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Conexão BR Agente Autônomo  de Investimento Ltda.
CNPJ: 08.342.780/0001-60 - 7º RTDPJ: 26.124

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Os Srs. Sócios da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda. , em atendimento aos 
artigos 1.071, 1073, I e 1.152 do Código Civil, ficam convocados pelo sócio-administrador, a se 
reunirem em AGOE, a ser realizada em 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, em 1ª convocação, 
a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 1.080-A do Código Civil, através da Plataforma 
Zoom, (Link:https://zoom.us/j/6598785952?pwd=S3FVOC9LQzBNZnhhWEZmMks4dU43dz09), a 
fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) Examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar, discutir e votar as destinações do lucro 
resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Aprovar as distribuições 
de lucros e resultados aos Sócios referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (d) Aprovar o Valuation da Sociedade para o exercício de 2021. São Paulo/SP, 29 de abril 
de 2021. Erich Beletti - Administrador da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2020      2019
Circulante  143.066  155.404
Caixa e equivalentes de caixa 3 539 611
Contas a receber 4 95.160 110.401
Estoques 5 3.284 2.726
Impostos a recuperar 6 15.369 15.909
Adiantamentos 7 27.389 24.414
Cauções e Depósitos Judiciais Curto Prazo 1.087 -
Outros créditos consórcios Curto Prazo - 1.068
Despesas antecipadas 238 275
Ativo Não Circulante  296.437  262.433
Realizável a Longo Prazo  164.218  125.488
Contas a receber Longo Prazo 4 91.965 91.965
Outros créditos consórcios Longo Prazo 3.823 -
Contas correntes consórcios 8 35.495 1.982
Cauções e Depósitos Judiciais 5.477 10.698
Outros créditos 6.615 -
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  132.219  136.945
Total do Ativo 439.503 417.837

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2020      2019
Circulante  115.733    74.151
Empréstimos financiamentos 10 2.161 2.703
Fornecedores e contas a pagar 11 18.417 20.193
Obrigações trabalhistas e encargos 12 21.609 17.871
Impostos e contribuições a recolher 13 36.998 30.266
Contas correntes consórcios (Passivo) 8 36.548 3.118
Passivo Não Circulante    91.061  104.748
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas - 296
Empréstimos financiamentos Longo Prazo 10 950 2.258
Impostos e contribuições a recolher Longo Prazo 13 83.796 101.991
Outras obrigações 14 3.285 -
Provisões - Consórcios 3.030 203
Patrimônio Líquido  232.709  238.938
Capital social 15 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 8.925 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (49.460)   (41.763)
Total do Passivo 439.503 417.837

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2020      2019
Receita líquida de serviços e mercadorias 16 336.725 318.472
(-) Custos dos serviços prestados 17 (331.597) (301.775)
Lucro bruto 5.128 16.697
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (3.276) (775)
Despesas tributárias (999) (932)
Receitas financeiras 1.619 1.979
Despesas financeiras 18 (9.292) (14.657)
Outras receitas (despesas)     1.259       (123)

(10.689) (14.508)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos (5.561) 2.189
Provisão para IRPL e CSLL correntes (604) -
Provisão para IRPL e CSLL diferido 19         (64)       (720)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (6.229) 1.469
Prejuízo líquido por cota de capital (0,05) 0,01
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício (6.229) 1.469

Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos
   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  120.000              139.767               13.477       7.457        (43.231)  237.470
Lucro do exercício            -                        -                       -       1.469                 -     1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 139.767 13.477 8.926 (43.231) 238.939
Resultado do exercício            -                        -                       -              -          (6.229)    (6.229)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 120.000 139.767 13.477 8.926 (49.460) 232.710

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2020      2019
Prejuízo antes dos impostos (5.561) 2.189
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 8.535 10.793
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 209 (462)
Constituição de provisão 6.112 15
IRPJ e CSLL diferidos         (64)       (720)
Prejuízo antes dos impostos ajustado 9.231 11.815
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber 15.241 6.710
Estoques (558) (1.102)
Impostos a recuperar 540 1.401
Adiantamentos (2.975) (4.080)
Despesas antecipadas 37 21
Outros créditos consórcios (2.755) (770)
Cauções e depósitos judiciais 4.134 (6.034)
Outros créditos (6.615) -
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar (1.776) (1.074)
Obrigações trabalhistas e encargos 3.738 (3.909)
Impostos e contribuições a recolher   (11.463)     1.842

Caixa proveniente nas atividades operações     6.779     4.820
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado     (4.622)     (3.538)

Caixa aplicado nas atividades de investimento     (4.622)     (3.538)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (1.850) (2.619)
Contas correntes consórcios (83) 1.936
Empréstimos de parte relacionada       (296)       (504)

Caixa aplicado nas atividades de financiamento     (2.229)     (1.187)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa         (72)          95
No início do exercício 611 516
No final do exercício        539        611

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (72) 95

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, projeto, direção, fisca-
lização, manutenção e execução de coleta e transporte de resíduos sólidos,
em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza, asseio, conservação,
manutenção de imóveis, vias, logradouros e correlatos; a limpeza, asseio,
conservação, manutenção, serviços de processamento de roupas, serviços
de nutrição e dietética de hospitais e demais serviços de saúde; a operação
de usinas de reciclagem e compostagem e serviços afins; a operação e
manutenção de sistemas de destinação final de lixo e demais serviços cor-
respondentes; a aplicação de produtos saneantes domissanitários e afins;
serviços de saneamento básico urbano e rural, prevenção e recuperação do
meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria e assessoria técnica
ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos; serviços de constru-
ção civil, em suas diversas modalidades; a locação, conserto de carrocerias
especiais, bem como de seus componentes, acessórios e equipamentos
correspondentes; a compra, venda e administração de imóveis próprios e
serviços afins; a dedetização e desratização; e execução de serviços públi-
cos por concessão, permissão, empreitada ou outra forma de contratação.
2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis:
2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Sociedade
findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas
introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quan-
do indicado de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em
23 de abril de 2021. 2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações
(receitas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da
competência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reco-
nhecidas no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma
confiável. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa
da sua realização. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por
valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apre-
sentadas ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas
dos balanços, e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de
mercado, se inferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a
receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal
dos títulos representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques
são compostos por materiais de manutenção, materiais de consumo da ope-
ração e equipamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio
de aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É
registrado pelo custo de aquisição e as depreciações foram computadas
pelo método linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com
as taxas informadas na Nota Explicativa nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão ge-
rados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a So-
ciedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.8. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Sociedade não
pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas
de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valo-
res presentes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício estão constituídos com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos so-
mente quando há perspectivas de lucro tributável no curto prazo. O cálculo
dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vigentes na data de
encerramento das demonstrações financeiras. O Imposto de Renda calcula-
do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contribuição
Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como
de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passi-
vos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados
e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas como exigíveis,
independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de pro-
cessos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos.
2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração -
Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros clas-
sificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais cus-
tos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os principais ativos
financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes de cai-
xa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Esses ativos
foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo por
meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais passivos finan-
ceiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração subsequente - A
mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data
do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou
passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, inves-
timentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, emprésti-
mos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda. Os ativos
e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes ca-
tegorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado - Ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos financei-
ros mantidos para negociação designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negocia-
ção se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Ativos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reco-
nhecidas na demonstração do resultado. Os juros, correção monetária e as
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. Esta categoria possui basicamente caixa e equi-
valentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Empréstimos e recebíveis
- Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pa-
gamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva),
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calcu-
lado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e
taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é
incluída na demonstração do resultado na linha de receita operacional para
as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira
para as dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são
reconhecidas no resultado como despesa administrativa para as vinculadas
as atividades comerciais da Sociedade e como despesa financeira para as
dessa natureza. Passivos financeiros pelo custo amortizado - Após reco-
nhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo amortiza-
do, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são re-
conhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passi-
vos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de
juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basicamente por con-
tas a receber e valores a pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado
quando: (i) os direitos de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a
Sociedade transferir os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou
assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos,
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”;
e (a) a Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancial-
mente todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle
sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for
revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente di-
ferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que
ocorreram nos exercícios apresentados.
3. Caixa e equivalente de caixa      2020      2019
Caixa 30 127
Bancos 2 4
Aplicações Financeiras        507        480

539 611

O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2020      2019
Clientes (i) 133.987 140.134
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 1.798 1.983
Cliente Consórcio Trevo Ambiental - -
Receitas a faturar (ii) 48.247 57.611
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 3.093 2.638
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental            -            -

187.125 202.366
     2020      2019

Circulante 95.160 110.401
Não circulante    91.965    91.965

187.125 202.366
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii) Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2020
e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2020      2019
A Vencer 51.263 102.726
Vencidos de 1 a 30 dias 6.903 6.035
Vencidos de 31 a 60 dias 13 1.283
Vencidos de 61 a 90 dias 8 128
Vencidos de 91 a 120 dias 1 109
Vencidos de 121 a 150 dias 9 6
Vencidos de 151 a 180 dias 3 39
Vencidos de 181 a 365 dias 30 75
Vencidos há mais de um ano  128.895    91.965

187.125 202.366
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, por
entender que todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência
de que os serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia,
a liquidação das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactu-
ados, o que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber,
o que leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2020      2019
Estoque de Materiais Diversos 1.052 1.057
Estoque de Materiais para Manutenção 1.852 1.521
Estoque Manutenção Predial Prevenção 40 49
Outros estoques        340          99

3.284 2.726
6. Impostos a recuperar      2020      2019
ICMS a recuperar 8.213 8.220
IRRF a compensar 2.319 2.386
IRPJ Antecipação - -
PIS - 104
Cofins - 467
IRPJ pago a maior 2.354 2.354
CSLL paga a maior 1.563 1.563
Retenções PIS Cofins CSLL - 39
INSS a recuperar 468 -
Antecipações PERT - -
Impostos a recuperar Consórcios        452        776

15.369 15.909
7. Adiantamentos      2020      2019
Farmaco Ltda. 6.155 5.964
Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos 17.782 13.443
Marcelo de Lima Lelis 1.980 1.980
Adiantamentos a fornecedores 868 2.522
Adiantamentos a empregados        604        505

27.389 24.414
8. Conta correntes de consórcios      2020      2019
Contas correntes ativas:
Consórcio Teresina Ambiental 7 1.611
Consórcio Trevo Ambiental - TAC 1.094 -
Consórcio Trevo Ambiental - CC 2.722 371
Consórcio Sorocaba Ambiental - Conta corrente    35.495            -

39.318 1.982
     2020      2019

Circulante - 1.611
Não circulante    39.318        371

39.318 1.982
Contas correntes passivas:      2020      2019
Consórcio Sorocaba Ambiental 36.548 3.118
Consórcio Trevo Ambiental - Adiantamentos            -            -

36.548 3.118
9. Imobilizado Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Terrenos - custo 2.091 - - 2.091
Terrenos - Avaliação patrimonial 6.319 - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - 6.898
Edificações - Avaliação patrimonial 3.130 - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 117.744 - - 117.744
Máquinas e Equipamentos 25.063 2.714 (502) 27.275
Veículos 47.012 1.824 (1.609) 47.227
Ferramentas 93 5 - 98
Softwares 480 480
Móveis e Utensílios 3.105 16 (94) 3.027
Equipamento
  Processamento de dados 1.383 41 (9) 1.415
Equipamentos de telefonia 41 41
Imobilizado Consórcio CSA 4.990 22 (3) 5.009
Imobilizado Consórcio CTA                5           -          -             5

220.535 4.622 (2.217) 222.940
Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Edificações - custo 1.545 277 - 1.822
Edificações - Avaliação patrimonial 383 125 - 508
Aterro Sanitário - custo 1.854 2.508 (2.181) 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 12.180 20.301 (16.240) 16.241
Máquinas e Equipamentos 14.445 2.554 (320) 16.679
Veículos 44.407 979 (1.597) 43.789
Ferramentas 67 6 - 73
Softwares 477 2 - 479
Móveis e Utensílios 2.540 167 (68) 2.639
Equipamento
  Processamento de dados 1.320 33 (6) 1.347
Equipamentos de telefonia 27 3 - 30
Imobilizado Consórcio CSA 4.344 588 - 4.932
Imobilizado Consórcio CTA                1           -          -             1

       83.590   27.543 (20.412)      90.721
Imobilizado líquido 136.945 - - 132.219
A Administração da Sociedade decidiu em 01 de janeiro de 2017 (data da
transição) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas de-
terminadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC
28 - Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10.
O montante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa
o valor das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes
(IRPJ e CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2020      2019
Empréstimos - Capital de giro (i) 853 1.100
Financiamentos (ii) 2.046 3.110
Arrendamento mercantil (ii) - -
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental 212 751

3.111 4.961
Circulante 2.161 2.703
Não circulante        950     2.258

3.111 4.961
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.

     2020      2019
Fornecedores 14.673 11.304
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.354 1.174
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 27 1.392
Contas a pagar 209 3.507
Alugueis e locações 151 1.171
Honorários advocatícios - 55
Contribuições sindicais 224 236
Outras contas a pagar     1.779     1.354

18.417 20.193
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31 de dezembro de
2020 e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2020      2019
A Vencer 6.998 12.383
Vencidos de 1 a 30 dias 4.096 4.470
Vencidos de 31 a 60 dias 2.110 1.518
Vencidos de 61 a 90 dias 1.460 531
Vencidos de 91 a 120 dias 243 247
Vencidos de 121 a 150 dias 329 364
Vencidos de 151 a 180 dias 49 470
Vencidos de 181 a 365 dias 327 15
Vencidos há mais de um ano     2.805     3.012

18.417 23.009
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2020      2019
Salários a pagar 365 1.771
INSS a recolher 4.312 2.393
FGTS a recolher 2.034 1.280
Pensão alimentícia 18 10
Rescisões a pagar 812 821
Provisão de férias e encargos 12.616 10.231
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 764 708
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 9 10
Outras        679        647

21.609 17.871
13. Impostos e contribuições a recolher      2020      2019
PERT Previdenciários e demais débitos 95.178 105.795
Cofins a recolher 10.536 11.622
PIS a recolher 1.908 1.129
Cofins Diferida 7.235 7.964
PIS Diferido 1.603 1.712
ISSQN a recolher 184 1.254
IRPJ 42 807
CSLL 220 355
Impostos e contribuições retidos na fonte 814 363
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 732 297
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 86 86
Outras     2.256        873

120.794 132.257
Circulante 36.998 30.266
Não circulante    83.796  101.991

120.794 132.257
14. Outras obrigações      2020      2019
Cotas de consórcio contempladas 1.285 -
Contribuição previdenciária contingente     2.000            -

3.285 -
O valor contingente da contribuição previdenciária foi constituído com base
da medida liminar nº 5009371-95.2020.4.03.6105, obtida em setembro/2020.
15. Patrimônio líquido: 15.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões
de reais) sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma,
assim distribuídas: 2020 e 2019
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
16. Receita líquida      2020      2019
Receita de prestação de serviços 321.177 268.950
Receita de locações 249 -
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 31.308 28.768
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental - 24.439
Serviços a faturar 18.022 31.636
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental - 2.638
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental - -
Revenda de mercadorias - 2
Receita bruta 370.756 356.433
(-) Impostos incidentes sobre serviços (29.547) (30.232)
(-) Impostos incidentes sobre locações (23) -
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (4.461) (4.448)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental - (2.924)
(-) Impostos incidentes sobre revendas - (3)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental - (354)
Deduções da receita bruta   (34.031)   (37.961)
Receita líquida 336.725 318.472
17. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2020      2019
Custos com pessoal 181.522 142.129
Serviços de terceiros 18.682 17.911
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 40.236 30.466
Locações de imóveis 1.280 1.207
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 23.205 22.221
Combustíveis e lubrificantes 25.661 22.256
Depreciações e amortizações 8.535 9.013
Insumos 12.788 12.449
Outros custos 13.625 9.072
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 6.049 16.461
Custos do Consórcio Trevo Ambiental - 15.786
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental - 836
Custos administrativos Trevo Ambiental - 1.966
Custos das mercadorias revendidas          14           2

331.597 301.775
18. Despesas financeiras      2020      2019
Despesas bancárias 1.060 932
Descontos concedidos 60 3
Juros sobre empréstimos e financiamentos 730 877
Juros sobre fornecedores 605 898
Juros sobre tributos 6.477 10.915
IOF 71 230
Resultados de equivalência patrimonial - 16
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 286 485
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental           3        301

9.292 14.657
19. Provisão para imposto de renda e contribuição social

     2020      2019
Lucro (Prejuízo) antes da tributação (5.561) 2.188
(+/-) Outras adições/ exclusões     7.567            -
(=) Base de cálculo 2.006 2.188
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado 682 (720)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)          15            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 667 720
20. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 21. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota Expli-
cativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de primeira
linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • Forne-
cedores (Nota n° 11): os valores reconhecidos representam dividas em reais
dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Empréstimos e finan-
ciamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para os emprés-
timos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis, sendo atu-
alizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa
Diretor - CPF 073.605.411-15

Claudio Ciro Kiyohashi
Contador - CRC 1SP162608/O-9 Macerata - Administração e Participação Ltda

CNPJ/MF - 07.695.203/0001-99
Edital de Convocação

São convocados os senhores sócios da Macerata Administração e Participação
Ltda., para se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede social localizada na
Rua Aureliano Leal, nº 138, Água Fria, município e Estado de São Paulo, no dia 12 de
maio de 2021, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(efetivos e suplentes), até 31 de dezembro de 2021. b) Ratificação dos atos praticados
pela Diretoria Executiva. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Joaquim Storani Neto
(Diretor-Geral), José Roberto Cazarin (Diretor-Secretário).                    (01, 04 e 05)

Associação dos Engenheiros do Departamento de
Águas e Energia Elétrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica - AEDAEESP,
com sede na cidade de São Paulo, á Rua Boa vista 170, Centro, 3º subsolo, CEP 01014-000,
representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo presente Edital, todos os
associados para Eleição na plataforma Zoom, sala de Videoconferência de reunião online,
link https://us04web.zoom.us/j/78163769267?pwd=bkZHc05mK3VUSGRBa1h0dmhsZ1l3UT09 -
ID da reunião 781.63769267, Senha de acesso: Qndg8c, no dia 10 de maio de 2021, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária iniciará ás 8:00h, em primeira convocação, com quórum legal, ou,
ás 8:30h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com previsão de
termino ás 10:00h, com a seguinte ordem do dia: 1- Para deliberar sobre a Prestação de Contas
e Balanço Financeiro, triênio 2018/2021; 2- Alteração do Estatuto, Capítulo IV - Das Eleições -
será excluído O parágrafo único, o qual passara a ser o Parágrafo Primeiro, e incluíra o
Parágrafo Segundo, o qual prevê Eleição por VídeoConferência; 3- Convoca todos os
associados para eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Grupo de Representantes, para o mandato de três anos 2021/2024.

São Paulo, 03 de maio de 2021.
Wanderley de Abreu Soares Junior

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 24.03.2021, 09hs, via vídeo conferência. Presenças: Presentes, Anrafel Vargas Pereira da Silva, An-
tonio Correia da Silva Filho, o Conselheiro Ricardo Pelúcio e os Diretores da empresa Valnei Souza Nunes, Lucas Rodrigo 
Feltre e Edson José Stek. Ausente o conselheiro Lucas Quintas Radel. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, 
Secretário: Antonio Correia da Silva Filho. Deliberações aprovadas: Reeleição dos membros da Diretoria, por man-
dato com prazo determinado de 02 anos, a contar desta data, restando à diretoria composta da seguinte forma: (a) Di-
retor Presidente: Valnei Souza Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF 
110.105.415-87; (b) Diretor de Operações: Edson José Stek, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 9.248.250 SSP/SP, 
CPF/MF 027.868.648-60; e (c) Diretor Administrativo Financeiro: Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG 25.593.869 SSP/SP, CPF/MF 173.624.868-55, todos residentes em São Paulo/SP, ora eleitos e reeleitos 
declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
24.03.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e Conselheiro, Antonio Correia da 
Silva Filho - Secretário e Conselheiro. Conselheiros: Ricardo Pelúcio. Diretores Reeleitos: Valnei Souza Nunes 
- Diretor Presidente, Edson José Stek - Diretor de Operações, Lucas Rodrigo Feltre - Diretor Administrativo Fi-
nanceiro. JUCESP nº 186.241/21-5 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - Nire 35.300.129.326

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 06/04/2021
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, ás 10 horas, na sede social á Rua Américo 
Brasiliense, nº 1.479 Conjunto 124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na 
sua totalidade os acionistas da Construtora Monteiro de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas 
do ‘’Livro de Presenças de Acionistas’’ constatou-se o comparecimento da totalidade dos detentores 
das ações, tornando-se assim regular a assembléia, na forma do § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, 
independente de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de 
Castro, tendo como secretário o Sr. Alciones Amaral Filho, submetida á apreciação e deliberação 
dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias sem restrições, exceto as abstenções legais: a) 
Aprovação de Balanço Patrimonial; b) Alteração do Objeto Social; a) Aprovação do Balanço Patrimonial 
e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, publicado nos 
jornais ‘’DOESP’’ do dia 06/04/2021 página nº 130, e no Empresas e Negócios, do dia 06/04/2021 
página nº 07, ambos em fase de registro na JUCESP, com folhas publicadas sobre a mesa. b) Dando 
seguimento a ordem do dia, foi proposto e aprovado sem reservas a alteração do objeto social da 
companhia, o qual passa a ser o seguinte: A Companhia tem por objeto: a) Prestação de serviços 
de assessoria, consultoria, projetos e execução de obras de engenharia civil em geral, especial-
mente nos setores ferroviário, rodoviário, metroviário, hidráulico, urbanização e saneamento; b) 
Fornecimento de materiais e produtos correlatos, c) Sinalização horizontal e vertical de rodovias 
e vias de tráfego urbano em geral; d) Locação de máquinas, equipamentos e veículos; e) Asseio 
e conservação em geral; f) Limpeza Industrial; g) Participação em outras sociedades; h) Compra 
e venda de imóveis próprios; Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos os 
presentes, (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da mesa e Alciones Amaral Filho - 
Secretário da Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho, e João 
Flaviano Caciquinho Magaldi. Á presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 06/04/2021. Roberto 
Nardelli Monteiro de Castro - Presidente e Alciones Amaral Filho - Secretario. Acionistas: Roberto 
Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho e  João Flaviano Caciquinho Magaldi JUCESP 
sob nº 191.621/21-3 em 28/04/2021.

O número é 14,4% maior 
do que o registrado no ano 
anterior. Só no ano passado 
foram registradas 204 novas 
cervejarias no país, enquan-
to 30 foram canceladas – o 
que dá um saldo positivo 
de 174 novas cervejarias 
no ano. 

Além disso, pela primei-
ra vez, todos as unidades 
federativas têm, em seu 
território, pelo menos uma 
cervejaria, após ser aberta 
a primeira fábrica desse 
tipo de produto no Acre. As 
regiões Sul e Sudeste con-
tinuam sendo as que con-
centram o maior número de 
cervejarias, com 85,6% do 
total de empreendimentos 
desse tipo registrados no 
Ministério da Agricultura.

O Anuário da Cerveja 
2020 aponta que o Piauí foi 
o estado que obteve maior 
crescimento de cervejarias 
(200%), seguido da Para-
íba, que apresentou uma 
alta de 60%. No caso dos 
municípios, o maior cres-
cimento foi o registrado em 
Ribeirão Preto (aumento de 
50%) e São Paulo (44%). 
O número de municípios 
com cervejarias aumentou 
em 5%, chegando a 609 em 
2020, informa o anuário que 
apresenta, também, um 
levantamento que calcula 
a densidade por habitantes.

“Nesse quesito, o estado 
de Santa Catarina aparece 
em primeiro lugar, com 
41.443 habitantes por cer-
vejaria registrada. Em nível 
municipal, nove dos 10 
municípios com maior den-
sidade por habitante estão 
no Rio Grande do Sul, com 
destaque para Santo An-
tônio do Palma, com 1.062 
habitantes por cervejaria 
registrada”, informou, em 
nota, o ministério. A amplia-
ção do número de pequenos 
municípios que têm empre-
sas ou locais onde vendem 
cervejas é explicada pelo 

atendimento a demandas 
locais e pela ocupação já 
saturada de espaços nos 
grandes centros urbanos. 

“Por isso, os novos es-
tabelecimentos passam 
a se instalar em cidades 
menores, em regiões menos 
atendidas”, explica o coor-
denador-geral de Vinhos e 
Bebidas do Mapa, Carlos 
Vitor Müller. O Ministério 
da Agricultura concedeu 
8.459 novos registros de 
produtos para cerveja em 
2020. O número, no entanto, 
representa uma queda de 
15% na comparação com 
2019. Segundo a pasta, 
é a primeira vez que isso 
ocorre.

“Sabemos que muitos 
desses lançamentos de 
novos produtos foram im-
pactados pela pandemia, 
pelas restrições de consumo 
e restrições econômicas de 
forma geral. Com um menor 
número de lançamentos, 
se faz um menor número 
de registros de produtos 
também”, justifica Müller. 
Só em São Paulo, foram 
registrados 2.347 novos 
produtos voltados à cerveja 
em 2020. Em Santa Catarina 
foram 1.413 e em Minas Ge-
rais, 1.233 produtos foram 
registrados.

O registro dos estabe-
lecimentos é feito pelo 
ministério que autoriza o 
funcionamento de cerve-
jarias. Essa autorização 
considera elementos como 
capacidade técnica e con-
dições higiênico sanitárias 
do empreendimento.

“A solicitação de registro 
de estabelecimento deve 
ser feita pela internet por 
meio do Sistema Integrado 
de Produtos e Estabeleci-
mentos Agropecuários, e 
toda a gestão da relação da 
cervejaria com o ministério 
é realizada exclusivamente 
neste sistema”, informa a 
pasta (ABr).

Anuário da Cerveja contabiliza 
1.383 cervejarias em todo o país.

Número de cervejarias 
registradas no 

pais aumentou 14,4% 
em 2020

O número de cervejarias está aumentando no 
Brasil. De acordo com o Anuário da Cerveja 
2020 divulgado pelo Ministério da Agricultura, 
existem 1.383 cervejarias registradas no Brasil

José Cruz/ABr

www.netjen.com.br
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