Novos Passos em Busca da estabilidade e crescimento
•

A LIX DA CUNHA e empresas do grupo opta ra m pelo pa rcelamento especial
concedido pela Lei 11941/2009 e no corrente mês de agos to, após es tudo
detalhado, informamos a Recei ta Federal do Brasil os débi tos que deverão
ser consolidados e fa rão pa rte do pa rcelamento. Após a aprecia ção da
Receita Federal do Brasil e homologa ção da consolida ção dos débi tos ,
teremos uma releva nte reduçã o nos passivos tri butá rios tanto pela redução
dos juros e mul tas contabilizados , quanto pela utiliza ção dos prejuízos
fis cais na qui ta ção dos débi tos pa rcelados .

•

Manti vemos fi rme a estra tégia de redução de nossos passivos trabalhistas
que apresentou uma redução de 17% no 1º semestre deste ano.

•

Fi nalizamos a implantação do novo sistema de gestão que, além de fa cilita r
as ati vi dades rotinei ras da empresa, nos trouxe benefícios como maior
tranqüilidade administra ti va , informa ções mais confiá veis , processos mais
sólidos e controles mais precisos, maior agilidade, além de nos oferecer
uma ferra menta importantíssima que é o a companhamento entre o custo
orça do x cus to realizado.

•

Continua mos a bus ca por pa rcei ros estra tégi cos pa ra viabiliza ção de novos
negócios e empreendimentos e também pa ra viabilizaçã o de obras de
infraestrutura , principalmente pa ra clientes da ini cia ti va pri va da. No
pri mei ro semestre de 2010 os princi pais contra tos já executados soma m os
seguintes valores :
TIPO DE OBRA
OBRA DE TERRAPLENAGEM

VALOR
355 MIL

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

1.342 MIL

PRODUÇÃO DE ASFALTO 34.626,63 TON

3.485 MIL

Além dos contra tos a cima já fi rmados , es tão em es tudo juntamente com outros
pa rcei ros a implanta ção de gra ndes loteamentos si tuados nas cidades de Ca çapa va ,

Sã o José dos Ca mpos, Campinas e Li mei ra , cabendo a LIX os servi ços de
terraplena gem, pa vi menta ção e infraestrutura . Tão logo os es tudos es tejam
concluídos , informa remos os valores e da tas previstas pa ra cada contra to.
Os principais empreendimentos em andamento são:
a) CAMBUÍ SQUARE:

•

Empreendi mento de Al to Pa drão em bai rro nobre de Campi nas, com
apa rtamentos de 97,22 m.², sendo 2 suítes, 1 dormi tório e 2 va gas de
ga ra gem;

•

Cobertura duplex com 134,55 m.² e 4 vagas de ga ragem;

•

Área social completa ;

•

Previsão de lançamento – Out/2010;

•

Sis tema de Contra ta ção – Regi me de Adminis tra ção.

•

Remunera ções de 12% sobre os custos referente a ta xa de
administra ção + 2% sobre VGV a título de gerenciamento

•

VGV ini cial aproxi mado de R$ 16 milhões

b) THE ONE LOFT:

•

Empreendi mento de Al to Pa drão em bai rro nobre de Campi nas, com
apa rtamentos duplex es tilo loft, com 2 suítes, pé di rei to duplo na sala e
104,37 m.² de á rea pri va ti va ;

•

Obras iniciadas em set/2009 com término previs to pa ra set/2011;

•

Sis tema de Contra ta ção – Regi me de Adminis tra ção;

•

Empreendi mento com 87% das unidades vendidas.

•

Remunera ções de 12% sobre os custos referente a ta xa de
administra ção + 15% sobre o lucro a título de gerenciamento

•

VGV ini cial aproxi mado de R$ 31 milhões

c) PROVENCE:

•

Empreendi mento de Al to Pa drão em bai rro nobre de Campi nas, com
apa rtamentos de 171,04 m.² de

á rea pri va ti va , sendo 3 suítes, 1

dormi tório e 3 va gas de ga ragem;
•

Apto de cobertura com á rea de 210,27 m.² de á rea pri va ti va , sendo 1
suíte más ter, 1 suíte, 1 dormi tório e 4 vagas de ga ragem;

•

Área Social completa

•

Obras iniciadas em fev/2010 com término previsto pa ra Ago/2011;

•

Remunera ções de 13% sobre os custos referente a ta xa de
administra ção

Enfim, a LIX continua rá perseverante na busca de sua es tabilidade econômi ca e
fi nancei ra e na melhora do seu desempenho opera cional , com o objeti vo de diminui r
ao má xi mo a dependência de a cordos judi ciais para recebi mento de créditos públi cos .
Caso quei ra conhecer detalhadamente nossos projetos, incl usive como
pa rcei ro-investidor, es tamos a disposição para recebê-lo em nosso es cri tório
administra ti vo ou a tra vés do nosso e-mail corpora ti vo. Da mesma forma , cri ti cas e
sugestões serão bem-vi ndas.

