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16ª VC – Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO Nº 0154161-76.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO WILLIAMS 
LTDA., CNPJ 56.623.143/0001-04, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL CLÁUDIO 
RODRIGUES ROCHA (CPF 079.008.349-31), que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta 
de Pagamento por parte de DIVA MARIA DE MOURA D'ANGELO, bem como contra Lucrécia 
Aparecida Tavares, objetivando o recebimento de R$ 66.654,00 (Junho/2011), oriundos da locação e 
demais encargos do imóvel comercial situado á Rua Catumbi, 371 - Brás, nesta Capital, a ser 
devidamente corrigido e atualizado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão -  Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), 
convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 20 de 
dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação para não manutenção, nos termos da 
cláusula 5.1, alínea “i”, subitens “i” e “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio 
Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida 
(“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, e de índice de Patrimônio Líquido/Ativo Total, de, no mínimo 25%, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas 
demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. A comprovação da condição 
de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de 
identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos,  
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 
1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 12 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Latasa Reciclagem S.A.
CNPJ nº 04.266.100/0001-15

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado

Ativo NE 2016 2015 2016 2015
Circulante 459.435 392.886 514.526 427.787
Caixa e equivalentes de caixa 6 9.628 985 10.712 1.104
Contas a receber de clientes 7 293.776 215.190 294.628 213.674
Estoques 8 113.100 115.834 146.002 146.260
Impostos a recuperar 9 38.050 44.550 58.292 50.398
Partes relacionadas 11 – 7.750 – 7.750
Demais contas a receber 10 4.881 8.577 4.892 8.601
Não circulante 131.857 86.958 98.996 77.016
Demais contas a receber 10 629 619 1.097 1.022
Impostos a recuperar 9 21.850 472 33.354 17.560
Impostos diferidos 14 6.716 6.986 6.790 7.163
Investimentos 12 59.918 43.787 – –
Imobilizado 13 42.744 35.094 57.755 51.271
Total do ativo 591.292 479.844 613.522 504.803

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido NE 2016 2015 2016 2015
Circulante 492.124 376.213 511.376 392.743
Empréstimos e financiamentos 17 85.211 86.133 85.211 86.133
Fornecedores 15 376.996 262.000 385.966 273.996
Impostos a pagar e parcelamentos 16 12.812 10.514 13.876 11.756
IR e contribuição social 14 1.038 1.040 3.981 2.047
Salários e encargos sociais 2.352 1.608 2.759 1.888
Dividendo a distribuir – 1.169 – 1.169
Demais contas a pagar 18 13.715 13.749 19.583 15.754
Não circulante 46.823 52.164 49.801 60.593
Empréstimos e financiamentos 17 15.117 14.910 15.117 14.910
Parcelamento de tributos 16 12.004 16.283 12.593 16.998
Demais contas a pagar – – – 5.040
Impostos diferidos 14 1.244 1.244 3.417 3.417
Provisões para contingências 23 18.458 19.727 18.674 20.228
Patrimônio líquido 52.345 51.467 52.345 51.467
Capital social 19.1 38.736 38.736 38.736 38.736
Ajuste de avaliação patrimonial 19.2 8.912 8.912 8.912 8.912
Reserva de lucros 4.697 3.819 4.697 3.819
Total do passivo e patrimônio  líquido 591.292 479.844 613.522 504.803

Demonstrações  
do Resultado

Controladora Consolidado
NE 2016 2015 2016 2015

Receita operacional 
 líquida 20 1.885.979 1.774.085 2.381.618 1.867.826
Custos dos produtos 
 vendidos 21 (1.854.086) (1.736.828) (2.336.050) (1.825.773)
Lucro bruto 31.893 37.257 45.568 42.053
Despesas e receitas 
 operacionais
Gerais e
 administrativas 21 (16.714) (14.899) (17.360) (12.345)
Outras despesas/receitas (349) – 4.678 –
Ganho por equiva-
 lência patrimonial 
  em controlada 12 16.131 4.657 – –
Receitas financeiras 22 3.289 2.954 6.028 3.418
Despesas financeiras 22 (21.993) (24.203) (23.381) (25.785)
Lucro antes do IR e CS 12.257 5.766 15.533 7.341
IR e CS correntes 14.3 (270) (843) (3.546) (2.418)
Lucro líquido exercício 11.987 4.923 11.987 4.923

Demonstrações do Resultado Abrangente Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro líquido do exercício 11.987 4.923 11.987 4.923
Total do resultado abrangente do exercício 11.987 4.923 11.987 4.923

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Ajuste de avaliação Reserva de lucros Lucros
social patrimonial Reserva legal Lucros retidos acumulados Total

Saldos em 31/12/2014 38.736 8.312 65 – – 47.113
Ajuste de avaliação patrimonial - reflexa – (27) – – – (27)
Realização do imposto de renda avaliação patrimonial – 627 – – – 627
Lucro líquido do exercício – – – – 4.923 4.923
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – – 246 – (246) –
Dividendo mínimo obrigatório – – – – (1.169) (1.169)
Lucros à disposição da AGO – – – 3.508 (3.508) –
Saldos em 31/12/2015 38.736 8.912 311 3.508 – 51.467
Lucro líquido do exercício – – – – 11.987 11.987
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – – 599 – (599) –
Dividendo mínimo obrigatório distribuído – – – – (2.847) (2.847)
Dividendos adicionais propostos e distribuídos – – – (8.262) (8.262)
Lucros à disposição da AGO – – – 279 (279) –
Saldos em 31/12/2016 38.736 8.912 910 3.787 – 52.345

Demonstrações dos  
Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IR/CSLL 12.257 5.766 15.533 7.341
Ajustes para:
Depreciação e amortização 1.766 1.874 3.552 5.936
Valor residual de ativo imobilizado baixado – 2.398 – 9.622
Provisão de juros sobre empréstimos 19.633 – 19.633 –
Estorno de provisão
  para contingências (1.269) – (1.554) –
Resultado de equivalência
 patrimonial (16.131) (4.657) – –

16.256 5.381 37.164 22.899
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/diminuição do contas
 a receber de clientes (78.586) (138.173) (80.954) (118.138)
(Aumento)/diminuição dos estoques 2.734 (51.308) 258 (81.491)
(Aumento)/diminuição dos
 impostos a recuperar (14.878) 4.309 (23.688) 1.397
(Aumento)/diminuição dos
 outros ativos 3.686 (5.795) 3.634 (5.384)
Aumento/(diminuição) de
 fornecedores 114.996 156.901 111.970 162.367
Aumento/(diminuição) dos impostos 
 a pagar e parcelamentos (1.981) (4.467) (2.285) (10.783)
Aumento/(diminuição) de salários
 e encargos sociais 744 225 871 339
Aumento/(diminuição) de
 outras obrigações (34) 3.830 (1.211) 6.632
Pagamento de IR e CS (2) – (1.239) –
Fluxo de caixa aplicado nas
 atividades operacionais 42.935 (29.097) 44.520 (22.162)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativos imobilizados (9.416) (14.944) (10.036) (21.831)
Fluxos de caixa aplicado nas
 atividades de investimentos (9.416) (14.944) (10.036) (21.831)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortização e captação
 de empréstimos (20.348) 49.622 (20.348) 49.622
Amortização e captação de
 partes relacionadas 7.750 (7.750) 7.750 (7.750)
Pagamento de dividendos (12.278) – (12.278) –
Fluxos de caixa gerado (aplicado) 
 nas atividades de investimentos (24.876) 41.872 (24.876) 41.872
Aumento/(diminuição) em caixa
 e equivalentes de caixa 8.643 (2.169) 9.608 (2.121)
Demonstração do aumento/(diminuição) 
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 985 3.154 1.104 3.225
No fim do exercício 9.628 985 10.712 1.104
Aumento/(diminuição) em caixa
 e equivalentes de caixa 8.643 (2.169) 9.608 (2.121)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Latasa Reciclagem S.A., possui duas fábricas 
instaladas em Pindamonhangaba, que atuam diretamente na prestação de 
serviço de reciclagem de sucata de alumínio através de contratos firmados 
com seus clientes. A Companhia possui ainda uma fábrica instalada em 
Itaquaquecetuba, especializada na produção de ligas para siderurgia, indús-
tria automobilística e aplicações na produção de bens de consumo como a 
produção da “linha branca”, processando latas de alumínio, perfis, cabos,  
off set entre outros materiais, que são coletados por meio de 23 centros de 
coleta, próprios. A sede social da Companhia está localizada na cidade de 
Pindamonhangaba - SP. A emissão das demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela Administração em 29/04/2017. 2. Apresentação das demons-
trações financeiras: (a) Entidade do Grupo: A participação societária que 
a Companhia possui em sua controlada é assim apresentada: 
Empresa Participação no capital - % País
Latasa Indústria e Comércio Ltda. 100 Brasil
A Latasa Indústria e Comércio é uma unidade industrial de fundição, arma-
zenagem e distribuição de alumínio. (b) Declaração de conformidade:  
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, seguindo os pronunciamentos e as orientações emitidos 
pelo CPC, que foram aprovados pelo CFC. (c) Base de mensuração:  
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.  
(d) Moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor-
mações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o mi-
lhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. (e) Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as orientações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá-
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.  
Os resultados reais podem divergir dessas premissas. Estimativas e premis-
sas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estima-
tivas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações de in-
certezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo 
de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 14 - Imobilizado; 
• Nota 27 - Contingências. 3. Principais políticas contábeis: As políticas 
contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a to-
dos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. (a) Base de consolidação: Controlada: As demonstra-
ções financeiras da controlada estão incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a 
data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controlada 
estão alinhadas com as políticas adotadas pela Controladora. Nas demons-
trações financeiras individuais da Controladora as informações financeiras 
da controlada são reconhecidas através do método de equivalência patrimo-
nial. (b) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos: 
A Companhia e sua controlada reconhecem os empréstimos e recebíveis e 
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na 
qual a Companhia e sua controlada se tornam uma das partes das disposi-
ções contratuais do instrumento. A Companhia e sua controlada não reco-
nhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia e sua controlada transfe-
rem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual par-
ticipação que seja criada ou retida pela Companhia e sua controlada nos 
ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial somente quando a Companhia e sua controlada 
tenham o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui-
dar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente. A Companhia e sua controlada tem os seguintes ativos financei-
ros não derivativos. Empréstimo e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Os rece-
bíveis abrangem clientes e outros créditos e partes relacionadas. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e banco. Passivos financeiros não derivativos: A Companhia e sua 
controlada reconhecem passivos financeiros não derivativos inicialmente na 
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia e sua con-
trolada baixam um passivo financeiro quando têm suas obrigações contratu-
ais retirada, cancelada ou vencida. A Companhia e sua controlada têm os 
seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores, 
partes relacionadas e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. (c) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável ( impairment) acumuladas, quando necessário. A Compa-
nhia e sua controlada optaram por avaliar os ativos imobilizados da Contro-
ladora e da controlada pelo custo atribuído (deemed cost) na data de aber-
tura do exercício de 2010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo 
imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio líquido, líquido dos efei-
tos fiscais (Nota Explicativa 24). O custo inclui gastos que são  diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela pró-
pria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer 
outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que 
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração. 
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um 
equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. Quando 
 partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
 registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
 comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no 
resultado. Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente 
do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável 
que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir 
para o Grupo e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor 
contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado.  
Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no 
resultado conforme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada so-
bre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto 
do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resul-
tado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de 
cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais 
perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incor-
porados no ativo. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis, representa-
das em anos, são válidas para condições normais de uso e manutenção.  
Foi levado em conta a atual política de manutenção do Grupo que é princi-
palmente a realização de manutenção corretiva nos equipamentos, como 
também foi considerado os esforços para se implantar um programa de ma-
nutenção preventiva, o que devera aumentar a vida útil dos equipamentos. 
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do aivo imobilizado para os 
exercícios corrente e comparativo são as seguintes: • Edificações: 30-60 
anos; • Instalações: 30-60 anos; • Benfeitorias em imóveis de terceiros:  
5 anos; • Máquinas e equipamentos: 5-30 anos; • Veículos: 10 anos; • Equi-
pamentos de informática e software: 5 anos; • Equipamento de controle de 
poluição: 10 anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apro-
priado. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 
mais benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os 
ganhos e as perdas em alienação são apuradas comparando-se o produto 
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração 
dos resultados. (d) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor 
valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é base-
ado no princípio da média ponderável móvel. O valor realizável líquido é o 
preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos cus-
tos estimados de conclusão e despesas de vendas. (e) Provisões: Uma 
provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Companhia 
e sua controlada têm uma obrigação legal ou construtiva que possa ser es-
timada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. (f) 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 re-
conhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefí-
cios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos 
para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos finan-
ceiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível 
devolução de mercadorias podem ser estimadas de maneira confiável, de 
que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor 
da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso 
seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensura-
do de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma  
redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.  
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependen-
do das condições individuais do contrato de venda. (g) Receitas financei-
ras e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras compreen-
dem: (i) receitas de aplicações financeiras; (ii) despesas com juros de  

empréstimos e financiamentos; (iii) descontos obtidos; (iv) descontos conce-
didos; (v) multas e juros; e (vi) despesas bancárias. (h) Imposto de renda e 
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social correntes 
e diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende 
os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto 
diferido são reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto a 
pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercí-
cio, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido 
é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores con-
tábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores 
usados para fins de tributação. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos 
fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido 
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão 
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e são re-
duzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 4. Deter-
minação do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da 
Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm 
sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação. Quando 
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apura-
ção dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou 
passivo. (a) Imobilizado: O valor de mercado da propriedade é o valor esti-
mado para o qual um ativo poderia ser trocado na data de avaliação entre 
partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições nor-
mais de mercado. O valor justo dos itens do ativo imobilizado é baseado na 
abordagem de mercado e nas abordagens de custos através de preços de 
mercado cotados para itens semelhantes, quando disponíveis, e custo de 
reposição quando apropriado. (b) Contas a receber de clientes e outros 
créditos: O valor justo de contas a receber e outros créditos, excluindo obra 
em andamento, mas incluindo recebíveis de contratos de venda e prestação 
de serviços, é estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, 
descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresen-
tação. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação. (c) Estoques: 
O valor justo de estoques é apurado baseando-se no preço de venda esti-
mado no curso normal de atividades do negócio, menos os custos estima-
dos de conclusão e despesas de venda, e em uma razoável margem de lu-
cro baseada no esforço exigido para concluir e vender os estoques.  
(d) Passivos financeiros não derivativos: O valor justo, que é determina-
do para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do 
principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos 
juros apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras. 
Quanto ao componente passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a 
taxa de juros de mercado é apurada por referência a passivos semelhantes 
que não apresentam uma opção de conversão. 5. Gerenciamento de risco 
financeiro: (a) Visão geral: A Companhia e sua controlada apresentam  
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financei-
ros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco ope-
racional. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia 
e sua controlada a cada um dos riscos supra mencionados, os objetivos, 
políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o ge-
renciamento de capital. (b) Estrutura do gerenciamento de risco: A Admi-
nistração tem responsabilidade pelo estabelecimento e supervisão da estru-
tura de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco são 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir 
limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência 
aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisa-
dos frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades. A Companhia e sua controlada, através de suas normas e 
procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetivam desenvolver um 
ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os emprega-
dos entendem os seus papéis e obrigações. Risco de crédito: Risco de 
crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em 
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratu-
ais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes e em títulos de 
investimento. Não há concentração de vendas em clientes. Contas a rece-
ber de clientes e outros créditos: A exposição ao risco de crédito é in-
fluenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. 
Entretanto, a Administração também considera a demografia da base de 
clientes, incluindo o risco de crédito da indústria e país onde os clientes 
operam, uma vez que estes fatores podem ter influência no risco de crédito, 
especialmente nas circunstâncias econômicas deteriorantes atuais. Risco 
de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e sua contro-
lada poderiam encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações asso-
ciadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos 
à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia e sua 
controlada na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inacei-
táveis ou com risco de prejuízo à reputação. A Companhia e sua controlada 
utilizam o custeio baseado em atividades para precificar seus produtos e 
serviços, que auxilia no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na 
otimização de seu retorno de caixa em investimentos. Tipicamente, a Com-
panhia e sua controlada buscam manter disponibilidade de caixa suficiente 
para cumprir com despesas operacionais esperadas para um período de  
60 dias, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o 
impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavel-
mente previstas, como desastres naturais. Risco de mercado: Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as  
taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, têm nos ganhos da 
Companhia e sua controlada ou no valor de suas participações em instru-
mentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é 
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de  
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco opera-
cional: Risco operacional é o risco de prejuízos  diretos ou indire tos decor-
rentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal,  
tecnologia e infraestruturado Grupo 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 empre-
sarial. O objetivo da Companhia e sua controlada é administrar o risco ope-
racional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputa-
ção e buscar eficácia de custos e para evitar procedimentos de controle que 
restrinjam iniciativa. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e 
implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta 
administração. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de pa-
drões gerais para a administração de riscos operacionais nas seguintes  
áreas: • Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a au-
torização independente de operações; • Exigências para a reconciliação e 
monitoramento de operações; • Cumprimento com exigências regulatórias e 
legais; • Documentação de controles e procedimentos; • Exigências para a 
avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de 
controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; • Treinamento 
e desenvolvimento profissional; • Padrões éticos e comerciais; • Mitigação 
de risco, incluindo seguro quando eficaz. Gestão de capital: A política da 
Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança 
dos acionistas, credores e mercado e manter o desenvolvimento futuro do 
negócio. Aspectos ambientais: As instalações de produção e suas ativida-
des industriais estão sujeitas às regulamentações ambientais. A Companhia 
e sua controlada buscam reduzir os riscos associados com assuntos am-
bientais, por procedimentos operacionais e controles e investimentos em 
equipamento de controle de poluição e sistemas. A Administração acredita 
que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é 
requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor. 
6. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Caixa e bancos conta movimento 9.580 38 10.354 157
Aplicações financeiras 48 947 358 947

9.628 985 10.712 1.104
Os saldos de aplicações financeiras em 31/12/2016 constituem-se de inves-
timentos em certificados de depósitos bancários - CDB, cujos rendimentos 
estão entre 95% a 100% da variação da taxa de juros dos certificados de 
depósitos interbancários - CDI, e estão disponíveis para resgate imediato se 
penalização dos rendimentos. 7. Contas a receber: 7.1. Composição:

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Clientes nacionais 256.386 201.930 294.503 213.674
Clientes estrangeiros 125 – 125 –
Clientes partes relacionadas (a) 37.265 13.260 – –

293.776 215.190 294.628 213.674
(a) Vide nota explicativa nº 11. 7.2. Vencimento do contas a receber:

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

A vencer 142.246 157.208 162.690 132.300
Vencidos até 3 meses 91.367 48.983 89.634 38.113
Vencidos de 3 a 6 meses 20.951 7.286 20.335 36.490
Vencidos de 6 a 12 meses 24.327 524 12.301 3.377
Vencidos acima de 12 meses 14.885 1.189 9.668 3.394

293.776 215.190 294.628 213.674

Os clientes ALX Indústria e Comércio e Derivados Ltda., CDA Comércio e 
Indústria de Metais Ltda. e Allog Alumínio da Bahia Ltda., requereram os 
benefícios da recuperação judicial, os saldos a receber destas empresas 
são R$ 2.660, R$ 582 e R$ 4.050, respectivamente. A Companhia aguarda 
a aprovação do plano de recuperação judicial.
8. Estoques: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Matéria-prima 56.368 65.535 81.645 76.100
Matéria-prima - sucatas 1.404 8.038 2.786 8.038
Estoque em elaboração 39.208 32.750 42.442 52.393
Produto para revenda 4.460 9.511 7.470 9.729
Mercadorias em trânsito 2.044 – 2.043 –
Estoque em poder de terceiros 9.616 – 9.616 –

113.100 115.834 146.002 146.260
9. Impostos a recuperar: Controladora Consolidado
Ativo Circulante 2016 2015 2016 2015
CSLL estimativa 510 191 510 191
IRPJ estimativa 1.356 499 1.356 499
IPI a recuperar 2.685 370 2.855 371
PIS a recuperar 283 – 323 –
COFINS a recuperar 1.293 – 1.479 –
ICMS a recuperar 29.977 43.421 49.748 49.263
Outros impostos a recuperar 1.946 69 2.021 74

38.050 44.550 58.292 50.398
Ativo não Circulante
ICMS a recuperar 21.850 472 33.354 17.560

21.850 472 33.354 17.560
59.900 45.022 91.646 67.958

A não renovação do regime especial para o ICMS no estado de São Paulo, 
culminou em um acúmulo de créditos, devidamente registrado na rubrica 
impostos a recuperar. Tal fato dá-se por conta de operações de compra com 
crédito do referido imposto, o qual não pode ser compensado dentro do es-
tado de São Paulo, pela venda dentro do estado. A administração avaliou a 
expectativa de realização dos respectivos créditos, e segregou contabilmen-
te entre circulante e não circulante o saldo de ICMS a recuperar.
10. Demais contas a receber: Controladora Consolidado
Ativo circulante 2016 2015 2016 2015
Adiantamento a fornecedor 4.625 7.960 4.635 7.984
Adiantamento a funcionários 120 – 120 –
Outras 136 617 137 617

4.881 8.577 4.892 8.601
Ativo não circulante
Depósito judicial (a) 629 619 1.097 1.022

629 619 1.097 1.022
5.510 9.196 5.989 9.623

(a) Detalhamento dos depósitos judiciais: Da Controladora: Depósito no 
valor de R$ 35, efetuado em 02/01/2002, referente ao processonº  9734/2001, 
que trata do requerimento de JUROS/SELIC cobrados pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. Depósito no valor de R$ 317, efetuado em 
14/12/2010, referente execução fiscal nº 445.01.2010.006365-0/000000-00, 
movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, onde se alega o não paga-
mento de seis débitos, inscritos em dívida ativa sob nº 80.2.08.025094-42, 
80.2.10.001224-55, 80.2.10.001225-36, 80.2.10.002880-00, 80.6.10.007462-
61 e 80.7.10.002132-60. Depósito no valor de R$ 36, efetuado em 
19/03/2015, na forma de bloqueio bancário na instituição financeira Banco 
Safra S.A. Depósito no valor de R$ 20, efetuado em 06/11/2015, na forma de 
bloqueio bancário nas instituições financeiras Banco Safra S.A., Banco Fi-
bra S.A. e Banco Indusval S.A. Depósitos totalizando o valor de R$ 30, em 
2015, referente aos Processos Trabalhistas nºs 0000546-94.2012.5.06.0017, 
0000570-73.2015.5.15.0059, 0002025-10.2013.5.15.0059, 0002335-
16.2013.5.15.0059, 0002400-11.2013.5.15.0059, 0002440-90.2013.5.15.0059, 
0002482-42.2013.5.15.0059, 0003024-19.2013.5.02.0028 e 0241300-
21.2009.5.15.0059. Outros valores diversos constantes na rubrica de depó-
sitos judiciais R$ 3. Da controlada: Depósito no valor de R$ 9, efetuado em 
05/04/2010, referente execução fiscal nº 445.01.2009.013701-7, movida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, onde se alega o não pagamento de 
um débito, inscritos em dívida ativa sob nº 80.2.09.012301-52. Depósito no 
valor de R$ 59, efetuado em 05/04/2010, referente execução fiscal nº 
445.01.2009.013701-7, movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 
onde se alega o não pagamento de um débito, inscrito em dívida ativa sob 
nº 80.2.09.012246-91. Depósito no valor de R$ 15, efetuado em 05/04/2010, 
referente execução fiscal nº 445.01.2009.013701-7, movida pela Procurado-
ria da Fazenda Nacional, onde se alega o não pagamento de um débito, 
inscritos em dívida ativa sob nº 80.2.09.012245-00. Depósito no valor  
de R$ 73, efetuado em 05/04/2010, referente execução fiscal nº 
445.01.2009.013701-7, movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 

14. Imposto de renda e contribuição social: 14.1. Saldos patrimoniais:
Controladora Consolidado

Ativo fiscal diferido 2016 2015 2016 2015
Imposto de renda 4.938 5.137 4.993 5.267
Contribuição social 1.778 1.849 1.797 1.896

6.716 6.986 6.790 7.163
Passivo fiscal diferido
Imposto de renda 915 915 2.513 2.513
Contribuição social 329 329 904 904

1.244 1.244 3.417 3.417
Passivo corrente
Imposto de renda 752 753 2.945 1.535
Contribuição social 286 287 1.036 512

1.038 1.040 3.981 2.047
14.2. Movimentação dos saldos de ativos e passivos fiscais diferidos:

Controladora

Ativo fiscal diferido
Base de  
cálculo

IRPJ  
25%

CSLL  
9% Total

Contingência trabalhista 5.556 1.389 500 1.889
Contingências fiscais e cíveis 3.864 966 348 1.314
Provisão auditoria 143 36 13 49
PIS/COFINS crédito extemporâneo 10.044 2.511 904 3.415
Outras provisões 938 235 84 319
Saldo em 31/12/2015 20.545 5.137 1.849 6.986
Contingência trabalhista 5.556 1.389 500 1.889
Contingências fiscais e cíveis 3.864 966 348 1.314
Provisão auditoria – – – –
PIS/COFINS crédito extemporâneo 10.044 2.511 904 3.415
Outras provisões 289 72 26 98
Saldo em 31/12/2016 19.753 4.938 1.778 6.716

onde se alega o não pagamento de um débito, inscritos em dívida ativa sob 
nº 80.2.09.012408-91. Depósito no valor de R$ 17, efetuado em 06/11/2015, 
na forma de bloqueio bancário na instituição financeira Banco Bradesco S.A. 
Depósitos totalizando o valor de R$ 39, em 2015, referente aos Processos 
Trabalhistas nºs 0000074-78.2013.5.15.0059, 0000356-87.2011.5.15.0059, 
0001887-43.2013.5.15.0059, 0001889-13.2013.5.15.0059 e 0002407-
03.2013.5.15.0059. 11. Partes relacionadas: As transações são efetuadas 
no âmbito normal de suas operações com base em preços e condições es-
pecíficas pactuadas entre as partes. As transações da Controlada com a 
Controladora foram efetuadas com base em operações de compra, venda e 
serviços entre as partes e o prazo de liquidação é fixado em 60 dias após as 
operações. Ao final de 2016, a Latasa Indústria e Comércio Ltda. passa  
a apresentar um montante a receber classificado no ativo circulante,  
das operações de vendas e de prestação de serviços, no valor de R$ 13.260. 
Ao final de 2016, a Latasa Indústria e Comércio Ltda. passa a apresentar um 
montante a pagar classificado no passivo circulante, das operações  
de vendas e de prestação de serviços, no valor de R$ 74.706. Em 31/12/2016 
e 2015, os principais saldos em aberto e as transações estão assim 
demonstrados: Controladora Consolidado
Ativo circulante: 2016 2015 2016 2015
Contas a receber: (a)
Latasa Indústria e Comércio Ltda. 37.265 13.260 – –

37.265 13.260 – –
Mútuo:
CDC Administração e Participações S.A. – 2.950 – 2.950
MMC - Consultoria, Assessoria
 e Participações – 2.400 – 2.400
JRC - Consultoria, Assessoria
 e Participações – 2.400 – 2.400

– 7.750 – 7.750
Total do ativo 37.265 21.010 – 7.750
Passivo Circulante
Fornecedores: (b)
Aluzinco Indústria e Comércio
 de Metais Ltda. 15.504 11.852 15.504 11.852
Latasa Indústria e Comércio Ltda. 134.207 74.293 – –

149.711 86.145 15.504 11.852
(a) Vide nota explicativa nº 7.1. (b) Vide nota explicativa nº 15.
12. Investimentos: Controladora

2016 2015
Investimentos em controladas 59.918 43.787

59.918 43.787
Informação relevante sobre o investimento no exercício findo em 31/12/2016:

Participação  
percentual

Total de  
ativos

Capital  
social

Patrimônio  
líquido

Receita  
líquida

Lucro do  
exercício

Em controlada
Latasa Indústria e 
 Comércio Ltda. 100% 253.619 72.239 59.918 707.693 16.131
Demonstramos a seguir a movimentação do investimento: 2016 2015
Saldo inicial 43.787 39.157
Equivalência patrimonial 16.131 4.657
Realização de ajuste de avaliação patrimonial – (27)
Saldo final 59.918 43.787
13. Imobilizado: 13.1. Composição:

Controladora
2016 2015

Depreciação
Custo acumulada Líquido Líquido

Terrenos 2.922 – 2.922 2.922
Edificações e instalações 7.802 (1.442) 6.360 6.610
Benfeitoria em imóveis de terceiros 3.089 (975) 2.114 2.132
Máquinas e equipamentos 32.285 (13.275) 19.010 14.790
Veículos 2.179 (1.297) 882 1.109
Equipamento de informática
 e software 3.230 (2.276) 954 1.002
Móveis e equipamentos de escritório 715 (513) 202 202
Obras e ativos em andamento 10.327 (27) 10.300 6.327

62.549 (19.805) 42.744 35.094
Consolidado
2016 2015

Depreciação
Custo acumulada Líquido Líquido

Terrenos 5.833 – 5.833 5.833
Edificações 18.797 (2.135) 16.662 17.000
Equipamentos de controle de  poluição 886 (641) 245 334
Benfeitoria em imóveis
 de terceiros e instalações 3.089 (2.893) 196 227
Máquinas e equipamentos 47.291 (25.388) 21.903 19.120
Veículos 2.217 (1.335) 882 1.109
Equipamento de informática
 e software 3.448 (2.509) 939 1.025
Móveis e equipamentos de escritório1.031 (765) 266 296
Obras e ativos em andamento 10.856 (27) 10.829 6.327

93.448 (35.693) 57.755 51.271

13.2. Movimentação do imobilizado: Controladora

Custos:
Saldo em  

31/12/2014 Adições Baixas
Saldo em  

31/12/2015 Adições Baixas
Saldo em  

31/12/2016
Terrenos 2.922 – – 2.922 – – 2.922
Edificações e instalações 5.892 1.921 (11) 7.802 – – 7.802
Benfeitoria em imóveis de terceiros e instalações 873 2.216 – 3.089 – – 3.089
Máquinas e equipamentos 20.630 6.632 (297) 26.965 5.327 (7) 32.285
Veículos 2.113 131 (28) 2.216 – (37) 2.179
Equipamento de informática e software 2.444 694 – 3.138 118 (26) 3.230
Móveis e equipamentos de escritório 645 52 (3) 694 28 (7) 715
Obras e ativos em andamento 5.210 3.298 (2.154) 6.354 3.973 – 10.327

40.729 14.944 (2.493) 53.180 9.446 (77) 62.549
Depreciação acumulada
Edificações (910) (282) – (1.192) (253) 3 (1.442)
Benfeitoria em imóveis de terceiros e instalações (874) (83) – (957) (18) – (975)
Máquinas e equipamentos (11.158) (1.110) 93 (12.175) (1.100) – (13.275)
Veículos (908) (199) – (1.107) (190) – (1.297)
Equipamento de informática e software (1.962) (174) – (2.136) (182) 42 (2.276)
Móveis e equipamentos de escritório (468) (25) 1 (492) (23) 2 (513)
Obras e ativos em andamento (26) (1) – (27) – – (27)

(16.306) (1.874) 94 (18.086) (1.766) 47 (19.805)
24.423 13.070 (2.399) 35.094 7.680 (30) 42.744

Consolidado

Custos:
Saldo em  

31/12/2014 Adições Baixas
Saldo em  

31/12/2015 Adições Baixas
Saldo em  

31/12/2016
Terrenos 5.833 – – 5.833 – – 5.833
Edificações e instalações 13.904 4.984 (133) 18.755 42 – 18.797
Equipamentos de controle de poluição 804 82 – 886 – – 886
Benfeitoria em imóveis de terceiros e instalações 873 2.215 – 3.088 1 – 3.089
Máquinas e equipamentos 36.674 10.246 (5.007) 41.913 5.541 (163) 47.291
Veículos 2.791 130 (667) 2.254 6 (43) 2.217
Equipamento de informática e software 2.779 692 (121) 3.350 129 (31) 3.448
Móveis e equipamentos de escritório 829 184 (2) 1.011 28 (8) 1.031
Obras e ativos em andamento 10.109 3.298 (7.053) 6.354 13.262 (8.760) 10.856

74.596 21.831 (12.983) 83.444 19.009 (9.005) 93.448
Depreciação acumulada
Edificações e instalações (2.533) (550) 1.328 (1.755) (383) 3 (2.135)
Equipamentos de controle de poluição (466) (176) 90 (552) (89) – (641)
Benfeitoria em imóveis de terceiros e instalações (890) (1.971) – (2.861) (32) – (2.893)
Máquinas e equipamentos (21.894) (2.728) 1.829 (22.793) (2.595) – (25.388)
Veículos (939) (206) – (1.145) (196) 6 (1.335)
Equipamento de informática e software (2.241) (190) 106 (2.325) (205) 21 (2.509)
Móveis e equipamentos de escritório (608) (115) 8 (715) (52) 2 (765)
Obras e ativos em andamento (27) – – (27) – – (27)

(29.598) (5.936) 3.361 (32.173) (3.552) 32 (35.693)
44.998 15.895 (9.622) 51.271 15.457 (8.973) 57.755

Consolidado

Ativo fiscal diferido
Base de  
cálculo

IRPJ  
25%

CSLL  
9% Total

Contingência trabalhista 5.599 1.400 504 1.904
Contingências fiscais e cíveis 4.251 1.063 383 1.446
Provisão auditoria 166 42 15 57
PIS/COFINS crédito extemporâneo 10.127 2.532 911 3.443
Outras provisões 918 230 83 313
Saldo em 31/12/2015 21.061 5.267 1.896 7.163
Contingência trabalhista 5.599 1.400 504 1.904
Contingências fiscais e cíveis 4.245 1.061 382 1.443
Provisão auditoria – – – –
PIS/COFINS crédito extemporâneo 10.127 2.532 911 3.443
Saldo em 31/12/2016 19.971 4.993 1.797 6.790

Controladora

Passivo fiscal diferido
Base de  
cálculo

IRPJ  
25%

CSLL  
9% Total

Saldo em 31/12/2014 5.502 1.376 495 1.871
Ajuste de avaliação patrimonial (1.844) (461) (166) (627)
Saldo em 31/12/2015 3.658 915 329 1.244
Ajuste de avaliação patrimonial – – – –
Saldo em 31/12/2016 3.658 915 329 1.244

Consolidado

Passivo fiscal diferido
Base de  
cálculo

IRPJ  
25%

CSLL  
9% Total

Saldo em 31/12/2014 13.870 3.468 1.248 4.716
Ajuste de avaliação patrimonial (3.821) (955) (344) (1.299)
Saldo em 31/12/2015 10.049 2.513 904 3.417
Ajuste de avaliação patrimonial – – – –
Saldo em 31/12/2016 10.049 2.513 904 3.417

14.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre  
o lucro: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Lucro antes do IR e CS 12.257 5.766 15.533 7.341
IR e CS à alíquota de 34% (4.167) (1.960) (5.281) (2.496)
Outras diferenças temporárias
 e permanentes 4.694 1.117 2.532 78
Despesa com IR e CS 527 (843) (2.749) (2.418)
IR e CS - correntes – (1.040) (3.920) (2.676)
IR e CS - diferidos (270) 197 374 258

(270) (843) (3.546) (2.418)
Taxa efetiva % -4,30% 14,62% 17,70% 32,94%
15. Fornecedores: Esta rubrica é composta pela compra de matéria-prima 
e produtos auxiliares, efetuadas no mercado interno, referente às atividades 
da Companhia.

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fornecedores nacionais 226.832 175.855 370.009 262.144
Fornecedores estrangeiros 453 – 453 –
Fornecedores partes relacionadas (a) 149.711 86.145 15.504 11.852

376.996 262.000 385.966 273.996
(a) Vide nota explicativa nº 11.
16. Impostos a pagar: Controladora Consolidado
Impostos e contribuições a recolher 2016 2015 2016 2015
ICMS a recolher 1.934 1.239 1.934 1.239
PIS a recolher 39 102 179 162
COFINS a recolher 170 475 752 758
IPI a recolher 488 246 488 644
Outros impostos 421 – 470 –

3.052 2.062 3.823 2.803
Parcelamentos
ICMS (a) 15.809 20.589 15.809 20.589
Tributos federais (b) 5.955 4.146 6.837 5.362

21.764 24.735 22.646 25.951
24.816 26.797 26.469 28.754

Circulante 12.812 10.514 13.876 11.756
Não circulante 12.004 16.283 12.593 16.998
(a) Os processos de parcelamentos de ICMS iniciaram no decorrer do exer-
cício de 2013, tendo em vista a regularização de débitos estaduais, decor-
rentes de apurações mensais; (b) Os processos de parcelamento de tributos 
federais iniciaram no decorrer do exercício de 2013, tendo em vista a regu-
larização de débitos tributários dessa esfera, na sua maioria decorrem de 
processos de compensações efetuadas e declaradas em exercícios anterio-
res que foram analisadas pela Receita Federal e tiveram sua aceitação inde-
ferida, tornando-se débitos não recolhidos. Ocorreram novos parcelamentos 
homologados pela Receita Federal do Brasil, tanto na Latasa Indústria e 
Comércio Ltda. como também na Latasa Reciclagem S.A.
17. Empréstimos e financiamentos: Controladora e Consolidado

Venci- 2016 2015

Modalidade
mento  

final
Taxa  

média
Circu- 
lante

Não cir- 
culante

Circu- 
lante

Não cir- 
culante

Capital de giro - PRE jun/18 5,89% 34.926 15.117 31.948 14.910
Capital de giro - CDI jul/19 6,80% 50.285 – 54.185 –
Duplicatas descontadas 1,80% 85.211 15.117 86.133 14.910
Os empréstimos não possuem cláusulas restritivas e nem garantias. No ano 
de 2016 a companhia negociou duplicatas através de Fundos de Investi-
mentos e Direitos Creditórios - FIDC, com taxa de desconto entre 1,7% e 
1,89% com realização histórica de 99,5% de recebimentos dentro dos pra-
zos negociados.
18. Demais contas a pagar: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Provisões diversas 3.534 4.277 3.567 4.324
Adiantamento de clientes 10.181 9.472 16.016 11.430

13.715 13.749 19.583 15.754
19. Patrimônio Líquido: 19.1. Capital Social: O capital social em 2016 é 
composto por 38.736 ações, com valor nominal de R$1,00 (um real) por 
ação, totalizando em 2016 o valor de R$38.736 (idem em 2015) de capital 
social totalmente integralizado; o capital é 100% nacional. 19.2. Ajuste pa-
trimonial: Compreende a avaliação patrimonial (Deemed cost) dos bens 
que compõe o ativo imobilizado das Companhias do Grupo, avaliação inicia-
da no balanço de abertura de 2010, apresentados líquidos de efeitos tribu-
tários que estão apresentados no passivo circulante. 19.3. Reserva de lu-
cros e dividendos mínimos obrigatórios: Conforme previsto no estatuto, 
a Administração da Companhia constituiu reserva de lucros referente à re-
serva legal prevista na Lei 6.404/76 no montante de 5% do lucro líquido do 
exercício. E aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 
25% do lucro líquido ajustado. Abaixo demonstramos a destinação do lucro  
do exercício: 2016 2015
Lucro líquido do exercício 11.987 4.923
Destinação para a reserva legal (5%) (599) (246)
Lucro líquido do exercício ajustado 11.388 4.677
Dividendos adicionais distribuídos (8.262) –
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) (2.847) (1.169)
Lucros retidos 279 3.508
20. Receita operacional: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Venda de produto acabado 704.049 659.559 933.227 774.656
Revenda de sucata 1.745.508 1.341.789 2.104.458 1.333.044
Serviços prestados 26.240 31.224 58.635 55.927
Outras receitas – 976 – 976
Receita bruta 2.475.797 2.033.548 3.096.320 2.164.603
ICMS (123.181) (60.068) (139.382) (60.144)
PIS (23.473) (20.149) (34.297) (22.012)
COFINS (108.115) (92.809) (157.899) (101.387)
IPI (47.491) (39.132) (72.416) (44.933)
Impostos sobre vendas (302.260) (212.158) (403.994) (228.476)
Devolução de vendas (259.192) (20.912) (270.015) (37.898)
Descontos incondicionais (28.366) (26.393) (40.693) (30.403)
Receita operacional líquida 1.885.979 1.774.085 2.381.618 1.867.826
21. Custos e despesas por natureza:

Controladora Consolidado
Classificado como: 2016 2015 2016 2015
Custos dos produtos vendidos
 e serviços prestados (1.854.086) (1.736.828) (2.336.050) (1.825.773)
Despesas gerais
 e administrativas (16.714) (14.899) (17.360) (12.345)

(1.870.800) (1.751.727) (2.353.410) (1.838.118)
a) Custos e despesas por natureza:

2016
Controladora Consolidado

Custos Despesas Custos Despesas
Matéria-prima e insumos (1.669.938) – (2.108.770) –
Materiais secundários 
 e insumos (9.891) – (13.775) –
Perda com sucata (51.725) – (65.613) –
Fretes de compras (18.217) – (19.341) –
Fretes de vendas (30.187) – (32.375) –
Gastos gerais (combustível, 
 oxigênio e gás) (12.349) (91) (21.174) (91)
Energia elétrica (4.422) (73) (6.475) (73)
Gastos com pessoal (24.070) (4.815) (27.876) (4.815)
Depreciação e amortização (1.517) (103) (3.316) (103)
Manutenção (12.178) (93) (14.717) (93)
Aluguéis e condomínios (4.906) (569) (4.906) (574)
Prestadores de serviços (8.354) (7.852) (10.673) (8.363)
Juros e multa por atraso (1.152) (783) (1.179) (866)
Outros (5.180) (2.335) (5.860) (2.382)

(1.854.086) (16.714) (2.336.050) (17.360)
2015

Controladora Consolidado
Custos Despesas Custos Despesas

Matéria-prima e insumos (1.587.360) – (1.651.763) –
Materiais secundários
 e insumos (9.134) – (9.780) –
Perda com sucata (38.735) – (39.991) –
Fretes de vendas (18.743) – (20.179) –
Gastos gerais (combustível, 
 oxigênio e gás) (14.775) (52) (23.627) (52)
Energia elétrica (4.893) (51) (6.763) (51)
Gastos com pessoal (20.927) (2.464) (24.547) (2.498)
Depreciação e amortização (1.721) (153) (5.783) (153)
Manutenção (7.653) (152) (10.509) (152)
Aluguéis e condomínios (4.181) (441) (4.185) (442)
Prestadores de serviços (9.120) (8.022) (9.664) (8.163)
Juros e multa por atraso (1.444) (336) (1.493) (476)
Outros (18.142) (3.228) (17.489) (358)

(1.736.828) (14.899) (1.825.773) (12.345)
22. Resultado financeiro liquido: Controladora Consolidado
Receita financeira 2016 2015 2016 2015
Variação cambial ativa – 182 – 182
Descontos obtidos 2.278 2.345 5.016 2.805
Juros ativos 836 427 836 431
Outras receitas financeiras 175 – 176 –

3.289 2.954 6.028 3.418
Despesas financeiras
Descontos concedidos (468) (2.841) (576) (4.413)
Despesas bancárias (1.674) (475) (1.728) (475)
Juros passivos (19.633) (20.872) (20.742) (20.874)
Outras despesas financeiras (218) (15) (335) (23)

(21.993) (24.203) (23.381) (25.785)
(18.704) (21.249) (17.353) (22.367)

Em 31/12/2016 a Empresa não possui instrumentos financeiros derivativos,
nem instrumentos financeiros suscetíveis a variações de preço ou câmbio. 
23. Contingências: A Companhia é parte (pólo passivo) em ações judiciais 
e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tri-
butárias, trabalhistas e cíveis. A Administração da Companhia, consubstan-
ciada nas opiniões de seus assessores legais apresentadas em seus 
relatórios, decidiu constituir provisão para fazer frente a prováveis perdas
com esses processos, conforme demonstrado abaixo:

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Cíveis 624 624 624 624
Fiscais 12.894 12.894 13.110 12.894
Trabalhistas 4.940 6.209 4.940 6.710

18.458 19.727 18.674 20.228
Adicionalmente a Companhia e sua controlada possuem depósitos judiciais
conforme mencionado na nota explicativa nº 10, que não provisão, visto a
classificação como possível ganho das ações por parte dos assessores le-
gais. O total de demandas judiciais e processos administrativos com proba-
bilidade de perda classificadas como possíveis totalizam R$ 10.874 na  
Controlada e R$ 83.804 no Consolidado, para os quais não cabe reconheci-
mento de provisão. 23.1. Movimentação das contingências:

Controladora
Cíveis Fiscais Trabalhistas Total

Saldo em 1/01/2015 624 12.894 5.401 18.919
Provisões registradas durante o exercício – – 1.535 1.535
Provisões liquidadas durante o exercício – – (727) (727)
Saldo em 31/12/2015 624 12.894 6.209 19.727
 Provisões liquidadas durante o exercício – – (1.269) (1.269)
Saldo em 31/12/2016 624 12.894 4.940 18.458

Consolidado
Cíveis Fiscais Trabalhistas Total

Saldo em 1/01/2015 624 12.894 5.401 18.919
Provisões registradas durante o exercício – – 2.036 2.036
Provisões liquidadas durante o exercício – – (727) (727)
Saldo em 31/12/2015 624 12.894 6.710 20.228
Provisões liquidadas durante o exercício – 216 (1.770) (1.554)
Saldo em 31/12/2016 624 13.110 4.940 18.674
24. Instrumentos financeiros: A Companhia e sua controlada mantêm
operações com instrumentos financeiros não derivativos. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
A Companhia e sua controlada não efetuam aplicações de caráter especu-
lativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados ob-
tidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias
definidas pela administração. A Companhia e sua controlada não possuem 
operações com instrumentos financeiros derivativos. Classificação dos 
instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros não derivativos são
classificados como empréstimos e recebíveis e passivos financeiros
mensurados pelo custo amortizado, conforme descrito a seguir. Não existem
outros instrumentos financeiros classificados em outras categorias além da 
informada abaixo: Controladora Consolidado
Empréstimos e recebíveis 2016 2015 2016 2015
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 9.628 985 10.712 1.104
Contas a receber de clientes 293.776 215.190 294.628 213.674
Partes relacionadas – 7.750 – 7.750
Passivos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado
Passivo
Fornecedores 376.996 262.000 385.966 273.996
Empréstimos e financiamentos 100.327 101.043 100.327 101.043
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determi-
nação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para 
os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de
mensuração e/ou divulgação. Quando aplicáveis, as informações sobre as
premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas no-
tas específicas àquele ativo ou passivo. Em 31/12/2016 e 2015, para os 
instrumentos financeiros do Grupo de “Empréstimos e Recebíveis”, que 
abrangem principalmente caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e
partes relacionadas e para o Grupo de “Custo Amortizado” que abrange
principalmente, fornecedores e empréstimos e financiamentos da Compa-
nhia, o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo e conforme
item 29 do pronunciamento técnico CPC 40 para estes casos as divulgações
de valor justo não são exigidas. As operações estão sujeitas aos fatores de 
riscos abaixo descritos: (a) Risco de crédito: Decorre da possibilidade da 
Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapar-
tes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimen-
tos financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática 
a análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim 
como a definição 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 sólidas. (b) Risco 
de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos
ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 
seus ativos e passivos financeiros. Visando mitigar esse tipo de risco, a
Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas
prefixadas ou pós-fixadas. (c) Risco de liquidez: Decorre da administração 
do capital próprio e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar
suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo 
médio ponderado do capital, a Companhia monitora permanentemente os 
níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumpri-
mento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos, e fi-
nanciamentos. (d) Análise de sensibilidade de variações nas taxas de
juros: A Companhia está exposta a riscos e oscilações de taxas de juros em 
seus empréstimos e financiamentos. Em consonância com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, a Companhia realizou análise de sensibilidade
dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros estão expos-
tos. Abaixo, são considerados três cenários de taxas de juros, com os res-
pectivos impactos nos resultados. Esses cenários foram definidos com base
na expectativa da Administração para as variações das taxas de juros dos
respectivos contratos sujeitos a esse risco. As práticas contábeis adotadas
no Brasil determinaram que fossem apresentados mais dois cenários, sendo
apresentados, neste caso, cenários com deterioração das taxas em 25% e 
50% da variável do risco considerado, além do cenário provável. Risco de 
taxa de juros sobre ativos e passivos financeiros:

Taxas  
de juros  

efetiva  
em 2016

Cenários

Instru-
 mentos

Expo- 
sição

Provável

Elevação  
do índice  

em 25%

Elevação  
do índice  

em 50%
Risco % Valor % Valor % Valor

Capital
 de giro 46.858

Variação  
do CDI 13,59 13,59 6.368 16,99 7.960 20,4 9.552

25. Eventos subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de
fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que 
venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 
Companhia e sua Controlada em 31/12/2016 ou que possam provocar efei-
tos sobre seus resultados futuros.

Diretoria
Mario Martinez do Canto

Claudio do Canto

Contadora
Simone Augusto Ribeiro

CRC 1SP 219035/O-0

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Latasa Reciclagem S.A. - São Paulo - 
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas da Latasa Reciclagem S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 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 correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a se-
guir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Latasa Reciclagem S.A. em 31/12/2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva 
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em re-
lação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 

apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Ausência de 
controle individual de bens (Controladora e Consolidado): A Compa-
nhia apresentou em 31/12/2016 na Controladora saldo de ativo imobilizado 
liquido da depreciação acumulada e ajuste de avaliação patrimonial líquido 
dos imposto diferidos os montantes de R$ 42.744 mil R$ 8.912 mil, respec-
tivamente, e no Consolidado apresentou os montantes de R$ 57.755 mil e 
R$ 8.912 mil, entretanto, não disponibilizaram os controles e composições 
dos respectivos saldos, este fato nos impossibilitou de realizarmos testes 
documentais e físicos dos bens registrados contabilmente. Adicionalmente, 
a Administração não avaliou a vida útil econômica estimada de cada compo-
nente do ativo fixo, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas 
no Brasil e não realizou os procedimentos pertinentes aos testes de recupe-
rabilidade (impairment). Dessa maneira, tornou-se inviável aplicar procedi-
mentos alternativos para formar e emitir opinião, como de fato não emitimos, 
sobre os saldos do ativo imobilizado, ajustes de avaliação patrimonial, das 
despesas de depreciação e da depreciação acumulada para o exercício  
findo em 31/12/2016. Ausência do recebimento de circularizações de  
advogados da (Controladora e Consolidado): Não obtivemos respostas 
às cartas de confirmações (circularizações) enviadas aos assessores jurídi-
cos Canto Neto Advogados Associados e Camargo Araujo, relativo à atual 
situação das contingências de natureza trabalhista, tributária e cível. Não foi 
possível nas circunstâncias realizarmos procedimentos alternativos de audi-
toria para avaliarmos a necessidade de constituição de provisões que even-
tualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas do exercício findo em 31/12/2016.  

Reconhecimento de Provisão estimada para créditos de liquidação du-
vidosa: Em 31/12/2016, a Companhia apresenta na rubrica contábil “Con-
tas a receber” o saldo de R$ 293.776, entretanto, o montante de R$ 7.292 
está inadimplente a longa data, pois os seguintes clientes estão em recupe-
ração judicial: ALX Indústria e Comércio e Derivados, CDA Comércio e In-
dústria de Metais Ltda. e Allog Alumíncio da Bahia Ltda. Está situação indica 
incerteza da realização destes títulos, porém, a Administração não reconhe-
ceu contabilmente a provisão estimada para créditos de liquidação duvido-
sa. Desta forma, o saldo de contas a receber de clientes e o resultado do 
exercício encontram-se registrados a maior no referido valor. Ênfase: Tran-
sações com partes relacionadas: Conforme mencionado na nota explica-
tiva nº 11 as Demonstrações contábeis, a Companhia mantém relações e 
transações comerciais em montantes significativos com empresas do grupo 
econômico. Consequentemente, os resultados das suas operações pode-
riam ser diferentes daquelas obtidas, caso estas operações fossem efetua-
das com partes não relacionadas. Nossa opinião não contém qualquer  
modificação relacionada a este assunto. Outros assuntos: Valores corres-
pondentes - demonstrações contábeis do exercício anterior: As de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas da Latasa Reciclagem 
S.A. para o exercício findo em 31/12/2015 foram examinadas por outro audi-
tor independente, emitiu relatório individual e consolidado em 21/06/2016, 
contendo as seguintes ressalvas: a) impossibilidade de concluírem sobre a 
integridade, existência, precisão e valorização dos saldos do imobilizado 
individual e consolidado; b) ausência da totalidade das cartas de confirma-
ções enviadas aos assessores jurídicos, que impossibilitou de concluírem 

sobre as contingências cíveis, fiscais e trabalhistas; e c) ausência da totali-
dade das certidões negativas de débitos fiscais. Responsabilidades da 
Administração pelas demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
 Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre  

detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua contro-
lada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração. • 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 

continuidade operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos. São Paulo, 06/03/2017. BDO RCS Audito-
res Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1; José Santiago da Luz -
Contador - CRC 1 SP 115785/O-9; David Elias Fernandes Marinho - 
Contador - CRC 1 SP 245857/O-3.

D.J. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, torna públio que solicitou junto à Secretaria de
Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação para a Atividade: Fabricação de
Artefatos Plásticos para usos Industriais no endeço Av. Miro Vetorazzo, 1075, Galpão 1,
Demarchi, SBC.

INDIGO YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 11/12/17
Data, Hora e Local: 11/12/17, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º
andar, conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totali-
dade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, os só-
cios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$
6.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 15.494.230,00. Encerrramento:
Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 11/12/2017. You
Inc Incorporadora e Participações S/A Abrão Muszkat Eduardo Muszkat. YP Real Estate Empreendimentos
e Participações Ltda. Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente. Eduardo Muszkat - Secretário.

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ/MF Nº 61.160.685/0001-28

Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 26/12/2017, às 14hs, Rua França Pinto, 42, SP, para aprovarem: AGO: a) Demonstrações Financei-
ras, Contas da Diretoria e Destinação do Lucro do Exercício findo em 31.12.2016; b) Outros Assuntos.
AGE: a) Alteração de endereço; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda; c) Alteração de Razão
Social. São Paulo, 12/12/2017. A Diretoria                                                                                      (13, 14 e 15)

Pearl Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.668.815/0001-09 - NIRE: 35.227.728.954

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/12/2017
Data, Hora e Local: 11/12/2017, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360,
4º andar, conjunto 41, sala 42, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:
Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade,
os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa
em R$ 3.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 11.799.437,00. Encerrra-
mento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 11/12/
2017. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat. YP II Real Estate Em-
preendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Platinum Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 18.579.884/0001-46 - NIRE: 35.227.721.127

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/12/2017
Data, Hora e Local: 11/12/2017, às 10:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, re-
solvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 2.000.000,00, sendo que o
capital social final após a redução será de R$ 7.680.000,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assi-
nada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 11/12/2017. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão
Muszkat, Eduardo Muszkat, YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Niss
Incorporações e Participações Ltda. Nissim Asslan Kalili. Abrão Muszkat - Presidente, Eduardo Muszkat - Secretário.

Red You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 17.381.753/0001-97 -  NIRE: 35.227.142.097

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/12/2017
Data, Hora e Local: 11/12/2017, às 10:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, sala 28, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presi-
dente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 10.000.000,00, sendo que o capital social
final após a redução será de R$ 12.930.200,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os sócios e presentes. São Paulo, 11/12/2017.  YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
Abrão Muszkat. Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. VRE D2 S.A. Marcelo
Rezende Rainho Teixeira - Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.
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