.285 (2019 – R$ 7.121). Nenhum montante foi registrado 
como crédito tributário diferido nas demonstrações financeiras, tendo em 
vista a Companhia não reunir todos os elementos definidos nas práticas 
contábeis para reconhecimento desse crédito. Os resultados reais podem 
diferir das estimativas adotadas. Reconciliação entre a taxa nominal e a taxa 
efetiva de imposto de renda e contribuição social:

2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 7.602 5.002
Alíquota nominal 34% 34%
Despesas com IRPJ e CSLL pela alíquota nominal 2.584 1.701
(+) Adições permanentes 120 10
(+) Adições temporárias 83 125
Imposto de renda antes da compensação 2.787 1.836
Compensação de prejuízo fiscal (860) (575)
Despesa com imposto de renda e contribuição social 1.927 1.262
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 25,3% 25,2%

15. Receita operacional líquida 2020 2019
Vendas de produtos 147.178 117.343
Impostos sobre vendas (34.743) (27.494)
Devoluções e abatimentos (805) (732)
Total 111.630 89.117
16. Custo dos produtos vendidos 2020 2019
Matéria-prima 86.385 67.920
Salários, encargos e benefícios 3.611 3.201
Energia elétrica e gás natural 464 574
Depreciação 149 1.208
Outros 4.648 2.022
Total 95.257 74.925
17. Despesas de vendas 2020 2019
Despesas com pessoal 1.668 2.413
Comissões e fretes sobre vendas 2.790 2.336
Depreciação 21 9
Fretes sobre vendas 1.279 914
Outros 589 641
Total 6.347 6.313
18. Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Despesas com pessoal 983 1.329
Depreciação 27 21
Serviços de terceiros 396 423
Serviços de Assessoria contábil 163 185
Serviços de Assessoria comercial(Serasa) 185 139
Outros 522 536

2.276 2.633
19. Resultado financeiro
Receitas financeiras 2020 2019
Descontos obtidos 2 21
Juros recebidos de clientes 329 247
Aplicações financeiras 4 4
Outros 52 38

387 310
Despesas financeiras
Juros sobre operações mercantis com partes relacionadas (243) (205)
Descontos concedidos (14) (30)
Outros (35) (70)

(292) (305)
Total resultado financeiro, líquido 95 5
20. Instrumentos financeiros – A Companhia mantém operações com
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez, rentabilidade e segurança. A política relativa à contratação de
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção quando necessário é
aprovada pelo Conselho de Administração, sendo subsequentemente ana-
lisada de forma periódica em relação à exposição ao risco que a Adminis-
tração pretende proteger. Os resultados obtidos com estas operações estão
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da
Companhia. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reco-
nhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia não
possuiu e não operou com instrumentos financeiros derivativos durante os
exercícios apresentados. Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis
foram definidos como a seguir: • Nível 1 – Preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 – Inputs,
exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). •
Nível 3 – Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em
dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 

Valor justo de instrumentos 
financeiros avaliados ao valor

 justo por meio de resultado

Valor justo das demais 
categorias de instru-

mentos financeiros Valor Justo total Valor Contábil
Nível 2 Nível 2

Ativos ao valor justo por meio do resultado: 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Aplicações financeiras 2.571 1.158 – – 2.571 1.158 2.571 1.158
Ativos financeiros ao custo amortizado:
Caixas e bancos – – 2 11 2 11 2 11
Contas e receber de clientes – – 10.687 14.892 10.687 14.892 10.687 14.892
circulante
Passivos financeiros ao custo amortizado:
Fornecedores – circulante – – 1.345 1.350 1.345 1.350 1.345 1.350
Partes relacionadas – circulante – – 15.185 20.278 15.185 20.278 15.185 20.278

As aplicações financeiras, classificadas como nível 2, foram registradas 
com base no valor do resgate naquela data, representando o melhor valor 
justo. As operações da Companhia estão sujeitas de riscos abaixo descri-
tos: Risco de crédito: Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de institui-
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. 
Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das 
situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a defi-
nição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições 
em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente 
realiza operações com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por 
agências de rating. Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de 
a Companhia estar sujeita aos ganhos ou perdas decorrentes de oscila-
ções de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a 
captação de recursos, quando necessário, em termos de taxas prefixadas 
ou pós-fixadas. Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de 
oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela 
Companhia para a aquisição de insumos, a venda de produtos e a contra-
tação de instrumentos financeiros. A Companhia possui política específica, 
quando necessário, para a contratação de operações de hedge para mitigar 
riscos de exposição às taxas de câmbio. As políticas de Administração de 
risco da Companhia foram estabelecidas pelo Conselho de Administração a 
fim de identificar e analisar riscos enfrentados pela Companhia, para esta-
belecer apropriados limites de riscos e controles e monitorar riscos e ade-
rência aos limites. Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revi-
sados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Companhia. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possuía 
nenhum contrato de proteção cambial em aberto, assim como nenhum ativo 
ou passivo registrado em moeda estrangeira. Risco de liquidez: A respon-
sabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Diretoria Admi-
nistrativa da Companhia, que elaborou um modelo apropriado de gestão 
de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação 
e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. O gerenciamento do 
risco de liquidez é feito através do monitoramento contínuo dos fluxos de 
caixa previstos e reais, da combinação dos perfis de vencimento dos ati-
vos e passivos financeiros e pela manutenção de relacionamento próximo 
com instituições financeiras, com frequente divulgação de informações para 
suportar decisões de crédito quando da necessidade de recursos externos. 
Instrumentos financeiros por categoria: Os principais ativos e passivos 
financeiros da Companhia estão apresentados a seguir: 

2020

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Ativo pelo 
custo 

amortizado

Passivo pelo 
custo 

amortizado Total
Caixa e equivalentes de caixa 2.571 2 – 2.573
Contas a receber de clientes – 10.687 – 10.687
Outras contas a receber – 84 – 84
Total 2.570 10.773 – 13.344
Passivos financeiros
Fornecedores – – 1.345 1.345
Partes relacionadas – – 15.185 15.185
Outras contas a pagar – – 386 386
Total – – 16.916 16.916

2019

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Ativo pelo 
custo 

amortizado

Passivo pelo 
custo 

amortizado Total
Caixa e equivalentes de caixa 1.158 11 – 1.169
Contas a receber de clientes – 14.892 – 14.892
Outras contas a receber – 67 – 67
Total 616 8.068 – 8.684
Passivos financeiros
Fornecedores – – 1.350 1.350
Partes relacionadas – – 20.278 20.278
Outras contas a pagar – – 465 465
Total – – 22.093 22.093
21. Informações adicionais as demonstrações dos fluxo de caixa

2020 2019
Aquisições de bens do ativo imobilizado sem efeito caixa – 462

299 462
22. Seguros (não auditado) O Empresa mantém a política de contratar
cobertura de seguros de forma global para riscos de engenharia, obras de
construção civil, instalação e montagem relacionados aos seus ativos ope-
racionais, especificamente associados às edificações próprias no segmento
de prevenção de incêndio. Os seguros contratados possuem cobertura
sobre responsabilidade civil, danos materiais, entre outros. A cobertura em
31/12/2020 e 2019 é de R$30.254. 23. Adiantamentos de clientes – O
aumento na conta de adiantamentos de clientes está diretamente relacio-
nado ao aumento da receita, principalmente na atuação mais abrangente
no mercado de produtores rurais, cuja condição estabelecidade junto aos
clientes foi de pagamento antecipado. Adicionalmente, para todos os novos 
clientes, a condição de pagamento estipulada foi de pagamento antecipado
de 30% do valor do pedido, como medida preventiva para o risco de inadim-
plência devido a pandemia causada pelo COVID-19.

Flavio Ernesto de Almeida Eras – Contador CRC 1SP 189.033/O-8

Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno no 
engenheiro neiva, 
medindo 10x50 no va-
lor de R$ 150.000,00. 
Contato 3132-8151 

Corte de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 

1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 

ou 99709-0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - Gua-
rá

Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 

com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los e let r ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-

dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 

Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
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Ligações irregulares de esgoto são grandes 
vilões durante períodos quentes e chuvosos

As altas temperaturas do 
verão associadas as panca-
das de chuva no final do dia 
são uma combinação perfei-
ta para ocasionar transtor-
nos nas redes de esgoto. Esse 
acúmulo de chuva, apesar de 
ser benéfico para os prin-

Da Redação
Guaratinguetá cipais mananciais do país, 

também pode causar alguns 
transtornos na cidade, entre 
eles a sobrecarga nas redes 
de esgotos, ou seja, aqueles 
coletores que são projetados 
e dimensionados para receber 
exclusivamente rejeitos do-
miciliares e comerciais, mas 
que muitas vezes recebem 
também águas das chuvas 

Guaratinguetá Saneamento orienta que redes de água e esgoto devem construídas separadamente
que deveriam ser destinadas 
aos córregos da cidade.

Quando isso ocorre, todo o 
volume de água da chuva que 
deveria chegar às galerias de 
águas pluviais, e posterior-
mente aos rios, vão direta-
mente para as tubulações. A 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pela 
coleta e tratamento de es-

goto da cidade, explica que 
esse fluxo maior de água 
nas redes descaracteriza o 
efluente recebido que, após 
os temporais, acaba mui-
tas vezes extravasando nos 
poços de visita, ou seja, os 
bueiros, como são popular-
mente conhecidos, e que dão 
acesso às redes subterrâneas, 
e até mesmo dentro das re-

sidências. 
A prática de conectar ca-

lhas e ralos na rede de es-
goto é proibida por Lei pelo 
Decreto Estadual nº 8468 
– 08/09/1976, inclusive 
passível de multa.

Segundo o diretor da Gua-
ratinguetá Saneamento, Sér-
gio Bovo, o esgoto é com-
posto por 99% de resíduos 

líquidos e 1% de sólidos e, 
ao receber a água da chuva, 
o efluente bruto é diluído e 
as tubulações não suportam 
a sobrecarga. “Na maioria das 
vezes, o cidadão não sabe se 
as instalações internas de 
seu imóvel estão corretas e 
acabam destinando a água 
de chuva para as redes de 
esgoto”, explica Bovo.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 007/2021 - Edital nº 07/2021 – Proc. Adm. Mun. 
n° 089/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do 
credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 025/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 12/05/2021, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, 
a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de 
ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, 
poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que 
será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 28 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 024/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisições de cestas básicas para 
atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no período 
da Pandemia da COVID-19, conforme descrições constantes do Termo de 
Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 11/05/2021, às 9:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria 
de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 28 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Centro de Pinda ganha nova rua próxima
a empreendimento para fluidez no trânsito
Acesso promete garantir tranquilidade para motoristas na região central; via fica ao lado de creche municipal 

Com foco na garantia de 
fluidez no trânsito da área 
central, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, na úl-
tima semana, as obras de uma 
nova rua no trecho do velório 
da cidade. A promessa é que a 
nova via garanta mobilidade 
aos motoristas.

De acordo com o Município, 
o novo acesso à rua Major dos 
Santos Moreira possibilitará 
facilidade na mobilidade ur-
bana central, na tentativa de 
garantir aos usuários conforto 
e menos transtornos quando 
saírem do estabelecimento 
que será entregue em breve. A 
via foi aberta ao lado do Cmei 
(Centro Municipal de Educação 
Infantil) e dará acesso à parte 
inferior da nova unidade do 
Shibata, além de ruas do bairro 
Parque do Ipê.

“O acesso facilitará o sistema 
viário da região pois com o 
novo supermercado e com o 
início das atividades na creche 
a circulação será mais intensa, 
sendo necessária a abertura de 
novos acessos nessa região”, 

Da Redação
RMVale

Servidores trabalhando na abertura de uma nova rua, no Centro de Pindamonhangaba; obra realizada com apoio da rede Shibata de supermercado

comentou o prefeito Isael Do-
mingues (PL).

A obra contempla a abertura 
e pavimentação da nova rua, 
que contará com nove metros 
de largura, calçada com 2,5m, 
readequação do ramal de 
drenagem e rebaixamento do 
ponto de vistoria da Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo). 
As atividades estão sendo rea-
lizadas diretamente pela rede 
de supermercados.

A expectativa é que a rede 
Shibata inaugure, ainda neste 
semestre, a nova unidade, que 
abrirá mais de duzentos postos 
de trabalho. Em fevereiro deste 
ano, a empresa fechou parceria 
com o PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) para a 
contratação de funcionários. 
Deste então, o PAT tem orien-
tado para que os interessados 
façam o cadastramento na 
plataforma da rede, de acordo 
com o perfil e vaga.

A rede de supermercados 
está no município há cinco 
anos ao lado do Shopping 
Pátio Pinda. Além da nova 
unidade do Centro, Moreira 
César também pode ganhar 
uma loja da rede.

Fotos:  Bruna Silva

Cachoeira Pauliista tem 
formalização para adesão 
à Associação RT da Fé
Região Turística da Fé é composta por nove municípios 
da RMVale e aposta para ampliar investimento no setor

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro (MDB), formalizou na 
última quinta-feira (22) a 
adesão do município à As-
sociação RT da Fé – Região 
Turística da Fé. A cidade passa 
a ter representatividade no 
turismo regional ao cumprir 
mais uma etapa estabelecida 
pelo Ministério do Turismo e 
secretaria Estadual de Turis-
mo. Até o momento, apenas 
Cachoeira e Cunha já oficia-
lizaram a junção.

A Região Turística da Fé 
teve início em 2004, quando 
o Sebrae iniciou um proje-
to para fortalecimento do 
Circuito Turístico Religioso 
com as cidades de Aparecida, 
Guaratinguetá e Cachoeira 

Paulista. Em 2017, surge a 
necessidade de se trabalhar o 
Plano Regional de Turismo, e 
Canas, Cunha, Lorena, Pique-
te, Potim e Roseira se juntam 
às três cidades, iniciando a 
participação na elaboração 
do plano.

Na Associação, o município 
garante diversos benefícios, 
como apoio na construção 
do Plano Diretor de Turis-
mo, pesquisa de demanda, 
inventários de equipamentos, 
serviços turísticos, infraes-
trutura de apoio ao turismo, 
criação do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), entre 
outros.

“Tanto o Governo Federal 
quanto o Estadual trabalham 
na ótica do turismo regionali-
zado, por isso é fundamental 
essa integração para a pro-
moção e progresso da nossa 
infraestrutura regional”, fri-

Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista; cidade adere à Associação Rota Turística da Fé

Fotos: Arquivo Atos

sou Mineiro.
Estiveram presentes no 

encontro o vice-presidente 
Anderson Solcia, o secretário 
executivo, Distéfano Bastos e 
o diretor financeiro, Laércio 
de Paula, autoridades da RT 
da Fé. O secretário de Cultura 
e Turismo de Cachoeira Pau-
lista, Adriano Nogueira de Sá, 
a presidente do Comtur do 
município, Michele Netto, e o 
secretário de Finanças, Thales 
Satim também participaram 
do evento.

“Precisamos estar prepa-
rados para a retomada pós-
-pandemia com o turismo 
de proximidade, e principal-
mente trabalhar no médio e 
longo prazos, por isso quero 
agradecer aos vereadores 
que deram exemplo de cons-
ciência coletiva ao aprovar 
a lei autorizativa”, destacou 
Adriano Nogueira.


