
3043-4171

www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 16 de abril de 2021 7

GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S/A.
47.144.548/0001-79

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante 31.560.946 37.624.589
Caixa e equivalentes de caixa 19.536.086 28.666.175
Contas a receber de clientes líquidas 7.429.044 5.429.148
Estoques líquidos 78.036 96.967
Impostos a recuperar líquidos (circulante) 1.654.231 1.266.367
IR e contribuição social sobre o lucro - -
Despesas antecipadas 514.323 163.550
Outros créditos e adiantamentos 2.349.226 2.002.382
Ativo não circulante 10.774.435 10.496.680
Realizável a longo prazo
Outras contas a receber- não circulante 687.829 684.187
Impostos a recuperar líquidos nao circulante 3.355.064 3.355.064
Imobilizado líquido 4.132.158 4.758.269
Direito de uso de ativos 1.728.958 1.031.611
Intangível líquido 870.426 667.549

  
Total do ativo 42.335.381 48.121.269

Balanços patrimoniais 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 10.499.130 16.785.300
Fornecedores de materiais e serviços 1.743.152 8.009.315
Empréstimos e Financiamentos 1.528.418 -
Arrendamentos mercantis 1.202.151 914.978
Obrigações sociais e trabalhistas 4.061.404 4.636.462
Impostos e contribuições a recolher 1.544.952 1.131.308
Outras contas a pagar e adiantamentos 419.054 2.093.237
Passivo não circulante 6.097.712 2.578.974
Empréstimos e Financiamentos 3.471.581 -
Impostos e contribuições 536.243 728.466
Arrendamentos mercantis 913.954 546.275
Provisões para contingências 1.175.933 1.304.234
Patrimônio líquido 25.738.540 28.756.995
Capital social subscrito e integralizado 13.600.000 13.600.000
Reservas de Capital 43.819 43.819
Reserva Legal 2.552.185 2.506.855
Reserva de lucros 9.542.535 12.606.320
Total do passivo e do patrimônio líquido 42.335.381 48.121.269

Demonstrações dos resultados Exercícios Findos em
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 88.917.286 125.632.001
Custo dos serviços e mercadorias vendidas (23.429.124) (41.257.022)
Lucro bruto 65.488.162 84.374.979
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (819.475) (937.514)
Despesas administrativas e gerais (63.433.415) (76.483.800)
Outras receitas e despesas, líquidas 82.526 151.812
Total das (Despesas) receitas operacionais (64.170.364) (77.269.502)
Lucro operacional, excluído resultado
 financeiro 1.317.798 7.105.476
Resultado financeiro: Despesas financeiras (767.001) (437.554)
Receitas financeiras 1.024.698 1.035.489
Total do Resultado financeiro 257.697 597.934
Lucro antes do IR e da CS sobre o lucro 1.575.495 7.703.411
(Despesa) e receita de IR e CS sobre o lucro (668.898) (3.536.259)
Lucro Líquido do Exercício 906.597 4.167.152
Lucro Líquido do Exercício por ação - R$ 1.054 4.846

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do IR e da CS sobre o lucro 1.575.495 7.703.411
Despesas (receitas) que não afetam caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização 1.912.570 1.121.532
Provisões para contingências (1.107.535) 979.234
Juros de empréstimos e financiamentos 127.670 -
Perdas de recebíveis 157.574 45
Resultado na alienação de ativo fixo 69.500 -
Outros - 40.513
Subtotal 2.735.274 9.844.735
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a receber de clientes (2.157.470) 5.607.034
Estoques 18.930 2.341.211
Impostos a recuperar circulantes e não circulantes (387.864) (313.631)
Despesas antecipadas (350.773) (283)
Outros ativos circulantes e não circulantes (350.485) 1.638.322
Fornecedores (6.266.164) 4.371.884
Pagamento juros de empréstimos, financiamentos 3.751.118 (108.332)
Pagamentos de processos judiciais 979.234 -
Obrigações sociais e trabalhistas (575.058) 2.691.808
Impostos e contribuições a recolher
 (circulante e não circulante) - (3.893.742)
Outros passivos circulantes e não circulantes (1.866.406) (1.553.709)
Subtotal (4.469.663) 20.625.295
IR e contribuição social sobre o lucro pagos (255.254) -
Total do caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais (4.724.917) 20.625.295
Fluxos de caixa - atividades de investimento
Aquisições do ativo imobilizado e intangível (480.120) (874.400)
Total do caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (480.120) (874.400)
Fluxos de caixa - atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (3.925.052) (6.340.000)
Arrendamento Mercantil - 142.602
Total do caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (3.925.052) (6.197.398)
Aumento / (redução) corrente líquido
 de caixa e equivalentes de caixa (9.130.089) 13.553.497
Caixa e equivalentes de caixa - início exercício 28.666.175 15.112.678
Caixa e equivalentes de caixa - final exercício 19.536.086 28.666.175

Demonstrações das mutações
do patrimônio líquido

Reservas de lucros
Capital social Reserva de capital Legal Estatutária Resultado do exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.298.498 14.947.014 - 30.889.330
Ajustes de refazimentos anteriores - - - - 40.512 40.512
Lucro líquido do exercício - - - - 4.167.152 4.167.152
Constituição de reserva legal - - 208.358 - (208.358) -
Dividendos distribuídos - - - (6.340.000) - (6.340.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 3.999.306 (3.999.306) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.600.000 43.819 2.506.855 12.606.320 - 28.756.994
Lucro líquido do exercício - - - - 906.597 906.597
Constituição de reserva legal - - 45.330 - (45.330) -
Dividendos obrigatórios - (195.360) - (195.360)
Dividendos propostos - - - (3.729.692) - (3.729.692)
Constituição de reserva estatutária - - - 861.267 (861.267) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.600.000 43.819 2.552.185 9.542.535 - 25.738.540

Saulo Toshiaki Honma - Diretor Rafael Felice Perrella - Diretor Berenice Ap. Mazetto Silva - CRC 1SP 283604/O-4

Resumo das práticas contábeis e demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020
1. Informações gerais sobre a Sociedade: A Gtel - Grupo Técnico de Ele-
tromecânica S/A. (Companhia), é uma sociedade anônima por ações de 
capital fechado, se insere no segmento de construção civil, atuando na exe-
cução de obras e serviços de engenharia civil e elétrica, hidráulica e mecâ-
nica, montagem, projetos, planejamento, assessoria, consultoria, terrapla-
nagem, estudos técnicos, administração e serviços técnicos profissionais e 
auxiliares de engenharia e arquitetura. Podendo ainda consorciar-se com 
outras firmas a fim de participar em atividades conjuntas, concorrências, 
serviços e outras atividades que forem convenientes em todo território na-
cional. 2. Elaboração e apresentação das Demonstrações financeiras 
(Resumo de Práticas Contábeis): a) Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras individuais foram preparadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e apresentam informações comparativas em relação ao período anterior. A 
Sociedade, ao elaborar estas demonstrações financeiras, utiliza os seguin-
tes critérios de divulgação: (i) relevância e especificidade da informação das 
operações da Sociedade aos usuários; e (ii) necessidades informacionais 
dos usuários das Demonstrações financeiras. A Administração confirma que 
todas as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por 
ela na gestão da Sociedade. As demonstrações financeiras foram aprovadas 
para emissão à Administração em 18 de março de 2021. b) Comparabilida-

de: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 estão sendo 
apresentadas com as informações comparativas com o exercício de 31 de 
dezembro de 2019, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Técnicos. c) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
definida para a Sociedade. d) Demais práticas contábeis, notas explicativas 
e relatório de auditores independentes: As demais práticas contábeis, assim 
como a abertura de notas explicativas que suportam as demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, encon-
tram-se disponível na sede da Companhia para averiguação, quando reque-
ridas. As demonstrações contábeis foram auditadas pela RSM Acal 
Auditores Independentes S/S (RSM Brasil), que emitiram seu relatório em 
18 de março de 2021. 3. Impacto da Pandemia Covid: A Companhia mante-
ve as iniciativas adotadas desde março de 2020 para assegurar a saúde e 
segurança de seus colaboradores, parceiros e clientes. Desde o início da 
Pandemia Covid-19 à data de apresentação dessas demonstrações finan-
ceiras, a administração optou por trabalhos a distância em “home office” 
para maior parte de seus colaboradores, e envidou esforços para que a es-
trutura, o atendimento aos clientes, controles comerciais, linhas de negócios 
e receitas se mantivessem com a continuidade normal e com pouca redução 
ou sem intactos, apesar das dificuldades sobre a manutenção de boa parte 
do corpo administrativo.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  5.220.271,71 5.226.549,65
Caixa e Equivalentes de Caixa  15.126,33 21.404,27
Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38
Não Circulante  917.655,15 975.607,56
Créditos com Pessoas Ligadas  - 36.615,91
Investimentos p/ Iniciativa Própria  917.655,15 938.991,65
Total do Ativo  6.137.926,86 6.202.157,21

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  329,10 329,10
Obrigações Tributárias  3,60 3,60
Obrigações Trabalhistas e Sociais  325,50 325,50
Não Circulante  267.256,46 -
Créditos de Pessoas Ligadas  267.256,46 -
Patrimônio Líquido  5.870.341,30 6.201.828,11
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (4.342.034,70) (4.010.547,89)
Total do Passivo  6.137.926,86 6.202.157,21

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos e Locações  - 101.000,00
(-) Impostos s/Arrendamento e Locações  - 3.686,50
Receita Operacional Líquida  - 97.313,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  31.041,68 46.501,97
Impostos e Taxas  278.026,63 296.709,33
Despesas Financeiras  1.082,00 886,68
Outras Receitas / Despesas  (21.336,50) (11.618,37)
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  (331.486,81) (258.402,85)
Contribuição Social e Imposto de Renda  - 7.802,22
Prejuízo Líquido do Exercício  (331.486,81) (266.205,07)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Prejuízos Total do Patri-
  Capital Social Acumulados mônio Líquido
Em 31/12/2018  10.212.376,00 (3.744.342,82) 6.468.033,18
Resultado do Exercício   (266.205,07) (266.205,07)
Em 31/12/2019  10.212.376,00 (4.010.547,89) 6.201.828,11
Resultado do Exercício   (331.486,81) (331.486,81)
Em 31/12/2020  10.212.376,00 (4.342.034,70) 5.870.341,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro Prejuízo Líquido do exercício  (331.486,81) (266.205,07)
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  21.336,50 11.618,37
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (310.150,31) (254.586,70)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Depósitos e Cauções  - 272.817,12
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributárias  - (1.576,46)
Imposto de Renda e Contribuição Social  - (3.298,80)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  (310.150,31) 13.355,16
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  36.615,91 (36.615,91)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  36.615,91 (36.615,91)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  267.256,46 -
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  267.256,46 -
Fluxo de caixa do exercício  (6.277,94) (23.260,75)
Saldo no Início do exercício  21.404,27 44.665,02
Saldo no final do exercício  15.126,33 21.404,27
Fluxo de caixa do exercício  (6.277,94) (23.260,75)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício 
encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 18 de Março 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC 
PME em concordância com as Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 e Lei 
11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancário 
(R$1,00 em 2020 e R$1,00 em 2019) e aplicações financeiras (R$15.125,33 
em 2020 e R$21.404,27 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 

7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no 
lucro presumido.
A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 
4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 5- Participações societárias:
  Capital % de Par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Liquido
Comercial e Administradora
  Dela Ltda  20.000,00 25 681.703,97
JNL Part. e Administradora Ltda  18.000,00 25 (71.933.359,38)
6- O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integralizado e repre-
sentado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de R$1,00 cada uma. 

ZÍNIAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA - CNPJ 01.057.589/0001-27

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1122842-97. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr(a). Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Francisco Pereira de Matos Neto, Brasileiro, Separado judicialmente, Do 
Comércio, RG 102045513, CPF 926.244.728-00, com endereço à Avenida Rio Casca, 2, quadra 1, 
Lote 2, Centro, CEP 78195-000, Chapada Dos Guimaraes - MT, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$3.500,00,referente às taxas de conservação 
do lote 17,da Quadra J A, do loteamento Ninho Verde – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 30 de março de 2021 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016983-70.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da 
Lei, Faz Saber a Luiz Guilherme de Souza, CPF/MF Nº 059.162.398-66, e terceiros interessados, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da 
ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por 
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 14 da quadra FZ do empreendimento Terras de Santa 
Cristina–Gleba II,registrado sob a matrícula Nº 39.876 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca 
de Avaré/SP” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Luiz Guilherme de Souza, CPF 
Nº 059.162.398-66.O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s)bem(ns)depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações  inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 06 de abril de 2021 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010845-07.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta  Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré Neusa Villadal de Carvalho, CPF/MF 
Nº 214.461.468-71, Daniela Villadal de Carvalho, CPF Nº 195.216.488-56, Denise de Carvalho CPF 
Nº 092.262.988-90, Daniel Frederico de Carvalho Junior, CPF Nº 125.963.578-36, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$7.356,14, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 20,34 e 36, da Quadra CZ, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba IV. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Balanço Patrimonial em 2020 e 2019 (em Reais)
Ativo: Circulante 2020 2019    
Caixa e equivalentes de caixa 340.202,19 285.390,50
Adiantamento a fornecedores 10.800,00 -    
 351.002,19 285.390,50
Não Circulante
Imobilizado 4.000.000,00 4.000.000,00    
 4.000.000,00 4.000.000,00    

Total do Ativo 4.351.002,19 4.285.390,50    

Passivo: Circulante 2020 2019    
Fornecedores 998,00 998,00
Obrigações tributárias 46.673,64 48.533,82
Obrigações sociais 9.446,70 9.923,86    
 57.118,34 59.455,68    
Patrimônio Líquido
Capital social 4.001.000,00 4.001.000,00
Reserva de lucros 292.883,85 224.934,82    
 4.293.883,85 4.225.934,82    
Total do Passivo 4.351.002,19 4.285.390,50    

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 04.757.453/0001-18

Demonstrações de Resultados em 2020 e 2019 (em Reais)

Receita operacional bruta 1.451.100,73 1.673.111,36
Deduções
Impostos sobre as vendas (52.965,15) (61.068,58)    
Receita operacional líquida 1.398.135,58 1.612.042,78
Lucro bruto 1.398.135,58 1.612.042,78
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (49.298,60) (74.282,20)
Tributárias (169,84) (1.303,37)

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.213.551,99 1.377.472,92
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (10.800,00) 14.241,00    
 (10.800,00) 14.241,00
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - 41,00
Obrigações tributárias (1.860,18) 9.446,76
Obrigações sociais (477,16) 211,44    
 (2.337,34) 9.699,20    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 1.200.414,65 1.401.413,12
Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos (1.145.602,96) (1.327.704,80)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (1.145.602,96) (1.327.704,80)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 54.811,69 73.708,32
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 285.390,50 211.682,18
Saldo no fi nal do exercício 340.202,19 285.390,50    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 54.811,69 73.708,32    

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2020 e 2019 (em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2020 e 2019 (em Reais)
  Reserva de Lucros    
 Capital Social Reserva Legal Lucros Acumulados Total        
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.001.000,00 175.166,70 - 4.176.166,70
Lucro líquido do exercício - - 1.377.472,92 1.377.472,92
Distribuição de lucros - - (1.327.704,80) (1.327.704,80)
Constituição da reserva de lucro - 49.768,12 (49.768,12) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.001.000,00 224.934,82 - 4.225.934,82
Lucro líquido do exercício - - 1.213.551,99 1.213.551,99
Distribuição de lucros - - (1.145.602,96) (1.145.602,96)
Constituição da reserva de lucro - 67.949,03 (67.949,03) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.001.000,00 292.883,85 - 4.293.883,85

A Diretoria
Flavio Bonfi m Pestana - Diretor-Presidente

José Matias da Costa - Diretor Vice-Presidente
João Carlos Gomes - Contador CRC 1SP183927/O-2

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
 São Paulo, 31 de março de 2021.   A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão 
à disposição na sede da Companhia.

Resultado fi nanceiro (1.235,40) (949,81)    
Lucro operacional 1.347.431,74 1.535.507,40
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.347.431,74 1.535.507,40
IRPJ e CSLL corrente (133.879,75) (158.034,48)    
Lucro líquido do exercício 1.213.551,99 1.377.472,92
Quantidade de ações 4.001.000 4.001.000
Lucro por ação - R$ 0,30 0,34

 2020 2019    

 2020 2019     2020 2019    

Relatório da Administração

Relatório da Administração

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Circulante
Fornecedores 2.402,00 2.402,00
Obrigações tributárias 229.973,09 221.565,14
Obrigações sociais 9.478,84 9.963,45    
 241.853,93 233.930,59
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.445.589,40 2.275.552,29    
 11.256.081,27 11.086.044,16    
Total do Passivo 11.497.935,20 11.319.974,75    

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2019 8.810.491,87 1.762.098,37 524.228,11 - 11.096.818,35          
Lucro líquido do exercício - - - 6.282.283,22 6.282.283,22
Distribuição de dividendos - - - (6.293.057,41) (5.849.161,17)
Absorção da reserva de lucros - - (10.774,19) 10.774,19 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.810.491,87 1.762.098,37 513.453,92 - 11.086.044,16          
Lucro líquido do exercício - - - 6.284.432,88 6.284.432,88
Distribuição de dividendos - - - (6.114.395,77) (6.114.395,77)
Constituição da reserva de lucros - - 170.037,11 (170.037,11) -          
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.810.491,87 1.762.098,37 683.491,03 - 11.256.081,27          

 2020 2019    

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. São Paulo, 31 de março de 2021.   A Diretoria.

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.284.432,88 6.282.283,22
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (17.608,95) 23.441,55    
 (17.608,95) 23.441,55
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - 494,00
Obrigações tributárias 8.407,95 3.001,17
Obrigações sociais (484,61) 2.579,37    
 7.923,34 6.074,54    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 6.274.747,27 6.311.799,31    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (6.114.395,77) (6.293.057,41)    
Caixa líquido aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (6.114.395,77) (6.293.057,41)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 160.351,50 18.741,90
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 805.934,63 787.192,73
Saldo no fi nal do exercício 966.286,13 805.934,63    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 160.351,50 18.741,90    

Demonstrações de Resultados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

Receita operacional bruta 7.417.819,56 7.455.944,04
Impostos sobre as vendas (270.750,39) (272.141,97)    
Receita operacional líquida 7.147.069,17 7.183.802,07
Lucro bruto 7.147.069,17 7.183.802,07
Administrativas e gerais (71.015,23) (111.269,06)
Tributárias (197,45) (1.069,77)
Resultado fi nanceiro (8.318,49) (1.682,11)

Lucro operacional 7.067.538,00 7.069.781,13
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 7.067.538,00 7.069.781,13
Imposto de renda e contribuição social (783.105,12) (787.497,91)    
Lucro líquido do exercício 6.284.432,88 6.282.283,22
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

João Carlos Gomes - Contador - CRC 1SP183927/O-2

Composição da Diretoria
Mario Caterina

Diretor-Presidente
Flavio Bonfi m Pestana

Diretor

Mario Caterina
Conselheiro

Flavio Bonfi m Pestana
Conselheiro

Composição do Conselho de Administração
Roberta Bianca Fernandes

Presidente do Conselho

 2020 2019     2020 2019    

Ativo 2020 2019    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 966.286,13 805.934,63
Adiantamento a fornecedor 17.608,95 -
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 1.204.875,50 1.026.915,05
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    
Total do Ativo 11.497.935,20 11.319.974,75    

Passivo 2020 2019    

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que deverá se realizar às 9h 
do dia 26/04/2021, na sede em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 513, 4º Andar, Vila Olímpia - 
CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. SP, 15/04/2021. À Diretoria.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008586-16. 2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Patricia 
Persicano Pires, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 
194.759.128-27, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por  LMR Rolamentos Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 20.122,62 (Mar/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

ECTX Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14 - NIRE nº 35.203.933.868

41ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, únicos sócios da ECTX Indústria e Comércio 
Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14, resolvem, neste ato, por unanimidade, deliberam reduzir o valor do 
capital social da empresa, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social. 1) Com a anuência dos de-
mais sócios, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua 
participação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 48.820.837,17, conforme laudo 
de avaliação que ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as 
frações/casas decimais. 2) Diante alteração acima, o item V - Do Capital Social e da Responsabilidade dos 
Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integralizado em 
moeda corrente do país, é de R$ 55.169.508,00, dividido em 55.169.508 quotas iguais, com valor nominal de R$ 
1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócios: Quotas: Valor Participação: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 
53.018.718, R$ 53.018.718,00; Eucatex Consultoria de Serviços Ltda: 2.150.784, R$ 2.150.784,00; Flávio Maluf: 
3, R$ 3;00; Otávio Maluf: 3, R$ 3;00. Total: 55.169.508,  R$ 55.169.508,00. Cláusula 6ª: A responsabilidade 
dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente pela integralização do capital social nos termos 
do artigo 1052 do Código Civil. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não altera-
das pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/03/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Flávio Maluf, 
Otávio Maluf. Eucatex Consultoria de Serviços Ltda.: Flávio Maluf, Otávio Maluf. Flávio Maluf, Otávio Maluf.

IGP-10 acumula 
inflação de 31,74% 

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou inflação 
de 1,58% em abril deste ano. A taxa é inferior ao índice 
de 2,99% observado em março, mas superior ao de 1,13% 
de abril de 2020. Os dados foram divulgados ontem (15) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o 
IGP-10 acumula taxas de inflação de 9,16% no ano e de 
31,74%, em 12 meses.

A queda do IGP-10 de março para abril foi puxada pelos 
preços no atacado e na construção. A inflação do Índice 
de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede o atacado, 
recuou de 3,69% em março para 1,79% em abril. O Índice 
Nacional de Custo da Construção passou de 1,96% para 
1,24%, no período. Por outro lado, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que mede o varejo, subiu de 0,71% em 
março para 0,87% em abril (ABr).

A maior parte das consultas pode ser 
realizada totalmente online.

Por meio dos canais digitais 
do departamento é possível 
consultar desde possíveis 
débitos e alienações fiduci-
árias até registros de roubos 
e furtos de veículos. 

A maior parte das con-
sultas pode ser realizada 
totalmente online, de forma 
rápida e sem custo, sem a 
necessidade de ir presen-
cialmente a uma unidade. O 
primeiro passo é acessar o 
portal (www.detran.sp.gov.
br) e clicar na aba ‘Veículos’. 
Na página estão listadas as 
opções disponíveis:
	 •	Pesquisa de débitos e 

restrições de tercei-
ros: neste item o condu-
tor poderá verificar dois 
tipos de situações:

	 •	Registro de furto e 
roubo do veículo: Essa 
consulta pode ser feita 
tanto pelo aplicativo do 
Detran.SP quanto pelo 
portal. Basta inserir a 
placa do veículo; 

	 •	Débitos e restrições 
de veículos de ter-
ceiros: Lista possíveis 
dívidas como restrições 
administrativas, judiciais 
e gravame (alienação 
fiduciária). Para a pes-
quisa é preciso entrar 
com o Renavam e placa 
do veículo;  

	 •	Extrato de cadas-
tro do veículo:  Este 
documento deve ser 
solicitado somente pelo 
proprietário do veículo 
para entrega ao novo 
comprador e é o único 
serviço realizado somen-
te mediante agendamen-
to. A consulta informa 
desde a data do último 
licenciamento, histórico 
do veículo, município 
de registro, números do 
Renavam, chassi, entre 
outros. 

	 •	Certidão negativa/
positiva de proprie-
dade: Neste campo é 
possível solicitar a cer-
tidão de propriedade do 
veículo, informando se 
há cadastro na base de 
dados do Detran.SP e do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). 
Para acessá-lo é ne-
cessário inserir o CPF 
do proprietário, login e 
senha. 

O Detran.SP ampliou em 
72% a quantidade de ser-
viços digitais disponíveis, 
saindo de 43, em 2019, para 
74, até o início deste ano. 
O objetivo é oferecer ao 
cidadão, tecnologia e solu-
ções inovadoras que tragam 
comodidade e autonomia. 
Entre os mais solicitados, 
estão a renovação simplifi-
cada e segunda via de CNH, 
licenciamento e transferên-
cia de veículo.

O Detran.SP possui um 
hotsite com conteúdo sim-
ples e didático para que o 
cidadão possa, por meio de 
vídeos tutoriais disponibili-
zados, aprender a realizar 
serviços que antes neces-
sitavam de agendamento 
presencial e agora podem ser 
efetuados pela internet, com 
poucos cliques no aplicativo 
do Poupatempo Digital. Co-
nheça aqui.

O conteúdo contempla tu-
toriais de aproximadamente 
um minuto cada, divididos 
por temas que abrangem 
serviços como Renovação 
de CNH, 1ª Habilitação, Li-
cenciamento de veículos, 2ª 
Via da CNH, Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo, entre outros. Fonte: 
Assessoria de Comunicação/
Detran.SP.

Saiba como pesquisar 
possíveis restrições de 
veículos para compra

O Detran.SP disponibiliza uma série de serviços 
digitais gratuitos para auxiliar o cidadão que está 
comprando um veículo e quer ter a certeza de que 
não há nenhuma restrição administrativa ou judiciária

dicas10.net/reprodução
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