Sercomtel Iluminação S.A.
Demonstrações contábeis acompanhadas do
Relatório do Auditores Independentes
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2019
MENSAGEM DO PRESIDENTE
O ano de 2019 marcou a história de Londrina com relação à iluminação pública. Além de continuar os serviços
de manutenção com agilidade, a Sercomtel Iluminação deu
início à primeira fase do Programa Cidade Iluminada, contemplando a retirada de lâmpadas e luminárias obsoletas,
braços fora do padrão e mal dimensionados e a instalação
de novos conjuntos de iluminação pública, com luminárias
LED já preparadas para a tele gestão, juntamente com braços adequados à largura e classificação das vias.
A estabilidade na prestação dos serviços de manutenção
permitiu que a Sercomtel Iluminação firmasse outros contratos com o Município, como o Lago Igapó II, Lago Norte,
Rua Prefeito Faria Lima, entre outros.
A Sercomtel Iluminação S.A., no exercício de 2019, apresentou um acréscimo da sua Receita Bruta, comparandose com 2018. O principal fator é o contrato de instalação
de Led proposto pela Prefeitura do Município de Londrina,
com grande volume de serviço na modernização viária e
ornamental da cidade.
Conforme pesquisa feita pelo Fórum Desenvolve Londrina,
a iluminação pública da cidade foi escolhida como o segundo aspecto mais positivo (25,7%), ficando atrás apenas da coleta de lixo (32,3%). Aliás, a pesquisa do Instituto
Multicultural mostra que 70% dos londrinenses aprovam o
programa “Londrina Cidade Iluminada”, da prefeitura, que
contempla a implantação de LED.
A Sercomtel Iluminação caminha em direção a excelência,
seja na manutenção ou em obras de implantação e modernização, sendo que está preparada para assumir novos
contratos em outros municípios, tornando-se, em breve, a
melhor empresa de iluminação pública do país.
Luciano Kühl
Diretor Presidente

Portanto, foi autorizado que a Prefeitura de Londrina adquira ações e se torne sócia majoritária da Sercomtel Iluminação e da Contact Center, que passará a se chamar
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento.
As mudanças permitem ainda que todo o serviço de poda
em árvores, em Londrina e nos distritos, seja realizado pela
Sercomtel Iluminação S.A. Atualmente, a empresa já realiza a poda de levante em árvores no entorno das luminárias, visando ampliar o espectro luminoso.
1. POTENCIALIZAÇÃO DE DESEMPENHO
Além do atual contrato de manutenção, a Sercomtel Iluminação deu início à execução do Contrato 0305/2018, para
modernização de 23.344 pontos de iluminação pública viária com tecnologia LED. Foram mais de 15 mil pontos em
LED em Londrina, sendo 13 bairros “full-LED”, 379 ruas, 18
avenidas, 4 vielas, 1 UPA, 70 praças, entorno de 27 escolas municipais e 11 creches municipais, além de 31 UBS.
Aliás, a empresa conseguiu habilitação junto à COPEL
para implantação de rede de baixa tensão, após ter realizados todas as etapas para tal credenciamento, sendo
que abre mais um leque de possibilidades de prestação
de serviços.
No ano de 2019 foram assinados novos contratos junto ao
Município de Londrina: o Contrato nº 0217/2019 para instalação de LED nos cemitérios São Pedro, Padre Anchieta
e João XXIII, o Contrato nº 0145/2019 para a modernização ornamental em praças, o Contrato nº 0176/2019 para
implantação e modernização da iluminação pública ornamental do Lago Igapó II, o Contrato nº 0151/2019 para implantação da iluminação viária na Rua Prefeito Faria Lima,
o Contrato nº 0203/2019 para expansão da iluminação
pública viária na Avenida Eurico Gaspar Dutra, o Contrato
nº 0227/2019 para expansão da iluminação pública ornamental do Lago Norte. Ainda, está em fase de contratação
as obras para expansão da iluminação pública ornamental
do Lago Cabrinha.
2. INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA
Os principais investimentos em tecnologia visaram à modernização dos equipamentos, eficientização energética
e redução dos custos com manutenções. Para isso, além
da homologação das luminárias LED para modernização
do parque de iluminação viário, foram feitas avaliações e
análise de documentações técnicas disponibilizadas por
fornecedores para composição e atualizações das Especificação Técnicas de Materiais.
Aliás, em 2019, foi montado um Centro de Controle Operacional, com aparelhos de televisão, computadores e demais infraestrutura, permitindo que a Diretoria e Gerência
de Operações acompanhe em tempo real os sistemas de
gestão já em funcionamento (Sistema de Gestão de Ocorrência e Atendimento), rastreador veicular, sistema de tele
gestão em Lerroville e o acompanhamento da previsão do
tempo pelo SIMEPAR.
3. GESTÃO DE PESSOAS
A empresa encerrou o exercício de 2019 com 74 colaboradores, considerando empregados concursados, diretores,
assessores e aprendizes. Possui um investimento contínuo
na capacitação dos colaboradores. Foi implantada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para a
Sercomtel Iluminação, que realizou a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), promovendo
palestras acerca de temas relevantes, como “Direção Defensiva”, “Primeiros Socorros”, etc.
Aliás, foi realizada a capacitação de eletricistas admitidos
em Julho de 2019 em relação às Normas Regulamentadoras (NR) e realizado a reciclagem das atividades padro-

A SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A
No exercício de 2019, a Sercomtel Iluminação continuou
desempenhando com êxito a organização e manutenção
do sistema de iluminação pública da cidade de Londrina.
Foram realizados mais de 39.000 atendimentos durante o
ano de 2019, sendo que 36% destes foram realizados por
ronda própria, antes da solicitação do munícipe.
Em 2019 foram sancionadas algumas leis de grande importância para a Sercomtel Iluminação. Primeiramente,
foi sancionada a Lei 12.871, de 12 de junho de 2019, que
autoriza o Executivo Municipal a proceder à alteração do
controle acionário da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e
suas subsidiárias e dá outras providências.
Nesse ínterim, também foi sancionada a Lei 12.911/2019,
de 12 de setembro de 2019, que altera e acresce dispositivos na Lei nº 12.194, de 3 de novembro de 2014, que
delega à Sercomtel Iluminação S.A. a prestação do serviço
de iluminação pública municipal.
Por fim, a Lei 12.920/2019, de 27 de setembro de 2019 foi
sancionada, que autoriza o Poder Executivo alterar o Plano
Plurianual - PPA 2018 - 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2019;
e abrir Crédito Adicional Especial junto à Secretaria Municipal de Fazenda.
Assim, com o aval da Câmara dos Vereadores de Londrina por meio destas leis, a Sercomtel Iluminação S.A. deixa
de ser uma subsidiária integral da Sercomtel Participações
S.A. e passa a ter natureza jurídica de sociedade de economia mista. O projeto também autoriza a Sercomtel Iluminação S/A a participar majoritária ou minoritariamente,
conforme o caso, da constituição e do capital social de
outras sociedades que decorram ou tenham conexão com
seu objeto social.

nizadas dos módulos 1-100, 4-100 e 5-100 necessários
para a construção de redes elétricas por particular. Em
2020 está previsto treinamento de reciclagem para trabalho
em altura, segurança em instalações e serviços em eletricidade e segurança no sistema elétrico e potência e em
suas proximidades em atendimento ao disposto na NR-10
e NR-35.
4. GOVERNANÇA CORPORATIVA
Através de link específico no site da empresa, é possível
ter acesso às súmulas das atas de reuniões dos órgãos
da administração, composição acionária e dos órgãos da
administração. Também constam informações sobre Estatuto Social, informações financeiras mais relevantes, organograma e os Relatórios da Administração pertinentes a
exercícios anteriores.
Os procedimentos implantados continuam em vigor e estão
constantemente sendo analisados e reavaliados, adaptando-se à realidade da empresa. O Canal de Denúncias continua em pleno funcionamento.
5. CONTROLES INTERNOS
Após a implementação e estruturação da área de responsável pela verificação do cumprimento das obrigações e do
gerenciamento de riscos da companhia, o próximo passo
para 2020 é a formalização do setor junto a Sercomtel Contact Center.
6. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Além de continuar cumprindo com a legislação ambiental
vigente, a Sercomtel Iluminação chamou a atenção da sociedade pela utilização da mão de obra de apenados, conforme convênio com o CRESLON (Centro de Reintegração
Social de Londrina), vinculado ao DEPEN (Departamento
de Execução Penal do Paraná).
Esse grupo fica responsável por cortar cabos de energia
elétrica, montar braços e ainda realizar o teste nas luminárias e lâmpadas avariadas. A empresa está cumprindo com
seu papel social, sendo que os detentos receberam treinamento e equipamentos de proteção individual necessários
para o desempenho das funções. Além dos apenados, a
Sercomtel Iluminação conta com aprendizes e estagiários,
sempre preocupando-se com o aprendizado e a experiência.
7. FATOS RELEVANTES
Conforme pesquisa feita pelo Fórum Desenvolve Londrina,
a iluminação pública da cidade foi escolhida como o segundo aspecto mais positivo (25,7%), ficando atrás apenas da coleta de lixo (32,3%). Aliás, a pesquisa do Instituto
Multicultural mostra que 70% dos londrinenses aprovam o
programa “Londrina Cidade Iluminada”, da prefeitura, que
contempla a implantação de LED.
8. RESULTADOS CONSOLIDADOS
A Sercomtel Iluminação S.A., no exercício de 2019, apresentou um acréscimo da sua Receita Bruta, comparandose com 2018. O principal fator é o contrato de instalação de
Led proposto pela Prefeitura do Município de Londrina, com
grande volume de serviço na modernização viária e ornamental da cidade. Contanto houve um aumento significativo
na Receita, nos Custos e nas Despesas Operacionais, o
que possibilitou um aumento no lucro líquido.
9. FLUXO DE CAIXA
Em 2019, o caixa gerado nas atividades operacionais de R$
1.426.000. Foram destinados R$ 169.000 para pagamento
em investimento em imobilizado e intangível, R$ 975.000
em investimento em Coligada e R$ 163.000 para dividendos. O fluxo de caixa completo está disponível nas demonstrações financeiras. A regularidade destes resultados pode
ser observada num período maior.

10. QUESTÕES ACIONÁRIAS
Considerando a alienação de ações da Sercomtel Iluminação S.A. para o Município de Londrina para fins de atendimento às Leis nº 12.871/2019 e nº 12.911/2019, bem como
a operacionalização da transferência das ações adquiridas
e 12/11/2019, após o pagamento dos valores correspondentes pelo Município de Londrina à Sercomtel Participações S.A., foi ratificada pelos Acionistas na 23ª. Assembleia
Geral Extraordinária a nova composição acionária da Sercomtel Iluminação, no qual o Município de Londrina detém
90% das Ações Ordinárias e a Sercomtel Participações S.A.
10% das Ações Ordinárias. Aliás, a Sercomtel Iluminação
adquiriu 40,71% das ações da Sercomtel Contact Center
(CTD – Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento).
11. QUESTÕES ESTATUTÁRIAS
Conforme a 23ª. Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12/12/2019, foi aprovada a redação do novo Estatuto Social, devido à necessidade de adequação do Estatuto
Social da Companhia às obrigações legais vigentes e em
especial às Leis nº 13.303/2016 e nº 12.911/2019.
12. ASSUNTOS GERAIS
Considerando a alienação de ações da empresa e da alteração de ente controlador, o contrato corporativo estabelecido com a Sercomtel S.A. - Telecomunicações encerrouse. Assim, a elaboração, gestão e serviços de rotinas de
RH são assumidos pela CTD – Companhia de Tecnologia
e Desenvolvimento, assim como alguns serviços anteriormente prestados pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações
passam a ser executados pela CTD – Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento e remunerados por meio do
contrato corporativo realizado entre as empresas.
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS
A Sercomtel Iluminação em seu planejamento estratégico
2019-2023 apresenta suas perspectivas de futuro, considerando as projeções macroeconômicas, o ambiente regulatório e as tecnologias que porventura serão incorporadas à
iluminação nos próximos anos.
A Sercomtel Iluminação S.A. tem como missão a busca de
novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistema de iluminação
pública. A conquista do credenciamento junto à COPEL
possibilita a empresa assumir novos contratos com outros
municípios, visando à realização do serviço de implantação
de redes de baixa tensão. Aliás, foram firmados novos contratos que beneficiarão a iluminação pública de Londrina,
cuja execução já se iniciou ou iniciará nos primeiros meses
de 2020.
Visando a melhoria do ambiente de trabalho no âmbito das
perspectivas dos empregados, houve a implantação da
CIPA e a realização de eventos motivacionais que trabalham a união e a cooperação entre os empregados, como
a comemoração do Dia do Eletricista e o Aniversário da
Empresa, com culto ecumênico e apresentação feita pelos
próprios empregados, que contou com a participação de
autoridades do município.
A Sercomtel Iluminação caminha em direção a excelência,
seja na manutenção ou em obras de implantação e modernização, sendo que está preparada para assumir novos
contratos em outros municípios, tornando-se, em breve, a
melhor empresa de iluminação pública do país.
14. AGRADECIMENTOS
A Sercomtel Iluminação S.A. agradece aos seus acionistas
e à população de Londrina pelo apoio e confiança e, em
especial, aos empregados pelo empenho e dedicação.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
(Em Milhares de Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO
Nota
Explicativa

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte

31/12/2019

6
7
8

Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Investimentos
Imobilizado
Intangível

9
10
10

Demonstração do resultado dos exercicíos findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida
Custos dos Serviços Prestados

31/12/2018

28.728

11.323

(2.091)

(1.366)

16

26.637

9.957

17.1

(21.004)

(6.033)

5.633

3.924

Lucro Bruto
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas

17.2

(2.885)

(2.198)

Outras Receitas/(Despesas)

17.3

938

133

357

-

4.043

1.859

Despesas Financeiras

(4)

(217)

Receitas Financeiras

263

154

259

(63)

4.302

1.796

Resultado da Equivalência Patrimonial
Resultado Operacional

Resultado Financeiro

18

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda

13

(825)

(421)

Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

13

(308)

(162)

3.169

1.213

1,40

0,69

Lucro Líquido do Exercício
Lucro por Lote de 1.000 Ações

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente no período
Lucro por ações (Lote de 1.000 ações)

3.083
310
941
255
22
11

26.986

4.622

2.171
713
22

1.001
13

11
12
13
14

Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros

15

31/12/2019

31/12/2018

20.796
532
851
753
2

504
392
34
106
1

22.934

1.037

2.271
434
4.253

1.746
276
2.577

6.958

4.599

29.892

5.636

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de reais)

31/12/2019

Receita Bruta

3.202
2.180
21.583
2
7
12

Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Outras obrigações

Total do patrimônio líquido
2.906
1.014
29.892
5.636
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Nota
Explicativa

Nota
Explicativa

31/12/2018

31/12/2018

3.169

1.213

-

-

3.169

1.213

1,40

0,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Aumento de Capital
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Dividendos distribuídos no exercício
Constituição de reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de Capital
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Dividendos distribuídos no exercício
Constituição de reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Reserva de Lucros
Reserva de
retenção de lucros
2.006
(446)
-

Resultado do
Exercício
1.213

Capital Social
1.300
446
-

Reserva Legal
215
-

Total

1.746
525
-

61
276
-

(29)
1.046
2.577
(525)
-

(61)
(106)
(1.046)
3.169

(135)
4.599
3.169

2.271

158
434

(57)
2.258
4.253

(158)
(753)
(2.258)
-

(810)
6.958

3.521
1.213

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração dos fluxos de caixa dos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019
31/12/2018
Atividade operacional
Lucro líquido do exercício
3.169
1.213
Depreciação e amortização
435
410
Baixas do ativo imobilizado
13
5
Resultado da Equivalência Patrimonial
(357)
(839)
Ganho por compra vantajosa
Resultado ajustado
2.419
1.628
Variação em:
Clientes
(1.870)
(310)
Estoques
(20.643)
340
Impostos a recuperar
253
(254)
Outros créditos
15
(5)
Fornecedores
20.292
341
Obrigações sociais
140
38
Obrigações tributárias
817
(83)
Outras obrigações
1
Caixa proveniente das atividades operacionais
1.424
1.695
Atividades de investimento
Aquisições no Imobilizado
(167)
(56)
Aquisições no investimento
(975)
Fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento
(1.142)
(56)
Atividades de financiamento
(163)
(165)
Pagamento de dividendos
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamento
(163)
(165)
119
1.474
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.083
1.609
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
3.202
3.083
119
1.474
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do valor adicionado dos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019
31/12/2018
Receitas
29.561
11.456
Vendas de serviços
28.728
11.323
Outras receitas
1.143
133
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(310)
18.588
4.306
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais aplicados na prestação de serviço
15.472
1.626
Custos dos serviços prestados
1.606
1.342
1.510
1.338
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
10.973
7.150
418
375
Depreciação e Amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
10.555
6.775
620
154
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
357
Receitas financeiras
263
154
11.175
6.929
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
11.175
6.929
Pessoal
3.900
2.893
Remuneração direta
2.821
2.144
Benefícios
862
586
FGTS
217
163
4.102
2.606
Impostos, taxas e contribuições
Federais
3.507
2.243
Estaduais
34
20
Municipais
561
343
4
217
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
4
217
3.169
1.213
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos
3.169
1.213
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
ddddcontinuação

ddddcontinuação
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Sercomtel Iluminação S.A. é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída em
17 de novembro de 2014, sob CNPJ 21.514.376/0001-94, tendo como objeto social:
a) operar, manter e expandir sistema de iluminação pública, compreendendo iluminação urbana e
ornamental, incluindo decorações ornamentais em datas comemorativas;
b) planejar, implantar, executar, recuperar e melhorar os sistemas municipais de iluminação
pública;
c) montar, reparar, e instalar sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização, inclusive
semáforos, em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
d) oferecer soluções integradas de iluminação pública, utilizando-se das Tecnologias de Informação
e Telecomunicações;
e) comercializar equipamentos relacionados ao objeto social;
f) prover operação, planejamento e gerenciamento de serviço técnico, administrativos, financeiros,
comerciais e correlatos com o objeto da Sociedade;
g) participar de SPE – Sociedade de Propósito Específico com natureza de empresa limitada ou
sociedade anônima com um objetivo específico;
h) participar de sociedades, empresas, consórcios e afins, correlatas ao seu objeto social,
preferencialmente como majoritária, sempre integrando o bloco de controle, garantindo direito de veto
nas matérias de relevância econômica, administrativa e operacional;
i) prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular
desenvolvimento empresarial de suas subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou
indiretamente possuam participação social da Sercomtel Iluminação S.A., podendo para tanto firmar
contratos de gestão e/ou outros instrumentos normativos com os mesmos;
j) realizar serviços de podas e retirada de árvores de toda a cidade de Londrina, bem como de seus
distritos, a fim de potencializar e assegurar a eficiência do sistema de iluminação pública.
A Companhia atua de forma integrada (compartilhada) com as coligadas Sercomtel S.A. –
Telecomunicações e Sercomtel Contact Center S.A., e os custos de suas estruturas operacional
e administrativa são atribuídos às empresas de acordo com critérios de rateio definidos pela
administração das Companhias, e que levam em consideração os correspondentes benefícios
gerados.
2. Base de preparação
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis, bem como as correspondentes notas explicativas, foram elaboradas
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os aspectos
estabelecidos nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC – Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.
c) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico, no qual a Sociedade atua (a moeda funcional) e apresentadas em R$ (reais),
que é a moeda funcional da Sociedade.
d) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a
Administração da Sociedade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
exercícios futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referente as políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais os quais,
eventualmente, podem ser distintos dos valores de realização, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
·
Nota 7 – Estoques (provisão para perda de estoques);
·
Nota 9 - Imobilizado (vida útil e valor residual); e
·
Nota 17 - Instrumentos financeiros.
3. Determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Sociedade exigem a determinação do valor justo,
tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido
apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos
são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.
i) Passivos financeiros não derivativos
O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente
do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data
de apresentação das demonstrações contábeis.
4. Políticas contábeis
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos
apresentados nessas demonstrações contábeis.
4.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento
original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.
4.2. Instrumentos financeiros
a) Ativos financeiros não derivativos
A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Sociedade desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou
retida pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Sociedade 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.
A Sociedade classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis para venda.
b) Passivos financeiros não derivativos
A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo
valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a
Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou expira.
A Sociedade classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. 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.
A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, e
fornecedores e outras contas a pagar.
4.3. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menos valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos
estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de
produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições
existentes.
4.4. Imobilizado
a) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando houver.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens
individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais no resultado.
b) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para
a Sociedade e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente
que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são
reconhecidos no re4sultado conforme incorridos.
c) Depreciação
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Ativos arrendados são depreciados pelo
período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja
razoavelmente certo de que a Sociedade irá obter a propriedade ao final do prazo do arrendamento.
As vidas úteis estão mencionadas abaixo:
Máquinas e equipamentos
10 anos
Equipamentos de informática
05 anos
Equipamentos eletrônicos
05 anos
Veículos
05 anos
Móveis e utensílios
10 anos
Ferramentas e acessórios
05 anos
4.5. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem substancialmente receitas de rendimentos sobre aplicações
financeiras.
As despesas financeiras abrangem substancialmente as despesas com juros sobre pagamentos em
atraso e despesas bancárias.
4.6. Provisões
Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação
legal presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico
seja exigido para liquidar a obrigação.
4.7. Imposto de renda e contribuição social
Sociedade é tributada pelo lucro real, sendo o imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
5. Combinação de negócios
5.1. Alteração do controle acionário da Sercomtel Iluminação S.A.
A Lei Municipal nº 12.871, de 12 de junho de 2019, autorizou o Executivo Municipal a proceder
à alienação do controle acionário da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e suas subsidiárias. Já a
Lei Municipal nº 12.920, de 27 de setembro de 2019, autorizou o Executivo Municipal a proceder à
aquisição do controle acionário da Sercomtel Iluminação S.A. e Sercomtel Contact Center S.A. Em 12
de novembro de 2019, portanto, foi concluída a alienação de 90% das ações da Sercomtel Iluminação
S.A. por parte da então controladora integral Sercomtel Participações S.A. para o Município de
Londrina, que passou a ser o controlador da Companhia.
5.2. Aquisição da Sercomtel Contact Center S.A.
Em 14 de novembro de 2019, com base nas leis já mencionadas no item anterior, a Sercomtel
Iluminação S.A. concluiu a aquisição de 40,71% do capital total da Sercomtel Contact Center
S.A., sendo 40,42% do total de ações ordinárias e 40,82% do total de ações preferenciais. Para
contabilização da combinação de negócios, a Companhia optou por aplicar o método de aquisição
previsto no CPC 15 (R1) que estabelece que a adquirente identifique o valor justo dos ativos
adquiridos e passivos assumidos à data de aquisição.
O método de aquisição é usado para contabilizar cada combinação de negócios realizada pela
Companhia, que consiste em 4 etapas:
•
Determinar a data de aquisição;
•
Determinar o adquirente e a adquirida;
•
Determina a contraprestação transferida pela aquisição do controle (Preço); e

•
Mensurar o ágio ou ganho por compra vantajosa.
A data da aquisição é a data em que normalmente a Companhia assume o controle dos ativos.
A contraprestação transferida para a aquisição de um negócio é o valor justo dos ativos transferidos,
incluindo caixa, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia na data da
aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada
com base no valor justo na data de aquisição.
Um ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou ganho por compra vantajosa é
mensurado pela diferença entre o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos em relação
à contraprestação transferida e é reconhecido na data da aquisição. Quando a contraprestação
transferida é maior que o valor justo dos ativos, um goodwill é reconhecido no ativo e testado para fins
de impairment de acordo com a política contábil. Quando é menor, um ganho por compra vantajosa é
reconhecido no resultado do exercício.
A Companhia identificou incialmente os seguintes ativos adquiridos e passivos assumidos, baseado
nos valores contábeis da Sercomtel Contact Center S.A. em 31 de outubro de 2018, atualizados pelo
IPCA até agosto/2019.
Valor do Patrimônio Líquido da Sercomtel Contact Center S.A. em 31/10/2019
Percentual das ações adquiridas pela Sercomtel Iluminação S.A.
Valor proporcional das ações adquiridas
Valor pago pela Sercomtel Iluminação S.A. em 12/11/2019
Ganho por compra vantajosa

4.424
41%
1.814
975
839

De acordo com o item 32 do CPC 15, um ganho por compra vantajosa foi reconhecido na data
da aquisição, sendo mensurado pelo montante em que o valor justo dos ativos foi superior à
contraprestação transferida pela aquisição do controle. O referido ganho está registrado na rubrica de
outras receitas e despesas operacionais, conforme Nota 15.
Item
Preço de aquisição (contraprestação transferida total)
Valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos
6.

Valores contábeis
975
1.814
839

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
22
3.180
3.202

Caixa e contas bancárias
Aplicações financeiras de liquidez imediata
Total

31/12/2018
90
2.993
3.083

A Companhia considera como equivalentes de caixa os saldos de caixa, bancos e aplicações
financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados
de Depósito Bancário
– CDB, junto à Caixa Econômica Federal, remuneradas à taxa de 97,5% do CDI – Certificado de
Depósitos Interbancários.
7. Contas a receber de clientes
Referem-se a prestação de serviços executados no mês de dezembro, a ser recebido em janeiro,
no montante de R$ 2.180 e R$ 310, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018,
respectivamente. O aumento do saldo é devido aos serviços executados em dezembro de 2019, de
modernização da iluminação pública viária para tecnologia LED, conforme contrato em vigência com a
Prefeitura do Município de Londrina, ainda não existentes em 2018.
8. Estoques
Referem-se a itens destinados à manutenção, melhorias, modernização e novas obras de implantação
na rede de iluminação na cidade de Londrina, no montante de R$ 21.583 e R$ 941, em 31 de
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, respectivamente. O aumento do saldo é devido à
demanda de modernização da iluminação pública viária e ornamental para tecnologia LED, conforme
contratos em vigência com a Prefeitura do Município de Londrina. Estão avaliados ao custo médio de
aquisição, ajustados ao valor de realização, quando aplicável.
9. Investimentos
a. Composição de saldos:
Investimento avaliados por equivalência patrimonial
Sercomtel Contact Center S.A.
Total Investimentos
b.

31/12/2019

31/12/2018

2.171
2.171

-

Movimentação de investimentos:
Sercomtel Contact
Center S.A.

(a) Participação no capital 31/12/2019
% Participação
Quantidade total de quotas:
Quantidade de quotas possuídas:

40,71%
37.591.295 quotas
15.303.862 quotas

(b) Informação da coligada 31/12/2019
Capital social
Patrimônio líquido
Lucro do exercício

1.814
357

Saldo do investimento em coligada em 31/12/2019
c.

2.171

Informações de investida:
País

Em 31 de dezembro de 2019
Sercomtel Iluminação S.A.

Brasil

% de
Ativos Passivos Patrimônio
Líquido Resultado Participação
11.668
11.668

4.256
4.256

5.333
5.333

2.189
2.189

40,71%
2.171

10. Imobilizado e Intangível

Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Equipamentos eletrônicos
Veículos
Móveis e utensílios
Ferramentas e acessórios
Softwares
Total

Taxa
31/12/2019
anual de
depreciação Custo de Depreciação
aquisição
acumulada
(%)
10
47
(10)
20
214
(113)
20
31
(9)
20
1.869
(1.437)
10
83
(18)
20
74
(18)
20
26
(4)
2.344
(1.609)

31/12/2018
Líquido

Líquido

37
101
22
432
65
56
22
735

21
96
15
757
70
42
13
1.014

a) Garantias
Na data de levantamento das demonstrações contábeis, não existiam bens do ativo imobilizado
oferecidos a terceiros como garantias relacionadas a empréstimos bancários.
a) Valor recuperável do ativo imobilizado (impairment)
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, e para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, a Administração não identificou indicadores de que o ativo
imobilizado poderia apresentar problemas de impairment.
b) Movimentação do imobilizado
Depre31/12/2018 Adições Baixas Transfe31/12/2019
rências
ciação
Máquinas e equipamentos
21
21
(1)
(4)
37
Equipamentos de informática
96
44
(1)
(38)
101
Equipamentos eletrônicos
15
11
(1)
(3)
22
Veículos
757
44
(369)
432
Móveis e utensílios
70
3
(8)
65
Ferramentas e acessórios
42
22
(2)
(6)
56
Softwares
13
24
(8)
(7)
22
Total
169
169
(13)
(435)
735
11. Fornecedores
Referem-se a valores a pagar para fornecedores de materiais e serviços, no montante de R$ 20.796
e R$ 504, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, respectivamente. O aumento do
saldo é devido aos materiais adquiridos para prestação de serviços de modernização da iluminação
pública viária e ornamental para tecnologia LED, conforme contratos em vigência com a Prefeitura do
Município de Londrina, ainda não existentes em 2018.
12. Obrigações sociais
31/12/2019
95
28
23
386
532

INSS a recolher
FGTS a recolher
Outras obrigações com pessoal
Provisão para férias e encargos
Total

31/12/2018
65
20
16
291
392

13. Obrigações tributárias
1/12/2019

PIS a recolher
COFINS a recolher
Imposto de renda a recolher
Contribuição social a recolher
ISS a recolher
INSS a recolher - retenção na fonte NF
Total

31/12/2018
32
1
1
34

40
184
447
166
5
9
851

a) Apuração de imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de Renda
Contribuição Social
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Lucro contábil antes do IRPJ e da CSLL
4.302
1.796
4.302
1.796
(+) Adições
502
502
(-) Exclusões
(1.387)
(1.387)
Lucro Real e Base de Cálculo (tributável)
. Alíquotas

3.417
15%

1.796
15%

3.417
9%

1.796
9%

Total

512

269

308

162

. Adicional do IRPJ (10%)
. (-) Dedução PAT

318
(5)

156
(4)

-

-

825
24%

421
23%

308
9%

162
9%

Valor Debitado ao Resultado
Alíquota efetiva IRPJ e CSLL

31/12/2019 31/12/2018
57
753
106
753
163

As operações mercantis com partes relacionadas, são realizadas em condições específicas acordadas
entre as respectivas partes. Essas operações, devido às suas características específicas, não são
comparáveis com operações semelhantes a partes não relacionadas.
Remuneração e benefícios da Administração
A remuneração da Administração (benefícios de curto prazo) contempla honorários e remuneração
dos diretores. O total de gastos com remuneração direta totalizou até 31 de dezembro de 2019, R$ 53
(até 31 de dezembro de 2018, R$ 36), e encontra-se registrado na rubrica despesas administrativas,
demonstrado na nota explicativa nº 17.2, na linha de pessoal e encargos.
15. Patrimônio líquido
a. Capital Social
Em 04 de abril de 2019, a 20ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital da
Companhia no valor de R$ 524.672,00, no montante de 524.672 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais sem valor nominal.
Em 12 de novembro de 2019, foi concluída a alienação de 90% das ações da Sercomtel Iluminação
S.A. por parte da então controladora integral Sercomtel Participações S.A. para o Município de
Londrina, que passou a ser o controlador da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 2.270.772,00,
representado por 2.270.772 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R$ 1,00
cada ação. A distribuição das ações do capital subscrito está assim representada:
Município de Londrina
Sercomtel Participações S.A.
Total

Quantidade de Ações
2.043.695
227.077
2.270.772

Participação
90%
10%
100%

b. Reserva legal
É constituida a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da Lei
6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
c. Distribuição de dividendos
A sociedade distribuirá, em cada exercício social, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
nele apurado, obedecidas as disposições da Lei nº 6.404 de 1976 e o seu Estatuto Social.
d. Reserva de lucros
Nos termos do art. 197 e 202 da lei nº 10.303/01, a Administração da Companhia propõe a destinação
do saldo remanescente de lucros acumulados à constituição de reserva de lucros.
16. Receita líquida
Receita Bruta com serviços prestados
(-) Deduções
. PIS
. COFINS
. ISS
Total da Receita Líquida

31/12/2019
28.728

31/12/2018
11.323

(273)
(1.258)
(560)
26.637

(182)
(841)
(343)
9.957

17. Informações sobre a natureza das despesas
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas
baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na
demonstração do resultado são apresentadas a seguir.
17.1.
Custo dos serviços prestados
Pessoal e encargos
Cooperação técnica
Consultoria em software
Material aplicado
Call center
Consumo de combustível
Manutenção da frota
Outros serviços de terceiros PJ
Outros custos
Depreciação e amortização
Total

31/12/2019
3.701
178
15.472
460
103
228
176
301
385
21.004

31/12/2018
2.755
287
176
1.626
441
73
110
38
177
350
6.033

31/12/2019
1.189
365
65
41
659
40
310
133
30
53
2.885

31/12/2018
805
486
64
49
447
170
22
99
25
31
2.198

17.2. Despesa gerais e administrativas

37.591.295 quotas
5.333
2.189

(c) Saldo do investimento 31/12/2019
Saldo do investimento no início do período
Aquisição de participação acionária
Equivalência patrimonial

Suporte Corporativo - Sercomtel S.A. Telecomunicações (Fornecedor)
Dividendos a Pagar - Sercomtel Participações S.A.
Total

14. Partes relacionadas
As transações realizadas com as partes relacionadas Sercomtel S.A. Telecomunicações e Sercomtel
Participações S.A.:

Pessoal e encargos
Aluguel
Consultoria em software
Conselho fiscal
Suporte corporativo
Cooperação técnica
Outros serviços de terceiros PJ
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras despesas
Depreciação e amortização
Despesas tributárias
Total
17.3. Outras despesas e receitas operacionais
Baixa de Imobilizado
Resultado negativo da equivalência patrimonial
Total das outras despesas operacionais

31/12/2019

(13)
(192)
(205)

Resultado positivo da equivalência patrimonial
Ganho por compra vantajosa em investimentos
Outras receitas operacionais
Total das outras receitas operacionais
Resultado das outras receitas (despesas) operacionais

31/12/2018

-

548
839
113
1.500

133
133

938

133

18. Resultado financeiro
Despesas bancárias e IOF
Juros sobre Capital Próprio
Total das despesas financeiras

31/12/2019
(4)
(4)

31/12/2018
(3)
(214)
(217)

228
28
7
263
259

146
8
154
(63)

Rendimentos de aplicações financeiras
Multa contratual
Juros ativos e descontos recebidos
Total das receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

19. Instrumentos financeiros
As operações realizadas pela Companhia através de instrumentos financeiros estão reconhecidas
nas demonstrações financeiras, conforme quadro abaixo.
31/12/2019
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Passivo
Fornecedores e outras contas a pagar
Partes relacionadas
Outras obrigações
Total

31/12/2018
3.202
7

3.083
22

(20.796)
(753)
(2)

(504)
(106)
(1)

(18.342)

2.494

Os saldos classificados como instrumentos financeiros referem-se a:
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos em conta corrente e em aplicações
financeiras, com valores disponíveis para realização na data de elaboração das demonstrações
financeiras.
Contas a receber de clientes/fornecedores: Decorrem diretamente das operações da
Companhia, registrados pelo seu valor original, deduzido de provisões para eventuais perdas e
ajustadas a valor presente;
Adiantamentos a fornecedores/ Outras contas a receber/outras contas a
pagar: Decorrem de adiantamentos realizados/recebidos e demais saldos ligados diretamente às
operações da Companhia.
Créditos com acionistas controladores e coligados: Referem-se a saldos de
empréstimos a receber/pagar aos sócios da Companhia.
Empréstimos e financiamentos: Contratações realizadas com instituições financeiras,
registradas pelo método do custo amortizado de acordo com as condições contratuais.
Gerenciamento de risco financeiro
Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Os
riscos são mensurados analisando as tendências de mercado.
A Companhia demonstra as seguintes exposições aos riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros:
·
Risco de liquidez
·
Risco de mercado
Essa nota apresentará informações sobre a exposição a cada um dos riscos supracitados,
descrevendo os objetivos, as práticas e os processos de mensuração e gerenciamento destes.
Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em
honrar com as obrigações associadas com seus passivos financeiros a serem liquidados com
pagamentos à vista, outros empréstimos, ou monetização de outros ativos.
Risco de mercado
Risco decorrente da possibilidade de oscilações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio
e taxas de juros.

21. Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra riscos operacionais está
composta conforme apresentado a seguir:
Limite máximo Indenização - R$ Mil
Riscos cobertos
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores
10.000
Veículos
1.610
Seguro de vida em grupo
3.546
Total
15.156
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da
Sercomtel Iluminação S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Sercomtel Iluminação S.A., que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, 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 Sercomtel Iluminação S.A., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2018, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas. Nosso
relatório foi emitido em 18 de janeiro de 2019, contendo parágrafo sobre a incerteza
na continuidade operacional da Companhia. Tendo em vista a alienação de 90%
das ações mantidas pela então controladora Sercomtel Participações S/A, ao
município de Londrina, tal parágrafo não é mais requerido.
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de

IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação
de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais
tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil 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.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão 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
obtemos 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 às circunstâncias, mas, não,
com 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
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 administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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