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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Aos acionistas, Conselheiros e Administradores da
São Luís Engenharia Ambiental S.A. - Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis São Luís Engenharia 
Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, da São Luís Engenharia Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional: Conforme demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresentando prejuízo no 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
exercício, apresenta prejuízos acumulados e capital circulante líquido negativo 
de R$2.386 mil. Essa situação indica a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. A continuidade das atividades operacionais da Companhia 
depende da implantação dos reajustes ordinários, do reconhecimento do 
termo de reconhecimento da dívida (TRD) e suporte financeiro por parte dos 
seus acionistas. A Administração da Companhia preparou as demonstrações 
contábeis no pressuposto de continuidade dos negócios. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 

são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

DIRETORIA CONTADOR
André Neves Monteiro Vianna

Marcos José da Silva
Walter Luis da Silva Junior

CRC-RJ 093.575/O-7

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa ..................... 4 550 17.677 
Contas a receber de clientes ..................... 5 13.987 13.955 
Impostos a recuperar ................................. 6  4.312  5.410 
Estoques  ...................................................  1.418  1.159 
Outras contas a receber ............................  1.847 880 

22.114 39.081 
 
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes ..................... 5 23.562 27.055 
Partes relacionadas ................................... 7 520 - 
Imobilizado ................................................. 8 22.501 24.003 

46.583 51.058 
Total do Ativo ............................................. 68.697 90.139 

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores ............................................. 9  9.112  5.137 
Empréstimos e financiamentos .................. 10  2.346  3.670 
Obrigações fiscais ..................................... 11  4.176  5.892 
Obrigações com pessoal ........................... 12  7.844  7.434 
Outras obrigações .....................................  1.022 358 

24.500 22.491 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .................. 10 541  2.887 
Tributos diferidos ....................................... 13 224 414 
Partes relacionadas ................................... 7 43.963 57.692 
Provisão para contingências ...................... 14  1.625 952 

46.353 61.945 
Patrimônio liquido 15
Capital social  ............................................  5.168  5.168 
Reservas de lucros .................................... - 535 
Prejuízos acumulados ............................... (7.324) - 

(2.156)  5.703 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ... 68.697 90.139 

Demonstrações dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota 31.12.2021 31.12.2020

Receita operacional líquida ......................... 16 130.226 128.856 
Custos dos serviços prestados.................... 17 (132.784) (115.896)
Lucro bruto ................................................ (2.558) 12.960 
Despesas (receitas) operacionais:
Despesas administrativas .......................... 18 (4.122) (2.958)
Despesas tributárias ..................................  (256)  (830)
Outras ........................................................  (225) 3 

(4.603) (3.785)
Resultado financeiro Líquido 19
Receitas financeiras .................................. 149  1.932 
Despesas financeiras ................................ (1.267) (1.275)

(1.118) 657 
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social ............................... (8.279)  9.832 
Imposto de renda e contribuição
 social sobre o lucro 20
Imposto de renda  ...................................... - (2.355)
Contribuição social .................................... -  (877)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos ................................................... 190  (414)

190 (3.646)
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ...... (8.089)  6.186 
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
 por ação do capital social ....................... (1,57) 1,20

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020

(Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício .....................  (8.089)  6.186 
Outros Resultados Abrangentes..............................  - - 
Resultado Abrangente Total .................................  (8.089)  6.186 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital Reserva Reserva de Prejuízos
social legal retenção de lucros Total acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ................................................ 4.705  456  7.657  8.113  -  12.818 
Lucro líquido do exercício ............................................................  -  - - - 6.186 6.186 
Constituição da reserva legal ......................................................  -  309 - 309  (309)  - 
Aumento do capital social conf. AGE de 11/02/2020 ...................  463  - - -  -  463 
Distribuição de dividendos conf. AGE de 02/06/2020 ..................  -  - (6.071) (6.071)  -  (6.071)
Distribuição de dividendos conf. AGO de 30/07/2020 .................  -  - (7.693) (7.693)  -  (7.693)
Transferência para reserva de lucro ............................................  -  -  5.877  5.877  (5.877)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 .......................................... 5.168  765 (230) 535  - 5.703 
Prejuízo do exercício ...................................................................  -  - - -  (8.089)  (8.089)
Compensação de prejuízos .........................................................  - (765) 230  (535)  765  230 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 .......................................... 5.168  - - -  (7.324)  (2.156)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais: 31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ....................... (8.279)  6.186 
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo
 às disponibilidades:
Depreciação ...........................................................  4.092  1.819 
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ... 673 284 
Juros e encargos sobre empréstimos e
 financiamentos .....................................................  1.012  1.127 

(2.502)  9.416 
Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em contas a receber ..........  3.461 30.772 
Aumento (diminuição) em estoques  .....................  (259) (43)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ...  1.098 71 
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .....  (290) - 
Aumento (diminuição) em outros ativos ................  (967) 251 
Aumento (diminuição) em fornecedores ................ (9.754)  (258)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar .. (1.716) (3.343)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ... 410 760 
Aumento (diminuição) em outras obrigações ........ 664 129 
Aumento de imposto de renda e contribuição
 social diferidos ..................................................... - 414 

Recursos líquidos gerados nas atividades
 operacionais .......................................................... (9.855) 38.169 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado ............................... (2.590) (12.263)

Recursos líquidos aplicados nas atividades
 de investimento...................................................... (2.590) (12.263)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social ...................................... - 463 
Financiamentos pagos ........................................... (4.682) (1.806)
Distribuição de dividendos ..................................... - (13.764)

Recursos líquidos gerados nas atividades
 de financiamento ................................................... (4.682) (15.107)
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa .. (17.127) 10.799 
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa
 e equivalentes de caixa:
No início do exercício ............................................ 17.677  6.878 
No final do exercício .............................................. 550 17.677 

(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
 de caixa ................................................................. (17.127) 10.799 1 - Contexto Operacional: 1.1 - Objeto Social: A São Luís Engenharia 

Ambiental S.A. (Companhia)  é uma sociedade anônima de capital de 
fechado, subsidiária da Vital Engenharia Ambiental S.A., em 14 de março de 
2012 (data da constituição) e tem como objeto social à execução, por meio 
de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa do 
serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento 
dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo 
classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de 
São Luís - MA. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 - Base de 
preparação e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas ( NBC TG 1000) e, em 
consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas 
e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). 
A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os 
CPCs exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. 
Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira mais apropriada para 
a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e 
estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações 
contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 2.e. b) Data de aprovação 
das demonstrações contábeis: Em 31 de março de 2022, a Diretoria aprovou 
estas demonstrações contábeis e autorizou a sua divulgação. c) Base de 
mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros 
(mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer 
o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas estão divulgadas no item (e). d) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar 
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer 
julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos 
financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e 
contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais 
e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas 
na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2 - 
Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série 
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 
2022, conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo 
de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG 25 (R1)/IAS 37); • 1o 
de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 
(alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1o de janeiro de 2022 
– Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC TG 
27 (R4)/IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual 
(alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o de janeiro de 2023 - Classificação 
de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4)/
IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de 
Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia não 
adotou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas 
tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: 
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a 
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de 
alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A 
Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em 
conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 
4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não 
são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria 
imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos 
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada 
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros 
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo 
registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a 
valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
(iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com 
instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, 
a Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. c. Contas a receber: Os valores a receber são 
demonstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada para créditos 
de liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em montante 
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na 
realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. Essa 
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a 
experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às 
operações, aos devedores e garantidores. d. Estoques: Os estoques são 
avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão 
para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui 
gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No 
caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação 
baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método 

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante 
apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio 
de rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos 
incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e 
outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições 
existentes. A Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, no estoque 
considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. 
e. Imobilizado: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou 
construção, deduzidos das depreciações que não supera o valor provável de 
recuperação determinado com base nos resultados das operações futuras. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil 
econômica estimada dos bens, conforme descrito na Nota Explicativa nº 8. A 
Companhia avalia a cada exercício o valor para identificação da 
recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo imobilizado é considerado 
passível de ajuste de desvalorização quando seu valor contábil exceder seu 
valor recuperável. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes 
são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis. (a) Perda 
(impairment) estimada de ativos não financeiros: A Companhia verifica se 
há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros 
está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os 
prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que podem ser estimados de 
maneira confiável. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor 
recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são 
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Os ativos 
não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 
data do balanço. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não 
foram identificadas pela Administração, evidências objetivas que pudessem 
justificar o registro de perdas de impairment dos ativos não financeiros. 
f. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos assessores legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. Os passivos contingentes são avaliados pela 
Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia, onde aqueles 
considerados como provável o risco de perda, e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas 
demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são 
divulgados nas notas explicativas. g. Imposto de renda e contribuição social 
(corrente e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os encargos de 
imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis 
tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do imposto de renda é 
15% com adicional de 10% sobre uma base superior a R$ 240 anuais e a 
alíquota da contribuição social é de 9%. O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de 
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas demonstrações contábeis e são determinados usando alíquotas de imposto 
(base a legislação fiscal) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na 
data do balanço. h. Receita de serviços: A receita do contrato compreende o 
valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na 
condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser 
mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de 
prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do 
contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento 
dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço celebrado entre a 
Companhia e seus clientes. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos 
abatimentos e dos descontos. i. Resultado básico por ação: O cálculo do 
resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, 
atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo período. A 
Companhia não possui instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o 
resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. 
j. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo 
com Seção 7 do CPC aplicável a pequenas e médias empresas (CPC PME).  
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ........................................ 285 14.787
Aplicações de liquidez imediata .............................. 265 2.890

550 17.677
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2021e 2020. 
5 - Contas a Receber de Clientes

Circulante Não Circulante
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Saldos vincendos (i) ....... 13.987 13.955 - -
Saldos vencidos a
 mais de 360 dias........... - - 23.562 27.055

13.987 13.955 23.562 27.055
(i) Representado por faturas ou duplicatas a vencer na data do balanço, como 
também por serviços já executados e ainda não faturado. As faturas vencidas 
foram repactuadas com novos prazos de vencimento com a Prefeitura 
Municipal de São Luís. Este montante tem previsão de ser recebido entre 
os anos de 2022 a 2026. Após o acordo com a prefeitura foram recebidos 
R$3.493. Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua 
avaliação do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição 
de provisão para perdas esperadas de crédito.
6 - Impostos a Recuperar 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ..................................................... 3.011 1.477
IRPJ de anos anteriores a recuperar....................... 503 3.153
CSLL de anos anteriores a recuperar ..................... 18 -
INSS a recuperar ..................................................... 780 780

4.312 5.410
7 - Partes Relacionadas
Ativo

% de Parti-
cipação 31.12.2021 31.12.2020

Contas a receber
URCD Ambiental (LIMPEL) .............. 50,00% 520 -
Total Ativo ....................................... 520 -

Passivo
% de Parti-

cipação 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores de longo prazo
VITAL Engenharia Ambiental S/A ..... 50,00% 16.035 25.111
URCD Ambiental (LIMPEL) .............. 50,00% 27.928 29.764
ARENDAL Locadora Ltda. ................ - - 2.817
Total no Passivo ............................. 43.963 57.692
Os valores de partes relacionadas são representados basicamente por faturas 
de locação de equipamentos operacionais com empresas ligadas direta ou 
indiretamente. Os saldos mantidos com partes relacionadas não são passíveis 
de qualquer encargo remuneratório e não possuem vencimento.
8. Imobilizado Taxa Anual 

de Depre- 
ciação %

31.12.2021 31.12.2020
a) Composição

Custo
Depreciação 
Acumulada

Valor 
Residual

Valor 
Residual

Instalações ............ 10 15.925 (1.851) 14.074 16.402
Equipamentos de
 campo e auxiliar .. 20 3.471 (1.770) 1.701 2.106
Veículos................. 20 7.754 (4.814) 2.940 4.146
Imobilizações
 em andamento .... - 2.836 - 2.836 838
Outras
 imobilizações ...... 10 1.284 (334) 950 511

31.270 (8.769) 22.501 24.003
b) Movimentação do Imobilizado

Descrição
Insta- 

lações

Equip. de 
Campo e 

Aux.
Veí- 

culos

Imobiliza-
ções em 

andamento
Ou- 
tros Total

Saldo líquido
 em 31.12.2020 ...... 16.402 2.106 4.146 838 511 24.003
Adições ................... 1.461 240 319 60 510 2.590
Baixas ..................... - (23) (46) - (5) (74)
Transferências ........ (1.938) - - 1.938 - -
(-) Baixas de
 depreciação .......... - 23 46 - 5 74
(-) Depreciação ....... (1.851) (645) (1.525) - (71) (4.092)
Saldo líquido
 em 31.12.2021 ...... 14.074 1.701 2.940 2.836 950 22.501
Saldo líquido
 em 31.12.2019 ...... 5.725 1.015 5.634 838 347 13.559
Adições ................... 10.798 1.585 - - 3.608 15.991
Baixas ..................... (121) (12) (195) - (3.400) (3.728)
(-) Baixas de Depre-
 ciação/Amortiz. ...... - 12 195 - 4 211
(-) Depreciação ....... - (494) (1.488) - (48) (2.030)
Saldo líquido
 em 31.12.2020 ...... 16.402 2.106 4.146 838 511 24.003
9 - Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) ...................................... 9.112 5.137

9.112 5.137
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
10 - Empréstimos e Financiamentos

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Banco Bradesco S.A. ..... - 5 - -
Total Finame (a) ............ - 5 - -
Banco Daycoval S.A. ...... 383 542 - 383
Total de Leasing
 Financeiro (b) .............. 383 542 - 383
Banco do Nordeste S.A. . 282 282 541 823
Caterpillar Financial S.A. 95 180 - 95
Banco Daimler
 Chrysler S.A.................. - 546 - -
Total CDC (e) ................. 377 1.008 541 918
Conta Garantida (d) ........ 1.586 2.115 - 1.586
Total Empréstimos ....... 1.586 2.115 - 1.586
Total Geral ..................... 2.346 3.670 541 2.887
a) FINAME, parte com taxa fixa de 6% a.a. e parte vinculados a TJLP. O prazo 
para pagamento é de 60 meses com vencimento da última parcela em 2021; 
b) LEASING FINANCEIRO, arrendamento com taxa prefixada de 15,05% a.a.. 
O prazo para pagamento é de 48 meses com vencimento da última parcela 
em 2022. c) CDC, empréstimos com taxa média prefixada de 14,17% a.a. 
O prazo para pagamento entre 33 e 48 meses com vencimento das últimas 
parcelas entre 2021 e 2022. d) CONTA GARANTIDA, disponibilizada a taxa 
média prefixada de 12% a.a. O contrato é renovável por períodos iguais de 
180 dias. • Garantias - As garantias dos contratos de financiamento são os 
próprios bens financiados. • Covenants - Os contratos de financiamento não 
possuem covenants.
11 - Obrigações fiscais 31.12.2021 31.12.2020
PIS s/Faturamento................................................... 116 330
COFINS s/Faturamento ........................................... 533 1.518
PIS diferida .............................................................. 590 653
COFINS diferida ...................................................... 2.716 3.009
Obrigações fiscais sobre lucro ................................ - 124
Impostos retidos de terceiros .................................. 220 217
PIS e COFINS s/Receitas financeiras ..................... 1 41

4.176 5.892
12 - Salários e obrigações Sociais 31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar ...................................................... 2.030 1.996
Provisão de férias e encargos ................................. 4.404 4.065
Encargos sociais a recolher .................................... 1.410 1.373

7.844 7.434
13 - Tributos diferidos: Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) está relacionado 
aos lucros não realizados e são decorrentes de valores a receber oriundo dos 
contratos com órgãos públicos, com base na legislação fiscal vigente.
Passivo não circulante 31.12.2021 31.12.2020
Tributos diferidos ..................................................... 224 414

224 414
14 - Provisões para contingências: A Companhia é parte em processos 
trabalhistas e não trabalhistas para os quais a Administração entende ter 
constituído, com base nas informações recebidas dos seus assessores 
jurídicos e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, provisão 
para contingências em montante considerado suficiente para cobrir perdas 
prováveis. Em 31 de dezembro de 2021 foi constituída provisão no valor de 
R$ 1.625 (R$ 952 em 2020).

Provável
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhista ............................................................... 659 947
Cível ........................................................................ 966 5

1.625 952
Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 a ser divulgado.
15 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021 
o capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$5.168 (cinco 
milhões, cento e sessenta e oito mil reais), representado por 5.168.000 (cinco 
milhões, cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Em 11 de fevereiro de 2020 as acionistas aprovaram um 
aumento de capital social da Companhia, no valor de R$463 (quatrocentos 

e sessenta e três mil reais), passando o capital social de R$4.705 (quatro 
milhões, setecentos e cinco mil reais) para R$5.168 (cinco milhões, cento e 
sessenta e oito mil reais), mediante a subscrição de 463.000 (quatrocentas 
e sessenta três mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto 
prevê que dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% 
(cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas 
como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela 
distribuição a menor. c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê que após 
a constituição da reserva legal e da distribuição aos acionistas como dividendo 
obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar pela retenção de todo o lucro. 
d) Resultado por ação

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021................. (8.089) 5.168 (1,57)
31.12.2020................. 6.186 5.168 1,20
16 - Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços................................................. 151.870 150.301
Total de Receita Bruta ........................................... 151.870 150.301
(-) ISS ...................................................................... (7.593) (7.515)
(-) PIS ...................................................................... (2.506) (2.485)
(-) COFINS .............................................................. (11.545) (11.445)
Total de Impostos s/Faturamento ........................ (21.644) (21.445)
Receita Operacional Liquida ................................ 130.226 128.856
17 - Custos dos serviços prestados 31.12.2020 31.12.2020
Insumos ................................................................... (20.061) (15.489)
Pessoal .................................................................... (63.093) (58.451)
Locação ................................................................... (22.856) (15.886)
Serviços de terceiros ............................................... (22.164) (23.406)
Depreciação ............................................................ (3.722) (1.802)
Outros ...................................................................... (888) (862)

(132.784) (115.896)
18 - Resultado financeiro líquido 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras ................................. 41 50
Juros ...................................................................... 115 1.976
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ................ (7) (94)

Total ........................................................................ 149 1.932
Despesas Financeiras
Bancária ................................................................. (57) (51)
Juros ...................................................................... (198) (97)
Encargos s/financiamentos .................................... (1.012) (1.127)

Total ........................................................................ (1.267) (1.275)
Resultado Financeiro Líquido .............................. (1.118) 657
19 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda 
e contribuição social no resultado: a) Tributos correntes

31.12.2021 31.12.2020
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda
 e Contribuição Social ............................................. (8.279) 9.832
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas
 nominais (34%) ............................................................. - (3.343)
Efeito do Imposto de Renda e Contribuição Social
 sobre:
Adições permanentes ............................................ (7) (5)
Adições temporárias .............................................. (362) (908)
Exclusões temporárias .......................................... - 275
Compensação de base negativa ........................... - 763
Outros .................................................................... - (428)

Despesa com Imposto de Renda e
 Contribuição Social ................................................ (370) (3.646)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
 Social - correntes ................................................. - (3.232)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
 Social - diferidos .................................................. 190 (414)

190 (3.646)
Alíquota efetiva de Imposto de Renda e
 Contribuição Social ................................................ 2% 37%
b) Tributos Diferidos: Os tributos diferidos são constituídos pela margem de 
lucro sobre o montante a receber de órgãos públicos, devidamente excluídos/
adicionados na apuração do lucro real.
20 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as 
expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e 
exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-
se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os 
potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco 
é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados 
para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A 
Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade 
de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) 
aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; 
e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento 
de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão 
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos 
de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, 
buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a 
rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
21 - Seguros: Por exigência contratual, a companhia mantém cobertura 
de seguros para garantir a execução do serviço público de disposição final 
em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do 
município de São Luís - MA. As premissas de risco adotadas e importância 
seguradas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações contábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos 
auditores independentes.

31.12.2021

Riscos Datas de Vigência
Importâncias 

Seguradas
Prêmios 
Líquidos

Responsabilidade Civil
 - Execução PPP ........... 05/05/2021 à 05/05/2022 8.753 17
Equipamentos Gerais .... 14/11/2021 à 14/11/2022 500 1

São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022

GERAL 6

Em função da incorporação da Telemar Norte Leste S.A. pela Oi S.A., fi rmada pelo Ato n˚ 678/2021 

de 01.02.2021, publicado no diário ofi cial da união na data 02.02.2021, e posteriormente ratifi cada 

mediante o cumprimento da condicionante deste ato, com publicação em 03.05.2021 no diário 

ofi cial da união sob o ato n° 2.875/2021, os planos de serviços existentes sobre a tutela da Telemar Norte 

Leste S.A. passarão a ser suportados pela Oi S.A., não havendo prejuízo algum aos consumidores adquirentes 

dos respectivos planos.

Comunicado oi aos clientes

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31

Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA a prorrogação de sua Licença 
de Operação nº 1412/2017 até a data 10/11/2022, para operação 
da malha ferroviária nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí.

Andres Kiekebusch
Gerente Geral de Meio Ambiente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 – CPL/MIRADOR
A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Cen-
tro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 24/05/2022, às 
09:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias de Mirador/MA (não será permitida 
adesão/carona à ata de registro de preços decorrente deste certame), por meio do sistema https://www.com-
prasmirador.com.br/. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licita-
cao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul. 

MIRADOR (MA), 11/05/2022
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888888888888888888888
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o imparcial.com.br
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