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 Notas
 explicativas 2018 2017
Receita Operacional Bruta ................................................. 17 554.187 528.200

Impostos incidentes sobre serviços prestados ..................... 17 (79.275) (77.500)
Receita Operacional Líquida .............................................  474.912 450.700

Custo dos serviços prestados ................................................ 18 (371.568) (369.555)
Lucro Bruto .............................................................................  103.344 81.145
Receitas e Despesas Operacionais

Despesas comerciais ............................................................. 19 (2.813) (1.134)
Despesas administrativas ...................................................... 20 (20.650) (28.283)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas ............... 21 (2.388) (4.406)

Receitas e Despesas Operacionais Líquidas .................  (25.851) (33.823)
Lucro antes das Receitas e Despesas Financeiras ......  77.493 47.322
Receitas e Despesas Financeiras

Receitas fi nanceiras ............................................................... 22 2.684 2.912
Despesas fi nanceiras ............................................................. 22 (9.304) (13.962)

Resultado Financeiro Líquido ............................................  (6.620) (11.050)
Lucro antes do Imposto de Renda 
 e Contribuição Social ........................................................  70.873 36.272
Imposto de Renda e Contribuição Social

Corrente .................................................................................. 8 (20.966) (12.731)
Diferido ................................................................................... 8 (2.755) 41

Lucro Líquido do Exercício .................................................  47.152 23.582
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

 Notas
ATIVO explicativas 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa .....................................  4 3.003 977
Contas a receber ..........................................................  5 98.027 92.232
Ativo fi nanceiro ............................................................   5.824 5.824
Estoques .......................................................................   3.102 2.668
Impostos a recuperar ...................................................  6 4.122 4.177
Outras contas a receber ...............................................   1.145 619
Adiantamento a fornecedores .....................................   698 1.227

Total do ativo circulante ...........................................   115.921 107.724
Não Circulante
Realizável a longo prazo:

Contas a receber ..........................................................  5 10.489 10.489
Ativo fi nanceiro ............................................................   38.878 43.415
Ativo fi scal diferido ......................................................  8 - 719
Outras contas a receber ...............................................   18 7
Depósitos judiciais .......................................................  7 14.046 13.298
  63.431 67.928
Imobilizado ...................................................................  9 66.481 72.344
Intangível ......................................................................   75 148

  66.556 72.492
Total do ativo não circulante....................................   129.987 140.420
Total do Ativo ...............................................................   245.908 248.144

 Notas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativas 2018 2017
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar .................... 1 49.715 46.242
Empréstimos e fi nanciamentos ................................ 11 14.159 22.127
Debêntures ............................................................... 12 12.637 12.068
Salários, benefícios e encargos sociais .................. 13 19.737 19.199
Impostos, taxas e contribuições .............................. 14 17.255 16.605
Dividendos a pagar ..................................................  42.640 10.757
Adiantamentos de clientes ......................................  70 70

Total do passivo circulante ..................................  156.213 127.068
Não Circulante

Empréstimos e fi nanciamentos ................................ 11 20.486 28.776
Debêntures ............................................................... 12 25.000 37.500
Passivo fi scal diferido .............................................. 8 2.037 -
Provisões ..................................................................  5.761 6.098

Total do passivo não circulante ...........................  53.284 72.374
Patrimônio Líquido ................................................. 16

Capital social ...........................................................  31.899 29.416
Reservas de lucros ...................................................  4.512 19.286

Total do patrimônio líquido ...................................  36.411 48.702

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...............  245.908 248.144

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ nº 07.032.886/0001-02

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 Capital social Reserva de lucros
     Reserva de Lucros Patrimônio
 Subscrito A integralizar Reserva legal retenção de lucros acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ...........................  60.650 (31.234) 1.304 - - 30.720

Lucro líquido do exercício ...............................................  - - - - 23.582 23.582
Reserva de lucros ............................................................  - - - 16.803 (16.803) -
Reserva legal ..................................................................  - - 1.179 - (1.179) -
Dividendos distribuídos ..................................................  - - - - (5.600) (5.600)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ...........................  60.650 (31.234) 2.483 16.803 - 48.702
Integralização de capital com reserva legal ...................  - 2.483 (2.483) - - -
Lucro líquido do exercício ...............................................  - - - - 47.152 47.152
Reserva legal ..................................................................  - - 2.358 - (2.358) -
Dividendos distribuídos ..................................................  - - - (16.803) (42.640) (59.443)
Reserva de lucros ............................................................  - - - 2.154 (2.154) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ...........................  60.650 (28.751) 2.358 2.154 - 36.411
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

do somente se alguns critérios forem atendidos. 4. Caixa e equivalentes de caixa: São com-
postos com segue: 2018 2017
Caixa............................................................................................................ 13 13
Bancos ......................................................................................................... 225 592
Aplicações fi nanceiras ................................................................................ 2.765 372
 3.003 977
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito bancário, de li-
quidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 97,71% (94,38% em 2017) do 
CDI, não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de 
mudança signifi cativa de valor. 5. Contas a receber: As contas a receber são compostos como 
seguem: 2018 2017
Prefeitura Municipal de São Paulo:
Valores faturados ........................................................................................ 57.504 58.599
Medição dos serviços prestados ................................................................ 50.939 48.275
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata .......................................................... - 38
Partes relacionadas..................................................................................... 73 124
PCLD ............................................................................................................ - (4.315)
Total ............................................................................................................ 108.516 102.721
Circulante .................................................................................................... 98.027 92.232
Não circulante ............................................................................................. 10.489 10.489
 108.516 102.721
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das contas a receber men-
cionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como segue:
 2018 2017
Valores a vencer .......................................................................................... 59 1
Vencidos:
Até 30 dias .................................................................................................. 97.957 90.728
Entre 31 e 60 dias ....................................................................................... 1 1.334
Entre 91 e 180 dias ..................................................................................... - 35
Entre 181 e 360 dias ................................................................................... - 1
Acima de 360 dias (a).................................................................................. 10.499 14.937
PCLD ............................................................................................................ - (4.315)
 108.516 102.721
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à Prefeitura de 

São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a Companhia não constituiu 
provisão para crédito de liquidação duvidosa para esses títulos devido ao estágio de ne-
gociação junto a contraparte.

A Companhia faturou o reequilíbrio do Termo de Compromisso Ambiental - TCA de 2012, mas a 
Prefeitura respondeu com uma decisão do Tribunal de Contas suspendendo qualquer discussão 
de reequilíbrio. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída exclusivamente 
para este recebimento. Em Julho de 2018, a companhia efetuou a reversão do saldo de provi-
são para crédito de liquidação duvidosa, que havia sido constituída devido ao risco de não re-
cebimento dos valores relativos ao reequilíbrio do contrato, após avaliar que provavelmente 
não receberá os respectivos valores, e optou por baixa-los como perda efetiva. A provisão para 
crédito de liquidação duvidosa foi constituída com base em análises de riscos dos créditos, que 
contempla o histórico de perdas, a situação específi ca de cada cliente, a situação econômico-
-fi nanceira ao qual pertencem, as garantias legais para os débitos e a avaliação dos consulto-
res jurídicos externos. A Administração entende que não há necessidade de reconhecimento de 
provisão para possíveis perdas sobre os valores a receber. A movimentação da provisão para 
crédito de liquidação duvidosa é apresentada como segue:
 2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ (4.315) (4.315)
Reversão de Provisão .................................................................................. 4.315 -
Saldo em 31 de dezembro........................................................................... - (4.315)
6. Imposto a recuperar 2018 2017
IRPJ ............................................................................................................. 982 970
CSLL............................................................................................................. 83 232
COFINS ........................................................................................................ 1.447 1.523
PIS ............................................................................................................... 315 331
INSS ............................................................................................................ 1.294 1.121
 4.122 4.177
7. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são compostos como seguem:
 2018 2017
Depósito recursal ........................................................................................ 269 817
Depósito em garantia.................................................................................. 9.807 9.871
Penhora de créditos .................................................................................... - 91
Correção monetária de depósitos judiciais ................................................ 9.021 7.928
Compensação de depósitos com provisões contingenciais correlatas ...... (5.041) (5.409)
 14.056 13.298
8. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia pos-
suía registrados ativos e passivos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos relacio-
nados com diferenças temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros não 
realizados oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permitido pela Legisla-
ção do Imposto de Renda. A composição desses diferidos é como segue:
 2018 2017
Lucros não realizados sobre contas a receber de clientes públicos .......... (20.288) (17.208)
Provisões de contingência .......................................................................... 10.385 10.039
Provisão para perda de estoque ................................................................. 42 124
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......................................... - 4.315
Provisão conscientização população .......................................................... 888 1.468
Provisão para participação nos resultados ................................................. 1.832 1.984
Efeito RTT de 2014 (a) ................................................................................. 1.151 1.344
Outros .......................................................................................................... - -
Base total fi nal ............................................................................................ (5.990) 2.066
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos - 34% ............. (2.037) 702
Provisão para o não-reconhecimento 
 do imposto diferido sobre diferenças temporárias .................................. - 17
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos, líquidos . (2.037) 719
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ............................ 4.862 6.569
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos........................ (6.899) (5.850)
(a) A ser amortizado de acordo com o prazo fi nal da concessão conforme determina a lei nº 

12.973/14.
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto de Renda e contri-
buição social, tendo como base as alíquotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no resul-
tado, é como segue: 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ........................ 70.873 36.272
Alíquotas - % .............................................................................................. 34% 34%
 (24.097) (12.332)
Efeito do imposto de renda e da contribuição social sobre:
Brindes e multas indedutíveis..................................................................... (177) (94)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações ............................................. (236) (90)
Participação dos resultados no exercício ................................................... - (291)
Outras diferenças permanentes.................................................................. 789 117
Imposto de renda e contribuição social reconhecidos, líquidos................. (23.721) (12.690)
Corrente....................................................................................................... (20.966) (12.731)
Diferido........................................................................................................ (2.755) 41
 (23.721) (12.690)
9. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
   2018  2017
  Taxa  Depre-
  Anual % Custo ciação Líquido Líquido
Terrenos ...........................................  - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ..  10% 2.633 - 2.633 2.633
Máquinas e equipamentos .............  10% 8.530 (4.253) 4.277 4.107
Veículos ...........................................  20% 76.252 (47.279) 28.973 35.882
Móveis, utensílios e outros.............  10% 1.057 (626) 431 427
Equipamentos de informática .........  20% 3.392 (2.109) 1.283 1.440
Imobilizado em andamento .............  - 4.618 - 4.618 3.589
  120.748 (54.267) 66.481 72.344
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:
  Aqui-  Transfe-  Aqui-
 2016 sição Baixa rência 2017 sição Baixa 2018
Custo:
Terrenos ..............................................  24.266 - - - 24.266 - - 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ..  - - - 2.633 2.633 - - 2.633
Máquinas e equipamentos ..............  6.976 698 (26) 880 8.528 2.000 (1.998) 8.530
Veículos ..............................................  74.602 - (1.859) - 72.743 4.583 (1.074) 76.252
Móveis, utensílios e outros ..............  1.174 117 (13) - 1.278 99 (320) 1.057
Equipamentos de informática ..........  2.389 1.007 (9) - 3.387 350 (345) 3.392
Imobilizado em andamento ..............  7.102 - - (3.513) 3.589 1.029 - 4.618
 116.509 1.822 (1.907) - 116.424 8.061 (3.737) 120.748
Máquinas e equipamentos ..............  (2.719) (1.722) 20 - (4.421) (1.792) 1.960 (4.253)
Veículos ..............................................  (27.390) (11.331) 1.859 - (36.862) (11.491) 1.074 (47.279)
Móveis, utensílios e outros ..............  (775) (88) 12 - (851) (81) 306 (626)
Equipamentos de informática ..........  (1.599) (355) 8 - (1.946) (506) 343 (2.109)
 (32.483) (13.496) 1.899 - (44.080) (13.870) 3.683 (54.267)
Imobilizado, líquido ...........................  84.026 (11.674) (8) - 72.344 (5.809) (54) 66.481

1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Companhia” ou 
“Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - Município de São Paulo - 
SP, é concessionária pública dos serviços divisíveis de limpeza urbana do setor denominado no-
roeste na cidade de São Paulo, em conformidade com o contrato nº 027/SSO/2004, fi rmado em 
6 de outubro de 2004, com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais, o qual 
foi iniciado em 13 de outubro de 2004. A Loga é uma sociedade anônima de capital fechado, 
tendo como acionistas a Vega Valorização de Resíduos S.A. (“VVR”), detentora de 62,347% das 
ações, a Latte Coleta Holding S.A., detentora de 34% das ações, e a Latte Saneamento de Par-
ticipações S.A., detentora de 3,653% das ações. A VVR é acionista da Companhia desde 3 de 
outubro de 2011, quando a sua então controladora, Vega Engenharia Ambiental S.A., realizou 
uma cisão parcial de seu acervo líquido viabilizando a transferência da totalidade do investi-
mento por ela detido na Loga, bem como de determinados passivos e ativos, para a VVR, Com-
panhia constituída pelo Grupo Solví com objetivo específi co de participar do capital de outras 
Companhias. Conforme requerido pelo contrato de concessão, a transferência do controle da 
Companhia foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura do 
Município de São Paulo - SP (Poder Concedente), conforme ofício datado de 11 de julho de 
2011. O Grupo LATTE é acionista da companhia desde 12 de dezembro de 2018 quando se con-
cretizou a transferência das ações da ESTRE AMBIENTAL S/A à LATTE SANEAMENTO E PAR-
TICIPAÇÕES S/A, bem como, em 18 de janeiro de 2019 houve a alteração da denominação da 
companhia ESTRE COLETA HOLDING S/A para LATTE COLETA HOLDING S/A. Conforme reque-
rido pelo Contrato de Concessão, a alteração foi devidamente autorizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo - SP (Poder Concedente). Reequilí-
brio quinquenal: A manutenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato de concessão 
é dever da Administração Pública, antes mesmo de ser direito do contratado. Justifi ca-se, como 
princípio, pelo fato de revelar-se vantajosa para a Administração Pública, no reconhecimento 
de que contratos bem equilibrados tendem a atingir melhor a fi nalidade a que se destinam. 
Além de favorecer ao princípio da modicidade tarifária, uma vez que a garantia de equilíbrio 
propicia tarifas livres de majorações por riscos não contingenciados. Conforme a cláusula 
15.14, a AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) procederá a uma revisão ordiná-
ria das tarifas praticadas e de sua fi delidade à equação econômico-fi nanceira inicial do contra-
to a cada 5 (cinco) anos da concessão, durante a qual a concessionária e a AMLURB poderão 
evocar todos os eventos que considerar determinantes de recomposição do equilíbrio econômi-
co-fi nanceiro do contrato. Em 26 de dezembro de 2012, foi concluído o primeiro reequilíbrio or-
dinário quinquenal referente ao período de 2004 a 2009. Entretanto, vale ressaltar que o con-
trato foi apenas parcialmente reequilibrado, pois conforme descrito no próprio Termo de Com-
promisso Ambiental (“TCA”) assinado, o Poder Concedente reconheceu alguns eventos ocorri-
dos entre os anos de 2010 a 2012 como fatores de desequilíbrio da relação contratual, porém, 
não aplicou o devido ajuste tarifário. Além disso, fi cou pendente de avaliação o item de atuali-
zação do fator de redução de custos operacionais, instituído de forma provisória em 2007 e com 
impacto em todos os anos da Concessão. Ele foi calculado com base nos custos ocorridos no 1º 
ano do contrato, não refl etindo, portanto, a realidade dos anos posteriores. Estes pontos serão 
tratados no próximo reequilíbrio ordinário, já evocado em outubro de 2014 e com trabalho de 
análise pela AMLURB ainda em curso e sem defi nição de prazo para conclusão. Por fi m, no Ter-
mo de Compromisso Ambiental assinado em 2012, também foi reconhecido que por advir de 
decisões de competência de diferentes Secretarias Municipais, a dívida da Municipalidade 
para com a Companhia em razão de terceirização imprevista de aterro, por ela procedida no 
aguardo da disponibilização da área a ser desapropriada pelo Poder Concedente para implan-
tação e operação do novo aterro sanitário municipal, deverá ser apurada apartada do documen-
to assinado, por Comissão instituída pelo Poder Concedente. Neste momento, serão observa-
dos: deslizamento do investimento e operação do novo aterro sanitário, incluindo o deslizamen-
to do investimento da estação de tratamento de efl uentes do novo aterro sanitário e a terceiri-
zação de aterro a partir do 7º ano (2011) da Concessão até não mais o fi nal do 11º ano (2015) 
conforme consta no TCA 2012, mas em período ainda a ser avaliado pelo Poder Concedente, 
visto que já está em curso o 15º ano (2018/2019) de contrato e até o momento não houve defi -
nição quanto à disponibilização do terreno para a implantação. É relevante ressaltar que esta 
Comissão foi criada em 2014 com prazo para conclusão dos trabalhos em 25 de outubro do 
mesmo ano, não havendo qualquer pronunciamento ou deliberação sobre o tema. O assunto 
está sendo discutido no âmbito do processo de reequilíbrio contratual em curso. Neste contex-
to, como as obrigações contratuais ainda serão tratadas e redefi nidas, não foi efetuada neste 
exercício uma provisão para investimentos futuros. 2. Base de preparação: As demonstra-
ções fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
3. Principais políticas contábeis: a. Mudanças de políticas contábeis: A Companhia 
aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2018. Devi-
do aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, as infor-
mações comparativas das demonstrações fi nanceiras não foram reapresentadas para refl etir os 
requerimentos das novas normas, exceto pela apresentação separada de redução ao valor re-
cuperável de contas a receber e ativos contratuais. b. Instrumentos fi nanceiros: O contas a 
receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos fi nanceiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um 
ativo fi nanceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de fi -
nanciamento signifi cativo) ou passivo fi nanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente 
signifi cativo de fi nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. Instrumentos 
Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018: No reconhecimento 
inicial, um ativo fi nanceiro é classifi cado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - 
instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. c. Receita de contra-
to com cliente: A receita é mensurada com base na contraprestação especifi cada no contra-
to com o cliente. A Empresa reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto 
ou serviço ao cliente. Receita de serviços prestados - Resíduos: • Coleta e detinação 
de resíduos: As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta e destinação são 
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos de áreas públicas, 
e demais coletas e a sua devida detinação fi nal em aterro. Tais serviços compõem um pacote 
único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados separadamente à ou-
tros clientes, e desta forma compõem uma única obrigação de desempenho “Coleta e destina-
ção de Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta e destinação, a 
obrigação de desempenho é cumprida, e a receita é reconhecida por tarifa fi xa independente 
do quantitativo de resíduos coletados e destinados. d. Receitas fi nanceiras e despesas fi -
nanceiras: As receitas fi nanceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações fi nancei-
ras, descontos obtidos e receita de juros sobre ativos fi nanceiros. As despesas fi nanceiras com-
preendem despesas de juros sobre empréstimos e fi nanciamentos, dêbentures e descontos 
concedidos. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do 
método dos juros efetivos. e. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os bens do 
imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção, menos 
a depreciação acumulada e provisão de perda pelo valor recuperável (impairment).Quando par-
tes signifi cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na 
alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequen-
tes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econô-
micos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus va-
lores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropria-
do. (iv) Custos de empréstimos: Custos de empréstimos são capitalizados quando são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualifi cável, ao qual juros 
e outros encargos são contabilizados como custo do ativo em consonância com o CPC 20 (R1) - 
Custos de empréstimos. A Companhia deve cessar a capitalização quando substancialmente 
todas as atividades necessárias ao preparo do ativo estiverem concluídas. f. Contratos de 
concessão: (i) Características do contrato de concessão: Os bens vinculados à conces-
são serão reversíveis ao poder Concedente no encerramento do contrato de concessão. Quan-
do o Poder Concedente tiver uma obrigação de pagamento para somente parte do investimen-
to, é reconhecido o valor de ativo fi nanceiro pela quantia garantida pelo Concedente e o exces-
so que não é garantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurca-
do”). O valor amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de forma sistemática 
ao longo do contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, dos dois o menor. g. Provi-
sões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um re-
curso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. h. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos 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 so-
cial sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. (i) Imposto corrente: O imposto corrente é 
o imposto a pagar estimado sobre o lucro tributável do exercício, com base nas taxas de impos-
tos decretadas ou substantivamente decretadas na data de elaboração das demonstrações fi -
nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O im-
posto corrente ativo e passivo é compensado somente se alguns critérios forem atendidos. (ii) 
Imposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fi ns de demonstrações fi nanceiras e os cor-
respondentes valores usados para fi ns de tributação. Um ativo de imposto de renda e contribui-
ção social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fi scais, créditos fi scais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados na extensão em que seja provável que lucros futuros tri-
butáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão 
em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido ativo e passivo é compensa-
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Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa (Teste de 
Impairment): Em 2018 e 2017, a Administração avaliou com base em fontes de informações 
externas e internas e não identifi cou qualquer indicação de que seus ativos estariam registra-
dos por valor superior ao seu valor recuperável.
10. Fornecedores e outras contas a pagar
 2018 2017
Fornecedores ............................................................................................... 19.119 17.099
Partes relacionadas..................................................................................... 25.075 22.800
Outras contas a pagar ................................................................................. 5.521 6.343
 49.715 46.242
11. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações sobre os 
termos contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que são mensurados pelo 
custo amortizado. As obrigações por empréstimos e fi nanciamentos são representadas como 
seguem:
Modalidade Juros Vencimento 2018 2017
FINAME Pré-fi xada de 12% a.a. De outubro/2019 
  a janeiro/2020 3.405 7.179
CDC Pré-fi xada de 17,08% a.a. De janeiro/2019 
  a julho/2023 19.452 23.246
Capital de Giro CDI + 2,50% a.a. De julho/2018 - 5.576
BNDES Pré-fi xada de 8,40% a.a. De dezembro/2021 
  a dezembro/2023 11.789 14.902
   34.646 50.903
Circulante ..................................................................................................  14.159 22.127
Não circulante ...........................................................................................  20.486 28.776
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
 2018 2017
2019............................................................................................................. - 12.725
2020............................................................................................................. 11.132 10.093
2021............................................................................................................. 5.048 3.869
2022............................................................................................................. 2.428 1.040
2023............................................................................................................. 1.877 1.049
 20.486 28.776
Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FINAME, estão 
garantidos por veículos no valor contábil de R$3.405 (R$4.950 em 2017). Os empréstimos e fi -
nanciamentos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF - FINISA), estão garantidos 
por fi ança bancária no valor de R$11.789 em 2018 (R$ 16.881 em 2017). Os empréstimos e fi -
nanciamentos da Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato (covenants).

Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo    Pagamento Pagamento Saldo
Modalidade Inicial Captação Juros Juros Principal Final
BNDES ......................  14.902 - 846 (807) (3.152) 11.789
CDC...........................  23.246 5.604 3.087 (3.119) (9.366) 19.452
CAPITAL DE GIRO .....  5.576 - 129 (2.619) (3.086) -
FINAME ....................  7.179 - 323 (330) (3.767) 3.405
Total .........................  50.903 5.604 4.385 (6.875) (19.371) 34.646
12. Debêntures
 Série Emissão Valor
Logistica Ambiental de São Paulo S.A. .........................  Única 15/05/2015 50.000
 2018 2017
Passivo circulante ....................................................................................... 12.637 12.068
Passivo não circulante ................................................................................ 25.000 37.500
Total ............................................................................................................ 37.637 49.568
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures simples nominati-
vas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de R$50.000. Tais debêntures são 
de espécie quirografária, não conversíveis em ações, com garantia adicional real fi dejussória, 
sem emissão de cautelas ou certifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restri-
tos pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da 
emissão. As debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos de-
pósitos Interfi nanceiros - DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobretaxa equivalente de 
2,90% ao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio de 2017 do valor nominal 
unitário e consecutivas. O vencimento fi nal da operação ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. 
Garantias e cláusulas restritivas (covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da 
Solví Participações S.A. em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma fi adoras é 
responsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instrumento de emissão de de-
bêntures estabelece cláusulas restritivas (covenants) que podem caracterizar evento de ina-
dimplemento e, portanto, o vencimento antecipado das debêntures. Exige-se a observação do 
cumprimento do índice: IAC - Índice de Alavancagem Consolidada, que é apresentado através 
do cálculo de empréstimos e fi nanciamento menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o re-
sultado deve ser inferior a 2,85. As cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 31 
de dezembro de 2018 e 2017.

Conciliação da movimentação das debêntures
 Saldo    Pagamento Pagamento Saldo
 Inicial Captação Juros Juros Principal Final
Debêntures .....................  49.568 - 4.133 (4.564) (11.500) 37.637
13. Salários, benefícios e encargos sociais: São compostos como segue:
 2018 2017
Salários ....................................................................................................... 4.351 4.018
Encargos trabalhistas.................................................................................. 3.172 3.049
Férias ........................................................................................................... 10.382 10.148
Participação nos resultados ........................................................................ 1.832 1.984
 19.737 19.199
Benefício de previdência privada: Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, 
os custos incorridos com a manutenção do plano somaram R$59 (R$32 em 2017), os quais fo-
ram reconhecidos diretamente no resultado. 14. Impostos, taxas e contribuições: São com-
postos como seguem:
 2018 2017
ISS sobre serviço......................................................................................... 5.715 5.414
PIS sobre serviço ......................................................................................... 1.889 1.823
COFINS sobre serviço.................................................................................. 8.699 8.401
PIS/COFINS/CSLL retidos............................................................................ 53 73
IR Fonte ....................................................................................................... 381 414
Outros .......................................................................................................... 518 480
 17.255 16.605
15. Partes relacionadas: a. Remuneração de pessoal-chave da Administração: Em 31 
de dezembro de 2018, a Companhia creditou a seus administradores, salários, benefícios e re-
muneração variável no montante de R$4.753 (R$5.029 em 2017). b. Outras transações com 
partes relacionadas: Os saldos a receber e a pagar e as transações com partes relacionadas 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 são demonstrados como seguem:
 Saldo de Saldo de Receitas
 contas a receber contas a pagar  e Despesas
 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Prestação Serviços Administrativos e outros:
Solví Participações S.A. ............................................  - - - 356 - -
Instituto Solví .............................................................  - 119 - 371 - -
Guamá - Tratamento de Resíduos Ltda ..................  59 - - - - -
Essencis Soluções Ambientais S.A. ........................  - 5 20.612 19.518 (111.695) (107.126)
Koleta Ambiental S.A. ..............................................  - - - - (545) -
Revita Engenharia S.A. .............................................  - - 10 218 - (3.471)
GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A. ...............  - - 4.453 2.302 (26.707) (13.197)
Inova Gestão de Resíduos Urbanos S.A. ................  14 - - - 250 -
Estre Ambiental S.A. .................................................  - - - - - (1.470)
UTR - Unidade de Tratamento de Resíduos S.A. ...  - - - - - (4.829)
Outros .........................................................................  - - - 35 - -
 73 124 25.075 22.800 (138.697) (130.093)
Reembolsos Administrativos e outros:
Solví Participações S.A. ............................................  - - - - (4.257) (4.224)
 - - - - (4.257) (4.224)
Total ...........................................................................  73 124 25.075 22.800 (142.954) (134.317)
As contas a pagar para a Essencis Soluções Ambientais S.A. (controlada direta da Solví 
Participações S.A.) referem-se aos serviços operacionais referentes à disposição dos resí-
duos coletados pela Companhia no aterro de Caieiras, pertencente à parte relacionada. As 
contas a pagar para a Gestão e Logística Ambiental S.A. - GLA referem-se aos serviços 
operacionais de transportes de resíduos às devidas áreas de destinação. As transações 
entre partes relacionadas incluem prestação de serviços pertinentes à atividade operacio-
nal das entidades, cujos preços e condições comerciais são estabelecidos entre as partes. 
16. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 está representado por 60.650 ações ordinárias nominativas, com valor de 
R$1,00 cada e valor total de R$60.650. Em 31 de dezembro de 2018, encontram-se integra-
lizadas 31.899 (29.416 em 2017) ações, no valor total de R$31.899 (R$29.416 em 2017). Em 
30 de abril de 2018, os acionistas decidiram em integralizar no capital da Companhia, pas-
sando de R$29.416 para o montante atual de R$31.899, tendo um aumento de R$2.483 em 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuídas proporcionalmente aos só-
cios mediante a capitalização da Reserva Legal, na qual os acionistas fazem constar que, 
do capital social total subscrito no valor de R$ 60.650, o montante de R$ 31.899 encontra-
-se integralizado e o montante de R$28.751 será integralizado nos termos e condições es-
tabelecidos nos respectivos Boletins de Subscrição firmados pelos acionistas quando da 
subscrição das ações de emissão da Companhia. b. Reserva de lucros: (i) Reserva le-
gal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. c. Dividendos: O es-
tatuto da Companhia estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 25% do lu-
cro líquido do exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, efetuada“ad referen-
dum” da Assembleia Geral. Em 2018, a Companhia destinou à título de dividendos o mon-
tante de R$59.443 (R$5.600 em 2017). 
17. Receitas 2018 2017
Clientes públicos ......................................................................................... 558.433 537.879
Clientes privados......................................................................................... 291 34
Total de receita de serviços (a) ............................................................ 558.724 537.913
Receita de construção................................................................................. 597 9.960
Realização do ativo fi nanceiro (b) ............................................................... (5.134) (19.673)
Total receita bruta ................................................................................... 554.187 528.200

continuação 2018 2017
Deduções sobre as vendas:
ISS ............................................................................................................... (27.935) (26.894)
PIS ............................................................................................................... (9.158) (9.024)
COFINS ........................................................................................................ (42.180) (41.567)
ICMS............................................................................................................ (2) (15)
Total de deduções sobre as vendas: .................................................... (79.275) (77.500)
Receita operacional líquida .................................................................. 474.912 450.700
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de uma obrigação 

de desempenho, conforme descrito na nota explicativa nº 6.c: • Coleta e destinação de 
resíduos - 100%; 

(b) Em 2018, houve a realização do ativo fi nanceiro reconhecido em relação aos investimen-
tos realizados em infraestrutura defi nida no contrato de concessão, quando de sua conclu-
são. Essa realização ocorreu mediante à compensação de valores recebidos mensalmen-
te na composição da tarifa de prestação de serviço.

18. Custos dos serviços prestados
 2018 2017
Salários e encargos..................................................................................... (129.819) (124.042)
Mão de obra ................................................................................................ (47) (148)
Aluguel ........................................................................................................ (6.077) (6.159)
Depreciações e amortizações ..................................................................... (13.358) (13.191)
Materiais aplicados nos serviços ............................................................... (40.240) (35.051)
Serviços de terceiros (a).............................................................................. (157.805) (159.571)
Provisão de outorga de ônus de concessão................................................ (27.818) (27.213)
Outros custos de produção ......................................................................... (16.697) (15.761)
Custo de bens reversíveis ........................................................................... (597) (9.960)
Créditos fi scais ............................................................................................ 20.890 21.541
Total ............................................................................................................ (371.568) (369.555)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manutenção de veículos, 

transportes de resíduos, destinação de aterro e serviços de incineração.
(b) As principais naturezas relativas aos créditos fi scais são de PIS e COFINS.
19. Despesas comerciais
 2018 2017
Patrocínio, brindes e doações ..................................................................... (100) (83)
Propaganda e publicidade........................................................................... (2.466) (431)
Feiras e eventos .......................................................................................... (247) (620)
 (2.813) (1.134)
20. Despesas administrativas
 2018 2017
Remuneração direta mão de obra............................................................... (7.474) (5.928)
INSS ............................................................................................................ (1.152) (1.200)
FGTS ............................................................................................................ (289) (308)
Benefícios.................................................................................................... (1.009) (1.058)
Depreciação e amortização......................................................................... (584) (434)
Serviços de terceiros (a).............................................................................. (8.910) (17.022)
Viagens e estadias ...................................................................................... (25) (45)
Tributos, seguros e contribuições ............................................................... (651) (1.944)
Outros .......................................................................................................... (556) (344)
 (20.650) (28.283)
(a) Refere-se principalmente a despesas compartilhadas no valor de R$ 4.257, consultoria ad-

ministrativa-fi nanceira no valor de R$ 1.982, honorários advocatícios R$1.446.
21. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
 2018 2017
Receitas eventuais ...................................................................................... 68 9
Despesas e provisão contingenciais........................................................... (1.976) (2.790)
Resultado venda de imobilizado ................................................................. 18 183
Patrocínio .................................................................................................... (694) (223)
Multa contratual ......................................................................................... (122) (1.327)
Outras despesas e receitas......................................................................... 318 (258)
 (2.388) (4.406)
22. Receitas e despesas fi nanceiras
 2018 2017
Receitas fi nanceiras:
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras ................................................ 1.183 1.316
Juros recebidos e descontos obtidos ......................................................... 408 771
Correção de depósitos judiciais .................................................................. 1.093 825
 2.684 2.912
Despesas fi nanceiras:
Variação monetária ..................................................................................... (104) -
Despesas bancárias .................................................................................... (690) (389)
Despesas com juros e descontos concedidos ............................................ (41) (90)
Despesas multas e moras fi nanceiras ........................................................ (2) (22)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras ................................................ (2) (15)
Juros sobre empréstimos, fi nanciamentos e debêntures........................... (8.465) (13.446)
 (9.304) (13.962)
Total de despesas fi nanceiras, líquidas .............................................. (6.620) (11.050)
23. Cobertura de seguros: Durante o período de concessão, compete à Concessionária man-
ter as seguintes coberturas de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais 
para danos relativos à propriedade, que cobre todos os bens que integram a concessão e segu-
ro de responsabilidade civil, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes 
que possam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custas processuais e outros 
resultantes do desenvolvimento das atividades pertinentes à concessão. Em 31 de dezembro de 
2018, as apólices contratadas pela Companhia oferecem as seguintes coberturas: Lucros ces-
santes: R$ 2.343; Seguro patrimonial: R$ 82.937 e Responsabilidade civil: R$ 10.000. 24. Con-
trato de concessão: Através do Contrato de Concessão a Companhia presta serviços divisí-
veis de limpeza urbana na região noroeste da cidade de São Paulo/SP, sendo o período de con-
cessão de 20 anos a partir de outubro de 2004, renovável por mais de 20 anos e tem reajuste 
anual da tarifa com base em fórmula paramétrica estipulada em contrato e composta de diver-
sos índices do setor. A cada 5 anos o contrato prevê a realização de revisão ordinária das tari-
fas praticadas de modo a manter sua fi delização à equação econômico-fi nanceira inicial do 
Contrato. Terrenos, estruturas e construções bem como todos os contêineres utilizados para a 
execução do objeto da concessão são bens reversíveis e os demais ativos poderão ser reverti-
dos conforme repactuação contratual. As principais obrigações contratuais são modernização 
do transbordo Ponte Pequena; construção de novo transbordo; implantação de aterro sanitário 
e estação de tratamento de efl uentes; construção de usina de compostagem; construção de 
centrais de triagem; construção de central de tratamento de resíduos de serviços de saúde; im-
plantação de coleta mecanizada; encerramento do aterro sanitário Bandeirantes; revegetação 
do aterro sanitário Vila Albertina e renovação de frota de veículos a cada 5 anos. a. Ativo fi -
nanceiro: A Companhia reconhece um ativo fi nanceiro à medida que tem o direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo fi nanceiro do concedente pelo serviço de constru-
ção. O concedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento. A receita reconhe-
cida com relação à construção em 2018 representa o valor justo do serviço prestado na cons-
trução da infraestrutura para prestação dos serviços. A receita, custo e lucro bruto no contrato 
de concessão em 2018 são como seguem:
 Receita de Custo de Lucro Margem de
 Construção Construção Bruto lucro
 597 (597) - 0%
A Companhia registrou ativos fi nanceiros conforme detalhamento abaixo:
 2018 2017
Transbordo ................................................................................................... 13.683 14.226
Edifi cações .................................................................................................. 324 324
Benfeitorias ................................................................................................. 1.520 1.520
Conteineres ................................................................................................. 6.905 7.604
Centros de Triagem ..................................................................................... 6.777 7.946
RSSS UnidadeTreinamento ......................................................................... 11.947 14.670
Transbordo Anhanguera .............................................................................. 3.475 2.878
Coleta Mecanizada ..................................................................................... 71 71
Total ............................................................................................................ 44.702 49.239
Circulante .................................................................................................... 5.824 5.824
Não circulante ............................................................................................. 38.878 43.415
O ativo fi nanceiro no montante de R$ 44.702 (R$49.239 em 2017) refere-se à infraestrutura que 
vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e que será reversível ao Poder Conceden-
te, ao término do contrato de concessão. Conforme contrato, a Companhia vem sendo remune-
rada por esses investimentos.

 2018 2017
 Lucro líquido do exercício .......................................................... 47.152 23.582
Total do Resultado abrangente .............................................. 47.152 23.582

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

 2018 2017
Lucro líquido do exercício ...................................................................... 47.152 23.582

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização ................................................................... 13.942 13.625
Baixa de imobilizado e intangível .......................................................... 56 8
Encargos fi nanceiros sobre fi nanciamentos, empréstimos e debêntures 8.518 13.445
(Reversão)/Provisão para concientização da população ....................... (580) 1.468
Reversão de ativo fi nanceiro ................................................................. 5.134 19.637
Correção de depósitos judiciais ............................................................. (990) 826
Provisão para contingências .................................................................. 1.976 2.790
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos .............. 23.721 12.690

Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber .................................................................................... (5.795) (4.159)
Impostos a recuperar ............................................................................. 55 (620)
Estoques ................................................................................................. (434) (520)
Outras contas a receber ......................................................................... (537) 1.541
Depósitos judiciais ................................................................................. 141 (1.695)
Adiantamento a fornecedores ............................................................... 529 1.006
Ativo fi nanceiro ...................................................................................... (598) (9.923)

Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar .................................................. 3.473 (9.981)
Salários, benefícios e encargos sociais ................................................ 538 1.195
Impostos, taxas e contribuições ............................................................ 650 740
Pagamento de contingências ................................................................. (1.630) (2.011)
Adiantamento de clientes ...................................................................... - 18

Caixa gerado pelas atividades operacionais ................................. 95.321 63.662
Impostos pagos sobre o lucro ................................................................ (20.966) (12.731)
Debêntures - juros pagos ....................................................................... (4.564) (6.721)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos ........................................ (6.875) (9.759)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ................... 62.916 34.451
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado ..................................................................... (8.062) (1.822)
Adição de intangível .............................................................................. - (8)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ............... (8.062) (1.830)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Debêntures - pagamento principal ........................................................ (11.500) (1.000)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação ............................................ 5.604 -
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal ......................... (19.371) (22.916)
Dividendos pagos ................................................................................... (27.561) (9.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento ............ (52.828) (32.916)
Aumento / Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.026 (295)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício ............................ 977 1.272
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício ................................ 3.003 977
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa ...... 2.026 (295)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as De-
monstrações Financeiras da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - 

LOGA referentes a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das Notas Explicativas e 
Parecer dos Auditores Independentes. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encon-
tram-se à disposição no site da Companhia. I) A Empresa: O Contrato de Concessão de Limpe-
za Urbana nº 027/SSO/04 fi rmado em 2004 entre a LOGA e a Prefeitura do Município de São 
Paulo completou seu décimo-quarto ano de desafi os, realizações e inovações. A concessioná-
ria é a responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação fi nal dos resíduos domici-
liares e de serviços de saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20 anos. São 
resíduos gerados por 4,5 milhões de habitantes, além de uma população fl utuante estimada em 
mais de 2 milhões de pessoas que trabalham, estudam, passam por atendimento de saúde e fa-
zem negócios nessas regiões. II) Desempenho Operacional: Para atender esta demanda a 
LOGA conta com mais de 2.100 colaboradores e cerca de 300 veículos especializados na cole-
ta de resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e mais de 16 mil estabelecimentos 
de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. Em 2018 foram 1,7 milhão 
de toneladas coletadas, com 9,8 milhões de quilômetros percorridos pelas ruas e com consumo 
de 5,9 milhões de litros de combustível. Na Estação de Transbordo Ponte Pequena foram trans-
feridas 1,5 milhão de toneladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande 
capacidade de carga, otimizando o fl uxo de resíduos até o aterro sanitário. A Central Mecani-
zada de Triagem, referência internacional em tecnologia de separação, processou em 2018 
mais de 21 mil toneladas de recicláveis. Os resíduos de serviços de saúde tiveram cerca de 26 
mil toneladas tratadas nos mais rígidos controles e padrões técnicos. A destinação fi nal de 1,7 
milhão de toneladas ocorreu em um dos maiores e mais seguros aterros sanitários do mundo, 
alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade dos serviços. Os indi-
cadores de produtividade da empresa continuam apresentando melhorias constantes, em razão 
dos esforços contínuos em treinamento, inovações nos equipamentos e destacada gestão no 
controle operacional. III) Gestão de Pessoas: A LOGA busca continuamente a capacitação de 
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seus colaboradores, desenvolvendo programas que visam o aprimoramento específi co no de-
sempenho das suas atividades. No Programa Liderar, por exemplo, foram escolhidos jovens e 
potenciais líderes para desenvolvimento de habilidades em todos os campos da gestão. O pro-
grama de estágio vem sendo renovado e continua promovendo oportunidades para estudantes 
de graduação. A grande proposta de 2018 foi o treinamento voltado a toda Liderança (Opera-
cional e Administrativo) visando a melhoria continua nos processos de Gestão de Pessoas e 
Performance das equipes. Além deste destaque, desenvolvemos o projeto de Educação Finan-
ceira Pessoal destinado a todos os Colaboradores através de vídeos gravados com “cases” 
reais internos, onde 10 Colaboradores compartilharam seus desafi os fi nanceiros pessoais para 
que a Educadora Financeira pudesse desenvolver o programa. Em 2018 iniciamos também o 
Programa de Pesquisa de Clima, que será revisitado a cada 2 anos. IV) Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Qualidade: A LOGA através do seu compromisso com a excelência, prima 
pelos pilares: a. Saúde e Segurança de seus colaboradores, parceiros que estão em nossas ins-
talações, visitantes e munícipes investindo em controles como equipamentos, procedimentos e 
treinamentos que buscam cada vez mais a eliminação dos riscos; b. Meio Ambiente através de 
adoção de práticas e procedimentos a LOGA cumpre a legislação aplicável à sua atividade, 
atuando com prevenção mapeando e realizando ações para eliminar seus impactos negativos. 
Promove ainda diversas ações de conscientização aos munícipes, parceiros e comunidade ao 
entorno somando esforços para a mudança de cultura em benefício ao nosso planeta; c. Quali-
dade primando pela governança e excelência com foco no cliente a LOGA foi a propulsora da 
certifi cação na ISO 37001, sendo a primeira empresa de resíduos públicos a se certifi car no Bra-
sil através de empresa acreditada pelo Inmetro. Ainda reforçando o compromisso com seus 
clientes também se certifi cou na ISO 9001 validando seus processos e procedimentos inovado-
res, assegurando a melhoria contínua dos serviços prestados e a satisfação do cliente - Prefei-
tura do Município de São Paulo, bem como dos munícipes do agrupamento noroeste da cidade. 
Disponibiliza os canais de comunicação para seus Stakeholders realizarem reclamações e su-
gestões, contribuindo assim com oportunidades de melhorias nos processos e serviços da 

LOGA. V) Responsabilidade Social: Em 2018, a LOGA intensifi cou as atividades de conscien-
tização voltadas ao atendimento personalizado porta a porta tendo atendido mais de 100 mil 
pessoas e deu continuidade a vários projetos com a comunidade, além das ações de sensibili-
zação já desenvolvidas com o público de escolas e universidades. Todas as atividades e progra-
mas juntos benefi ciaram mais de 148 mil participantes. O projeto Nossa Vila Limpa benefi ciou 
23 mil pessoas em 80 ações. A empresa também deu continuidade ao IAJA (Incubadora Am-
biental Jovem & Ação) - realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do Jaguaré. Dois 
mil e dezoito também foi o ano de início da Loga nas redes sociais, o que favoreceu e dissemi-
nou conceitos de consumo consciente e descarte correto junto aos moradores. Todas essas 
ações contribuíram para a formação teórica e prática dos munícipes que aprenderam sobre o 
manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais sustentável e ciente da impor-
tância da gestão compartilhada por todos. VI) Desafi os: A gestão de resíduos em uma cidade 
como São Paulo é bastante complexa. Dentre os maiores desafi os que a empresa enfrenta es-
tão o tráfego intenso, as grandes distâncias, o adensamento populacional e a conscientização 
dos munícipes. Neste item, são pontos de atenção o descarte desordenado dos resíduos, seja 
em embalagens precárias, fora dos horários estabelecidos ou em pontos viciados, e locais onde 
há disponibilização de diversos tipos de resíduos que acabam sendo coletados pela concessio-
nária, mesmo ultrapassando o escopo contratual. Adicionalmente, os estabelecimentos Gran-
des Geradores, que por lei são obrigados a contratar empresas especializadas, descartam seus 
resíduos como se fossem domiciliares, fato que, além de ferir a legislação, sobrecarrega a lo-
gística e os custos de coleta. Também existe o impacto dos caçambeiros que recolhem resíduos 
e os descartam de forma desordenada em ruas, canteiros e calçadas. Para reduzir estes efeitos 
prejudiciais à cidade, a LOGA conta com o apoio da Amlurb na fi scalização e investe em progra-
mas de conscientização da população. Vale ressaltar o grande crescimento do número de pon-
tos geradores de Resíduos de Serviço de Saúde. A gestão destes resíduos apresenta custos 
elevados em função dos procedimentos e requisitos ambientais para coleta e tratamento. Ou-
tro importante desafi o é a pressão sobre os custos operacionais da empresa devido ao cresci-

mento da cidade, novos serviços prestados e necessidade de modernização tecnológica. O par-
cial reequilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato, obtido em 2012, não foi sufi ciente para su-
prir os custos extras e investimentos da concessão na modernização e expansão dos equipa-
mentos e instalações. Acrescente-se a este cenário o reequilíbrio ordinário do segundo quin-
quênio, pendente desde outubro de 2014, cuja discussão e aplicação ainda não foram concluí-
das. VII) Investimentos: Apesar do desequilíbrio econômico-fi nanceiro, a empresa vem hon-
rando os compromissos contratuais. Em 2018 a LOGA por meio de um evento em uma das maio-
res Centrais de Tratamento de Resíduos de Saúde apresentou aos colaboradores os novos veí-
culos adquiridos que complementarão a frota pesada, entre eles estão os veículos de Coleta 
Mecanizada e de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. VIII) Compliance: Ética e integridade 
são aspectos indispensáveis para a sustentabilidade dos negócios da LOGA. Ao longo de 2018, 
várias ações do Programa de Integridade foram realizadas, tais como: treinamentos do código 
de conduta, procedimentos e políticas para todos os públicos, treinamentos da alta administra-
ção (diretores), palestra para fornecedores, revisão de cláusulas contratuais em consonância 
com a Lei nº 12.846/2013, que foram inseridas nos contratos com parceiros de negócios, análi-
ses de denúncias recebidas no Canal de Integridade, 3ª e 4ª Semana de Integridade, com ativi-
dades voltadas para disseminação da cultura ética. Além disso, a área de Compliance cumpriu 
a meta de 2018 e realizou due diligence de integridade em todos os parceiros de negócios, nos 
termos do procedimento de Relacionamento com Terceiros e Due Diligence. Em 2018 a LOGA 
deu mais um passo importante no Programa de Integridade ao atender todos os requisitos nor-
mativos e receber a certifi cação NBR ISO 37001 - Sistema de Gestão Antissuborno. Agradeci-
mentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA agradece a seus 
acionistas, clientes, parceiros comerciais, fornecedores e instituições fi nanceiras pela confi an-
ça depositada. De forma especial expressa seu reconhecimento e agradecimento a seus cola-
boradores pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualidade de nossos 
serviços. Todas as conquistas de 2018 só foram possíveis pelo incansável trabalho dos mais de 
2.100 colaboradores da Companhia.                                                                A Administração

A DIRETORIA

Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2

“As demonstrações fi nanceiras e as notas explicativas em sua íntegra, juntamente 
com o parecer, encontram-se à disposição na sede da companhia e no website: 

www.loga.com.br.”
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