
Por que é fundamental 
investir em um bom 

ambiente de trabalho

A pandemia nos 
obrigou a dar 
mais atenção para 
alguns aspectos que 
- se não passavam 
despercebidos - 
ficavam à margem 
das nossas 
prioridades

O cenário de incer-
tezas e a instabi-
lidade econômica 

afetaram diretamente não 
somente os donos das 
empresas, mas todos que 
fazem parte da equipe. A 
necessidade de se adequar 
ao “novo normal” gerou 
estresse, conflitos, medo 
e tensão, mas aqueles que 
conseguiram “atravessar” 
essa fase, certamente 
solidificaram seus laços e 
fortaleceram a relação do 
time como um todo. 

Dentro deste contexto, 
fica claro que é cada vez 
mais necessário investir 
em um bom ambiente de 
trabalho. Investir, nesse 
caso, não tem a ver com 
aportes financeiros, ou 
algo do tipo, mas em olhar 
para quem, de fato, faz o 
seu negócio prosperar: os 
colaboradores. 

A construção de uma 
cultura voltada para pes-
soas, um local inclusivo e 
com espaço para todos, 
bem como a relação de 
confiança desenvolvida 
entre o RH e cada membro 
da equipe, são alguns dos 
fatores que influenciam 
diretamente na vida e 
no desempenho de cada 
colaborador. 

O desenvolvimento de 
um time forte, com pes-
soas comprometidas, res-
ponsáveis e, sobretudo, 
reconhecidas, permite que 
cada um demonstre a “sua 
melhor versão” e exerça as 
suas tarefas com mais as-
sertividade, atenção e em-
penho. Contudo, sabemos 
que manter toda a equipe 

motivada não é tarefa fácil. 
Somos seres humanos e 
nem sempre estaremos em 
um “dia bom”. 

Nesse sentido, a reali-
zação de eventos come-
morativos (mesmo que de 
maneira remota) focados 
na integração da equipe 
pode ser considerada uma 
iniciativa interessante para 
descontrair e amenizar o 
estresse do dia a dia. Alia-
do a isso, o investimento 
em um plano de carreira, 
política de feedback, o 
bom relacionamento entre 
gestores e colaboradores, 
e uma constante gestão 
de pessoas, sem dúvida 
alguma, serão refletidos 
em bons resultados para 
a companhia. 

Também é fundamental 
reconhecer e valorizar 
cada indivíduo de modo 
específico, estimulando 
cada membro a alcançar 
seus objetivos pessoais e 
profissionais, de forma que 
ele enxergue na empresa 
uma ponte para a realiza-
ção de suas ambições. A 
escolha de um local para 
se trabalhar é baseada 
sobretudo em afinidades: 
sejam elas de retornos 
financeiros, segmentos e 
áreas de atuação, tipo de 
ambiente ou benefícios. 

Reconhecer os melho-
res talentos e, sobretudo, 
mantê-los na companhia, 
é preponderante para o 
sucesso de toda a equipe. 
Independentemente da 
tecnologia utilizada, o ser 
humano sempre será o 
bem mais valioso que qual-
quer empresa pode ter. 

Promover um bom am-
biente de trabalho é, aci-
ma de tudo, oferecer um 
retorno justo, satisfatório 
e que esteja de acordo com 
as expectativas e desejos 
de quem nos escolhe. 

(*) - Com MBA em Construções 
Sustentáveis, Ciência e Tecnologia da 
Arquitetura, formado em Arquitetura e 

Urbanismo pelo Centro Universitário 
Assis Gurgacz, é CEO e fundador da 

Govtech Aprova Digital.
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29ª Vara Cível  Edital de Intimação com o prazo de 20 dias., expedido no processo de nº 0032712-
05.2021.0100 (apenso ao processo de nº 1069711-05.2021.8.26.0100) ação de Cumprimento de 
Sentença(Cobrança)A MM. Juíza de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível Comarca da Capital/SP 
de Franca, Estado de SP, Dra, Daniela Dejuste de Paula , na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alco 
Ferramentas, Ferragens, Importação e Exportação ltda , C.N.P.J. nº 61.765.459/0001-70, , que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença (Cobrança ) movida por Condominio 
Edificio Garagem Automática Florencio De Abreu C.N.P.J. nº 54.199.351/0001-00 . Encontrando-se 
a Requerida 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$ 19.094,51, (dezenove mil e noventa e 
quatro reais e cinquenta e um centavos), acrescido da correção monetária pelos índices do TJSP, 
dos juros de 1% (um por cento) ao mês mais custas processuais, 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 a requerida , independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. 

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 quando 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 (recei-
tas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da compe-
tência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas
no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realiza-
ção. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por valores de
liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao
custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços,
e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se in-
ferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a receber de clien-
tes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compos-
tos por materiais de manutenção, materiais de consumo da operação e equi-
pamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, 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 (circu-
lantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade
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 es-
timativas 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 financei-
ro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado,
investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, em-
préstimos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda.
Os ativos e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas
seguintes categorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resul-
tado - Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instru-
mentos financeiros mantidos para negociação designados no reconheci-
mento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no
curto prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os corresponden-
tes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Os
juros, correção monetária e as variações decorrentes da avaliação ao
valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Esta cate-
goria possui basicamente caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários. Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são
ativos financeiros não derivativos, com pagamentos 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 calculado 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 vincu-
ladas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira para as
dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhe-
cidas 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 re-
conhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e per-
das são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa
dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método
da taxa de juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basica-
mente por contas 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 substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade
não transferir nem reter substancialmente 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 diferentes, ou os termos de um passivo
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alte-
ração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis
reconhecida na demonstração do resultado. 2.12. Demonstração dos flu-
xos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está
apresentada de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - De-
monstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que ocorreram
nos exercícios apresentados. 2.13. Republicação das Demonstrações
Contábil-Financeiras: Adequação do item 4. Contas a Receber das
Notas Explicativas, pertencentes as Demonstrações Contábil-Financeiras
do ano calendário 2.020.

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 88.193 102.726
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    91.965    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 Proc. 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 Proc. 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
determinadas 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
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 set/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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO e REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços 
nº. 007/2021; Objeto: Execução de obras civis para reforma e readequação do PPA 
“Alfeu Rodrigue do Patrocínio”, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. Data da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes: 
15/10/2021 às 13:00 horas. Local da sessão: Paço Municipal Huber Braz Cossi, 
Departamento de Licitações e Compras, situada na Praça Washington Luiz, n.º 643 
– Centro, em Vargem Grande do Sul – SP. Edital disponível gratuitamente na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Livorno Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.177.475/0001-22 - NIRE 35.221.847.943

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente no valor de R$ 10.563.691,00 para R$ 7.563.691,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 3.000.000,00 
com o consequente cancelamento de 3.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 3.000.000 das quotas 
ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência 
para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação 
desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Tirol Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.299.076/0001-49 - NIRE 35.224.516.166

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente no valor de R$ 15.340.928,00 para R$ 10.340.928,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 5.000.000,00 
com o consequente cancelamento de 5.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 5.000.000 das quotas 
ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência 
para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação 
desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Vertis Participações S.A.
CNPJ nº 12.881.125/0001-57 - NIRE 35300509684

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas, a reunirem-se no próximo dia 18/10/2021, às 14hs, 
presencialmente, Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 
05411-000, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) reeleição dos membros da Di-
retoria para 1 mandato de 3 anos e (ii) alteração do endereço da sede da Companhia. Os docu-
mentos e informações referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista deverá enviar à Companhia, 
em até 48hs antes da realização da Assembleia, cópia (i) do instrumento de mandato, caso seja 
representada por procurador, e (ii) dos documentos de identidade, com foto, de seu(s) repre-
sentante(s) legal(is) e procurador(es), se aplicável. Renato Prado Bertin - Diretor Presidente.

Vitor Federmann Participações S.A.
CNPJ.MF sob n° 19.478.859/0001-39 - NIRE 35.300.461.045

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 27/09/2021, às 17hs, na sede da Companhia, São Paulo/SP, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2050, 
Jardim América, CEP 01442-001. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Vitor Rogério 
Federmann; Secretário: Daniel Federmann. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Redução do capital social 
da Companhia em até R$ 22.493.712, de forma proporcional à participação dos acionistas, uma vez que este se en-
contra excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A., sem cancela-
mento de ações. O pagamento aos acionistas se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou 
ainda em participações detidas em outras sociedades. (ii) Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos 
os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. 
SP, 27/09/2021. Presidente: Victor Rogério Federmann, Secretário: Daniel Federmann. Diretores: Vitor Rogerio Feder-
mann, Daniel Federmann. Acionistas Presentes: Vitor Rogerio Federmann, Daniel Federmann, Raphael Federmann.

ADR Securitizadora S.A.
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral Ordinaria
de Constituição da Sociedade Anônima

Data, Hora e Local: ao 01/12/2020, às 19hs, na sede, localizada na Avenida Angélica, 1814, 5º andar, conjunto 
507, Santa Cecília, SP/SP, Cep: 01.228-902. Presenças: Totalidade. Convocação: Dispensadas. Composição da 
Mesa: a reunião foi presidida pela Sra. Adriana Bacellar Engelberg que aceitou a incumbência e convidou para se-
cretariá-la a Sra. Rita de Cassia Oliveira de França e Silva, o que foi aceito. Ordem do Dia: (a) constituição da Com-
panhia e consequente aprovação do Estatuto Social da ADR Securitizadora S.A, (b) a eleição de Diretoria e a defini-
ção de sua remuneração; e (c) valor do capital social. Deliberações: após discutidas as matérias que constaram da 
ordem do dia, os diretores da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: i) Constituir uma Companhia 
securitizadora, sob a forma de sociedade anônima, denominada “ADR Securitizadora S.A” que será regida pelas 
disposições legais pertinentes as sociedades anônimas, bem como seu Estatuto Social. (ii) Eleger a nova 
Diretoria da Companhia, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição: Para o cargo de Diretora: Adriana Bacellar 
Engelberg, brasileira, designer, domiciliada em SP/SP, RG nº 59.628.715-X e do CPF: 884.542.237-20 e; Para o 
cargo de Diretora: Rita de Cassia Oliveira de França e Silva, brasileira, empresária, em SP/SP, RG nº 39.278.639-
4 e do CPF: 419.650.516-34. As Diretoras eleitas aceitam o cargo e declaram, sob as penas da Lei, que não estão 
impedidas de exercer o comércio ou a administração de sociedades empresárias em virtude de condenação crimi-
nal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que possam impedi-los 
de exercer atividades empresariais, em conformidade com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/1994, confor-
me alterada, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal. A remuneração global 
anual da Diretoria, para o exercício de 2020, foi definida em, no máximo, R$ 12.000,00, que somente será paga em 
conformidade às possibilidades da Companhia. (iii) aprovar o valor do capital social cujo valor será de 10.000,00, 
subscrito e integralizado, sendo o valor de R$ 1.000, já integralizados em moeda corrente e o valor de 9.000,00 
a integralizar, representado por 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (iv) aprovar a redação 
do Estatuto Social da Companhia, cuja versão foi lida, conferida e acostada a esta Ata como Anexo II, passando a 
viger a partir desta data. Por fim, foi autorizada a publicação desta Ata na forma de extrato. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata que, lida, conferida e aprovada por 
unanimidade, sem restrições ou ressalvas, sendo assinada em 03 vias por todos os presentes: Mesa: Diretoras: 
Adriana Bacellar Engelberg e Rita de Cassia Oliveira de França e Silva. Diretores: Adriana Bacellar Engelberg, 
Rita de Cassia Oliveira de França e Silva. Orlando Quintino Marins Neto (OAB/SP nº 227.702), CPF: 280.681.198-
84, Advogado. JUCESP NIRE 3530056369-7, em 27/01/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cooperthermas - Cooperativa de Eletrificação 
de Thermas de Santa Bárbara

CNPJ/MF: 01.117.669/0001-20 - NIRE: 3540003738-5
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

O Liquidante da Cooperthermas Cooperativa de Eletrificação de Thermas de Santa Bárbara em atendi-
mento ao artigo 73, da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca os associados em condições de votar para se reu-
nirem em Assembleia Geral para prestação final de contas, a realizar-se no dia 11/10/2021, às 13h, na Rua 
da Consolação, 348 - 13º andar, Consolação, SP/SP, CEP: 01302-000, com a presença de 2/3 dos associa-
dos, em 1ª convocação; às 14h, com a presença de metade mais um dos associados, em 2ª convocação; ou 
às 15h, com a presença de no mínimo 10 associados, em 3ª convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos, que compõem a ordem do dia: i. aprovar as contas do liquidante; ii. declarar o encerramento da li-
quidação e a extinção da sociedade. SP, 30/09/2021. Antônio Eduardo Camargo Figueiredo - Presidente.
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