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Comércio, Indústria e Serviços

Governo do Estado
Governador
Carlos Massa Ratinho Junior

Controladoria Geral do Estado
Raul Clei Coccaro Siqueira
Osmar Alves Baptista Junior		

Vice-Governador
Darci Piana

Controlador-Geral
Diretor-Geral

Chefia de Gabinete do Governador
Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha
Chefe de Gabinete
Casa Civil
Guto Silva		
Chefe da Casa Civil
Casa Militar
Felipe Flessak 		
Diretor-Geral
Major Welby Pereira Sales
Chefe
		
Procuradoria Geral do Estado
Letícia Ferreira da Silva		
Procuradora-Geral
Coordenadoria Estadual da Defesa Civil
Izabel Cristina Marques		
Diretora-Geral
Tenente - Coronel Fernando Raimundo Schunig Chefe

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO – SEAB
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
OBJETO: Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com
Pedras Irregulares.
AUTORIZAÇÃO: nos termos do Decreto 6515/2012.
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da
Agricultura e Prefeito.
Diretor Presidente
Convênio Pré Empenho Valor SEAB
ContraTiago Baccin Município/
Protocolo/
n° /
SEAB nº/ data
(R$)
partida
Vigência
Assinatura
(R$)
Diretora Adjunto

Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE)

Elaine Arruda Nunes Gonçalves
Maripá

16.260.356-6
Rua dos Funcionários,
1645
24 meses
80035-050 | Cabral | Curitiba
| Paraná

CV 117/20
16/04/20

20000539
16/043/20

501.900,00 33.301,80

Informações 41 3200-5002
OBJETO: Implementos agrícolas e veículo - PPMC

AUTORIZAÇÃO: Despacho Exmo Governador DOE nº10.576(03/12/19).
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado da
Agricultura e Prefeitos.
Município/
Protocolo/
Vigência

Secretarias e Orgãos
Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO – SEAB
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
OBJETO: Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com
Pedras Irregulares.
AUTORIZAÇÃO: nos termos do Decreto 6515/2012.
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da
Agricultura e Prefeito.
Município/
Protocolo/
Vigência
Maripá
16.260.356-6
24 meses

Convênio Pré Empenho Valor SEAB
n° /
SEAB nº/ data
(R$)
Assinatura
CV 117/20
16/04/20

20000539
16/043/20

Contrapartida
(R$)

501.900,00 33.301,80

OBJETO: Implementos agrícolas e veículo - PPMC
AUTORIZAÇÃO: Despacho Exmo Governador DOE nº10.576(03/12/19).
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado da
Agricultura e Prefeitos.
Município/
Protocolo/
Vigência
Astorga
16.126.677-9
24 meses

Convênio Pré Empenho Valor SEAB
n° /
SEAB nº/ data
(R$)
Assinatura

Contrapartida
(R$)

CV 061/20
01/04/20

6.000,00

20000350
30/03/20

120.000,00

Convênio Pré Empenho Valor SEAB
n° /
SEAB nº/ data
(R$)
Assinatura

Contrapartida
(R$)

Astorga
16.126.677-9
24 meses

CV 061/20
01/04/20

20000350
30/03/20

6.000,00

Candói
16.088.003-1
24 meses

CV 066/20
06/04/20

20000379
30/03/20

50.000,00 15.000,00

Vera Cruz do
Oeste
16.295.836-4

CV 073/20
01/04/20

20000360
30/03/20

255.000,00 36.167,00

São Pedro do
Ivaí
16.106.890-0

CV 085/20
07/04/20

20000348
30/03/20

120.000,00

43.081,59

2.280,00
34066/2020

Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura
EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo n° 16.462.928-7
PE nº 895/2019 - DECON/SEAP
Contrato GMS nº: 909/2020
Partes: Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC e
Associação Mega Táxi Brasil
Objeto: Serviço de transporte individual de passageiros através de táxi.
Valor Estimativo Mensal : R$1.336,00
Vigência: 22/04/2020 até 21/04/2021
Autorizado em: 13/04/2020 pelo Sr. João Evaristo Debiasi, Secretário da
Comunicação Social e da Cultura.
Assinado em: 20/04/2020
33943/2020
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Secretaria da
Educação e do Esporte
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL
Termo de Movimentação de Crédito Orçamentário nº 008/2020 que entre si
estabelecem a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, na
condição de Órgão Titular do Crédito, e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, na condição de Órgão Gerenciador, visando
a descentralização do orçamento programado, em atendimento ao Decreto
nº 5.975 de 22 de julho de 2002.

Objeto:

O presente Termo tem por objeto normatizar e instrumentalizar
a descentralização do orçamento programado, observando os
limites por rubricas orçamentárias e funcionais programáticas,
referente a execução de obras de Reparos e Melhorias, no
Colégio Estadual Guilherme de Almeida, Município Santa
Izabel do Oeste.
Protocolo 14.850.485-7, por meio do FUNDEPAR.

Valor:

R$ 1.049.576,83 (um milhão, quarenta e nove mil, quinhentos
e setenta e seis reais e oitenta e três centavos)

4100.4101.12.363.05.6465 – Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, Rubrica Orçamentária
– 4490.5101 – Construção de Edifícios Públicos, Fonte de
Recurso 116/Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional
- FNDE. R$ 620.118,44 (seiscentos e vinte mil, cento e dezoito
reais e quarenta e quatro centavos) e Rubrica Orçamentária –
3390.3916 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
Fonte de Recurso 116/Fundo Nacional de Desenvolvimento
Educacional - FNDE. R$ 429.458,39 (quatrocentos e vinte
e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e
Dotação
Orçamentária: nove centavos).

Vigência:

31 de dezembro de 2020, com início na data da publicação
do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo, se for do
interesse dos convenentes, ser prorrogado por igual período,
mediante provocação.
33416/2020

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL
Termo de Movimentação de Crédito Orçamentário nº 011/2020 que entre si
estabelecem a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, na condição
de Órgão Titular do Crédito, e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional - FUNDEPAR, na condição de Órgão Gerenciador, visando a
descentralização do orçamento programado, em atendimento ao Decreto
nº 5.975 de 22 de julho de 2002.

Objeto:

O presente Termo tem por objeto normatizar e instrumentalizar
a descentralização do orçamento programado, observando os
limites por rubricas orçamentárias e funcionais programáticas,
referente a execução de obras de Conclusão – UNV Quilombola
Diogo Ramos, Município Adrianópolis.
Protocolo n.º 15.333.152-9, por meio do FUNDEPAR.

Valor:

R$ 379.604,93 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e
quatro reais e noventa e três centavos)

4100.4101.12.368.42.6470 – Gestão administrativa das unidades escolares, Rubrica Orçamentária – 4490.5101 – ConDotação
strução de Edificios Públicos, Fonte de Recurso 116/Fundo
Orçamentária: Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.

Vigência:

31 de dezembro de 2020, com início na data da publicação
do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo, se for do
interesse dos convenentes, ser prorrogado por igual período,
mediante provocação.
33928/2020

*Devido a um erro de diagramação os protocolos 33224/2020 e 33532/2020
foram publicados incorretamente na edição 10670, tendo sua republicação abaixo:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: LYS FILMES LTDA.
OBJETO: Contrato n.º 046/2020, Prestação de serviços de gravação e ediçãode
vídeo aulas com conteúdo escolar e educacionais para o pleno atendimento dos
alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de
afastamento necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus -COVID-19, no valor de
R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), oriundo da dotação Orçamentária
410.112.126.056.464, Elemento de Despesa 3390.3900 – FONTE 100.
AUTORIZADO POR: GLÁUCIO ROBERTO DIAS - Decreto 3.891/2020 – DG/
SEED
PROTOCOLO: 16.502.207-6
33224/2020

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE AUTORIZO DE COMPRA
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
CONTRATADA: Exclumisa Industria e Comercio de Roupas LTDA.
OBJETO: Ordem de Compra nº 2020/2020, conforme Art. 108 da Lei 15.608/2007,
para atender as demandas da SEED, no valor total de R$5.248,75 (cinco mil,
duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), oriundo da Dispensa
nº 39/2020, com Autorizo do Diretor Geral no dia 17/04/2020.
AUTORIZADO POR: GLÁUCIO ROBERTO DIAS - Decreto 3.891/2020 – DG/
SEED, de 21 de janeiro de 2020.
PROTOCOLO: 16.534.844-3.
33532/2020

Secretaria de
Infraestrutura e Logística
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: nº 16.496.766-2 apenso ao P. I. 15.656.177-0
DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2019.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística –
SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná –
DER/PR.
CONVENENTE: Município de Roncador
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por
objeto a alteração do valor do CONVÊNIO, do Plano de Trabalho, do
Cronograma Físico-Financeiro e alteração do Projeto, para melhor
adequação técnica, consistente no acréscimo e supressões de
quantidades e serviços, devidamente justificados no referido
protocolado, conforme o Ofício n° 035/2020 (fls. 2) da Prefeita de
Roncador, justificativa técnica do fiscal da obra (fls. 3/4), Informação do
fiscal do convênio favorável ao ajuste (fls. 102), Informação do DFIL (fls.
114/115), e consoante à autorização do Secretário de Estado da
Secretaria de Infraestrutura e Logística (fls.108/112).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Com a presente alteração, considerando os acréscimos e supressões de
quantidades e serviços, haverá acréscimo no montante de R$
343.820,29, e a supressão será de R$ 334.451,31, o que resulta no
aditamento ao valor do CONVÊNIO no total de R$ 9.368,98, conforme
quadro de variação de serviços (fls. 76/77).
Assim, o novo valor do CONVÊNIO será de R$ 1.422.479,86 sendo, R$
1.342.455,34 de aporte do Estado e R$ 80.024,52 de contrapartida do
Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante
às fls. 107.
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às
fls. 108/112.
DATA: 23 de abril de 2020.
Fernando Furiatti Saboia
Sandro Alex
Diretor Geral/DER
Secretário/SEIL

34214/2020

Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 16.336.492-1.
DOCUMENTO: 1º TACA Nº 1808/2019 – GMS.
CONTRATADA: SERVO CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP.
OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência, a
readequação do cronograma físico financeiro, o acréscimo de serviços
contratuais e extracontratuais, a supressão de serviços e a alteração do
valor.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 de maio de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de novembro de 2020.
VALOR: Fica acrescido o montante de R$ 12.060,32 (doze mil, sessenta
reais e trinta e dois centavos) no que tange aos serviços contratuais, R$
12.178,28 (doze mil, cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)
no que tange a serviços extracontratuais e suprimido o valor de R$
40.319,19 (quarenta mil, trezentos e dezenove reais e dezenove
centavos), totalizando o decréscimo de R$ 16.080.59 (dezesseis mil,
oitenta reais e cinquenta e nove centavos). Face ao decréscimo
mencionado no o valor contratual passa a ser de R$ 73.531,37 (setenta
e três mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).
DATA: 07 de abril de 2020.
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES
34108/2020
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Secretaria da Saúde

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 115/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 2220-472/2016
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DE GERADORES PARA
ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES SOB GESTÃO FUNEAS
PROTOCOLO: 15.674.452-2
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

CONTRATADA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO
LITORAL - HRL
PROTOCOLO: 16.327.780-8
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 104/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 070/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO PARA RESPIRADORES
PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO
NORTE PIONEIRO - HRNP
AUTORIZAÇÃO: 23/04/2020 - PROTOCOLO: 16.541.075-0
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 060/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE À BEIRA
LEITO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO
NORTE PIONEIRO - HRNP
AUTORIZAÇÃO: 20/04/2020 - PROTOCOLO: 16.522.573-2
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO DE GASOMENTRIA PARA
ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE
PIONEIRO - HRNP
PROTOCOLO: 16.516.484-9
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2018
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL
PRODUTOS PARA SAÚDE
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE
ANÁLISES BIOQUÍMICAS/IMUNOLÓGICAS PARA ATENDER A
DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER
AUTORIZAÇÃO: 23/04/2020 - PROTOCOLO: 16.526.999-0
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 071/2020

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná

CONTRATO Nº 120/2020

CONTRATADA: HYCOMED COMERCIO DE MATERIAS
HOSPITALARES EIREL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS DA MARCA NIHON KOHDEN, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL
WALTER ALBERTO PECOITS
AUTORIZAÇÃO: 23/04/2020 - PROTOCOLO: 16.527.457-1

CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE À BEIRA
LEITO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO
NORTE PIONEIRO - HRNP
PROTOCOLO: 16.522.573-2
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 109/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DO
HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE - HRS
PROTOCOLO: 16.236.729-3
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 112/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: CIRÚRGICA PARMA LTDA- ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO
LITORAL - HRL
PROTOCOLO: 16.327.780-8
Marcello Augusto Machado
Helder Luiz Lazarotto
Diretor Presidente
Diretor Administrativo

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
FUNEAS - RESULTADO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2020
PROTOCOLO: 16.341.334-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS PARA A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NAS
ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA,
ORTOPEDIA E OBSTETRÍCIA E PARA A AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL, para atender a demanda do HRS.

Que encerrada a disputa, sagraram-se vencedoras as seguintes
empresas:
Lote 01 no valor total de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil
reais) para a empresa CLINICA MEDICA BORTOLOTTO &
MACHADO LTDA.;
Lote 02 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a
empresa NEFROGINS SERVICOS MEDICOS LTDA.;
Lote 03 no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para a
empresa
INSTITUTO
MARTINS
DE
ORTOPEDIA
E
TRAUMATOLOGIA LTDA.;
Lote 04 no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a
empresa GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA. ME;
Lote 05 no valor de R$ 62.990,00 (sessenta e dois mil, novecentos e
noventa reais) para a empresa SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI.
Curitiba, 23 de abril de 2020
Mauro Mazepa Gonçalves
Pregoeiro
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FUNEAS - RESULTADO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020
PROTOCOLO: 16.402.433-4
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DIVERSOS, para atender a
demanda do Hospital Infantil Wlademar Monastier - HIWM.

Que encerrada a disputa, sagrou-se vencedora a seguinte empresa:
Lote 01 (único) no valor total de R$ 5.588,00 (cinco mil, quinhento e
oitenta e oito reais) para a empresa CARNICELLI & CIA LTDA – EPP.
Curitiba, 23 de abril de 2020
Mauro Mazepa Gonçalves
Pregoeiro
FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: BELINIAKI & BELINIAKI LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA
DA FUNEAS
PROTOCOLO: 16.531.778-5
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo
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Secretaria da Segurança Pública
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 287/2020
PROTOCOLO: 16.497.611-4
OBJETO: Aquisição de combustíveis de aviação (Querosene – JET A1 e
Gasolina – AVGAS) para o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas
(BPMOA), para fornecimento na Cidade de Maringá no Aeroporto Silvio Name
Junior.
INTERESSADO: BPMOA/PMPR
Abertura: 08/05/2020 às 14h00min
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ícone
LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº 287/2020) e licitacoes-e do Banco do
Brasil, licitações por instituição, SESP, ID 812867.

33934/2020

Superintendência Geral de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 072/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: PRO-VIDA UNIÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E CLÍNICA MÉDICA PARA
ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE
PIONEIRO –HRNP
AUTORIZAÇÃO: 23/04/2020 - PROTOCOLO: 16.539.727-4
Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente

Helder Luiz Lazarotto
Diretor Administrativo
34175/2020

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior – SETI
TC 005’20 Partes: SETI/UGF/UNICENTRO Protocolo: 16.525.489-9.
Objeto: “Acompanhamento de Sinais e Sintomas e Reabilitação
Funcional de Indivíduos Acometidos pelo COVID-19 em Isolamento
Domiciliar e Pós-Alta Hospitalar. ” Recursos: O valor global das despesas
para a execução do projeto é de R$ 15.930,00 para o período de 36
meses, sendo que a SETI-FUNDO PARANA disporá de recurso mediante
Movimentação de Crédito Orçamentário (M.C.O). Vigência: O presente
Termo terá vigência a partir da data do presente instrumento pelo prazo
de 40 meses, sendo destes, 36 meses destinados para a execução do
projeto. Data: 17/04/2020.
33929/2020

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação comunica a homologação do resultado
das licitações abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicados para
assinatura de contrato e ou retirada de empenho.
Protocolo n.º 16.179.075-3– Concorrência 002/2020 – SESA
Empresa (s) vencedora (s):
RECORDATI RARE DISEASES lotes 2); valor homologado EUR 84.593,00
RECORDATI RARE DISEASES (lote 3); valor homologado EUR 11.340,60
DYNAMIC PHARMA GROUP (lote 4); valor homologado U$ 28.920,00
CONIFARMA – CONS. INTEG. FARM. S/A (lote 1) valor homologado U$
81.360,00
Curitiba, 24 de março 2020.
Caetano da Rocha
Presidente
HOMOLOGO_ABRIL 27
33997/2020
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2020 – SESA - Aquisição de MEDICAMENTOS,
conforme especificação em Edital.
ABERTURA: 08/05/2020 às 09:00 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.470.080,70
Protocolo: 16.509.551-0, Autorização do Secretário de Estado da Saúde em
17/04/2020. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 812947; identificador
no http://www.administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº 291/2020.
Curitiba, 24 de abril de 2020.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha
MATÉRIA_ABRIL_24
34196/2020

Autarquias
ADAPAR
SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PROTOCOLO: 16.462.667-9
CONVENENTES: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
PARANA - ADAPAR e a PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica
Financeira nº 007/2020.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração da Cláusula
Oitava – dos Recursos do Termo de Cooperação Técnica Financeira nº
007/2020.
VALOR: A Cláusula oitava – Dos Recursos do Termo de Cooperação
Técnica Financeira nº 007/2020 passa a ter a seguinte redação: Os
recursos necessários para cobrir as despesas correrão à conta das
Dotações Orçamentárias a seguir e indicados, ficando a cargo da
ADAPAR, a determinação dos montantes a serem objeto da
descentralização de créditos mediante emissão do documento
“Movimentação de Crédito Orçamentário” em nome da PARANÁ
EDIFICAÇÕES.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
RECURSO: Código Orçamentário da Despesa 6533.20.122.42.6298 –
33903905 (R$ 50.000,00); 6533.20.122.42.6298 - 33903916 (R$
800.000,00) e 6533.20.122.42.6298 - 33909213 (R$ 98.552,12), Fonte
250, totalizando o valor de R$ 948.552,12 (novecentos e quarenta e
oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).
DATA: 08 de abril de 2020.
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED,

34045/2020
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CCTG

Instituto Água e Terra

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
ID: 807754
PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020
Protocolo: 16.391.322-4
Objeto: Aquisição de pares de sapatilhas, conforme Anexo I.
HOMOLOGADO pela autoridade competente em 19 de abril de 2020.
Empresa vencedora: Lote Único: CLIFF MAIK AZEVEDO - ME, ao custo
de R$ 26.946,60 (vinte e seis mil e novecentos quarenta e seis reais e sessenta
centavos).
PREGÃO ELETRÔNICO 2/2020
ID: 807755
Protocolo: 16.393.028-5
Objeto: Aquisição de Suportes masculinos, conforme Anexo I.
HOMOLOGADO pela autoridade competente em 19 de abril de 2020.
Empresa vencedora: Lote Único: J. S. A. BRASIL COMERCIAL EIRELIME, ao custo total de R$ 21.168,00 (vinte e um mil, cento e sessenta e oito
reais).
Informações: (41) 3304-7929 – CPL
Curitiba, 22 de abril de 2020

33922/2020

DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE EMPENHO
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 DER/DAF/SRNOROESTE Protocolo
nº 16.380.751-3– CREDOR: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE
CANÇÃO– CNPJ: 79.118.311/0001-00 Objeto: Aquisição de 6.000
passagens do transporte coletivo, para recarga dos cartões de transporte dos
estagiários da Superintendência Regional Noroeste. Valor: R$ 25.800,00
Projeto/Atividade 6309 – rubrica 3390.3972 Empenho: 20000343 no valor
de R$ 25.800,00. Autorizado pelo Sr Diretor Geral/DER, em 16/03/2020.
33861/2020

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLO N° 16.404.652-4.
RATIFICO, nos termos do art. 35°, §2º da Lei Estadual nº 15.608/2007 a
Dispensa de Licitação nº 004/2020, em conformidade com o Parecer Jurídico
n°100/2020/AJ/SEDEST para o Instituto Água e Terra formalizar com a
empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI o Contrato
n° 004/2020, o qual tem como objeto a prestação de serviços de vigilância
desarmada para atender as unidades denominadas como Parque Estadual do
Monge, localizado no município da Lapa e Viveiro de Pato Branco. Curitiba, 22
de abril de 2020. MÁRCIO FERNANDO NUNES - Secretário SEDEST.
33731/2020

RTVE
EXTRATO DO 2º T ADITIVO AO CONTRATO N.º 168/2018 - RTVE/PR
PROTOCOLO N.° 16.458.957-9
CONTRATANTE: RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ
CONTRATADA: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
AUTORIZAÇÃO: Diretor-Geral da SEAP, em 16/04/2020.
OBJETO: I) Prorroga a vigência do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir de 23 de abril de 2020 até 22 de abril de 2021. II) Fica
mantido o valor mensal do contrato de R$ 5.300,59 (cinco mil, trezentos reais e
cinquenta e nove centavos), perfazendo o montante de R$ 63.607,08 (sessenta
e três mil, seiscentos e sete reais e oito centavos), para o período. III)
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5134.24122426.188.3390.3900.100
FORO: Curitiba – PR. ASSINAM: Diretor-Presidente da RTVE, em
23/04/2020 e Gerente Comercial da CONTRATADA, em 20/04/2020.

34093/2020

UEL

FUNDEPAR
SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2020 SRP
PROTOCOLO Nº 16.391.298-8.
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual
aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – GRUPO I.
INTERESSADO: FUNDEPAR.
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência em 16
de abril de 2020.
ABERTURA: 12 de maio de 2020 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
33737/2020
EXTRATO DE CONTRATO N. º 114/2020
PROTOCOLO: 16.391.292-9
CONTRATANTE: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional FUNDEPAR.
CONTRATADA: Associação dos Produtores Rurais do Estado do Paraná – APREP,
CNPJ 18.871.287/0001-90.
OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme Edital
da Chamada Pública n. º 001/2019-Fundepar. VALOR: R$ 334.970,30 (trezentos
e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4101 6470 12 368 42 33903201 00 0000000116.
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020.
33979/2020
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020 GMSFUNDEPAR
PROTOCOLO Nº 16.233.899-4. HOMOLOGO, com base no artigo 90,
inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007 c/c o Decreto Estadual nº 4.189/2016, e
com o amparo da Informação da AT/FUNDEPAR, o procedimento licitatório
realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 168/2020 – GMS - FUNDEPAR,
a contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de
reparos no Colégio Estadual Terezinha Ladir de Oliveira, no Município de
Imbaú/PR. ADJUDICADO, diante do exposto, à empresa Ianusz & Stoski Ltda.
- ME, CNPJ 10.592.569/0001-47, com o valor de R$ 75.096,00 (setenta e cinco
mil e noventa e seis reais). Publique-se. DATA: 20/04/2020. HOMOLOGADO
POR: José Maria Ferreira - Diretor Presidente – Decreto n° 0095/2019.
34169/2020

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA
RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Em cumprimento ao disposto no Art. 94 da Lei Estadual 15.608/2007,
tornamos público o resultado final do(s) Edital(is):
PREGÃO ELETRÔNICO: EDITAL nº 005/2020–HU. Empresas(s)
Classificadas(s): MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI. vencedora do lote nº01.
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, classificada em 2º lugar no lote
nº01. SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS PR LTDA, classificada em 3º lugar
no lote nº01. VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.114.750,00.
(OBS: fica sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial do
Estado do Paraná de 13/04/2020). Londrina, 23 de abril de 2020. O(A)
Pregoeiro(a).
34029/2020

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
TERMO DE CANCELAMENTO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
185/19
Empresa: Inovamed comércio de medicamentos Ltda.
Objeto: Exclusão dos itens 131 e 32.
Pregão Eletrônico Nº 190/19-HU.
Assinantes: Vivian Biazon El Reda Feijó e Sedinei Roberto Stievens
TERMO DE CANCELAMENTO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
247/19
Empresa: Londricir Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.
Objeto: Exclusão do item 06.
Pregão Eletrônico Nº39/19-HU.
Assinantes: Vivian Biazon El Reda Feijó e Paulo Cesar Stringueta.
1º TERMO ADITIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 563/2019 Empresa: Diamed Latino América S.A. Objeto: Acréscimo de 25% do
item 4. O valor total do contrato passa a ser R$ 76.853,90. - Pregão
Eletrônico nº 12/19-HU. Assinantes: Vivian Biazon El Reda Feijó e
Dayse Maria Magalhães Figueiredo e Elaine Maria do Carmo Romani.
1º TERMO ADITIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 564/2019 Empresa: Diamed Latino América S.A. Objeto: Acréscimo de 25% do
item 2. O valor total do contrato passa a ser R$ 353.011,90. - Pregão
Eletrônico nº 13/19-HU. Assinantes: Vivian Biazon El Reda Feijó e
Dayse Maria Magalhães Figueiredo e Elaine Maria do Carmo Romani
34110/2020

EIRELI, DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME, HOPE
COMERCIAL LTDA – ME, HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INTERJET COMERCIAL
EIRELI, MAGNUS MED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES E
MEDICAM, MARINGA HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS E
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CORRELATO, MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, MGS
BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, MULTIHOSP COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, RBR COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, SALVI LOPES & CIA
LTDA – ME, TEC-MAYER IMPORTAD E DISTRIB DE PRODUTOS
MEDICOS. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS
EMPRESAS: A classificação e desclassificação das empresas encontram-se
registrados nos relatórios detalhados sobre o andamento do processo no site
do
Banco
do
Brasil
https://licitacoes-e.com.br.
EMPRESAS
HABILITADAS: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA., CIRÚRGICA PARANAVAÍ EIRELI,
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA. JULGAMENTO: O Pregoeiro decidiu REGISTRAR o preço dos
itens para o menor preço classificado, à saber: ACL ASSISTÊNCIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.,
item(ns): 1 - R$ 42,93, 6 - R$ 14,71, 9 - R$ 34,39; CIRÚRGICA
PARANAVAÍ EIRELI, item(ns): 10 - R$ 16,20, 11 - R$ 16,20, 12 - R$
16,20; HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, item(ns): 8 - R$ 3,79; MULTIHOSP COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item(ns): 13 - R$ 15,33, 14 - R$
15,33, 15 - R$ 15,33, 16 - R$ 15,33. Os itens 02, 03, 05, 17 e 18 resultaram
FRACASSADOS. O item 04 resultou DESERTO. Valor total registrado
neste processo: R$ 102.371,50. Maringá, 22 de abril de 2020. Ademilson
Bento de Freitas – Pregoeiro.
RATIFICAÇÕES – REGISTRO DE PREÇOS
A UEM/HUM, através da Diretoria Administrativa, comunica que ficam
ratificados os preços dos editais publicados no Diário Oficial do Estado
abaixo descritos, em atendimento ao parágrafo 2º do art. 15 da Lei 8666/93:
EDITAL
DIOE
RATIF.
EDITAL
DIOE
RATIF.
123/2019 09/12/19
09/03/20
088/2019
26/09/19
26/03/20
121/2019 09/12/19
09/03/20
038/2019
12/06/19
12/03/20
082/2019 04/09/19
04/03/20
026/2019
12/06/19
12/03/20
055/2019 04/09/19
04/03/20
022/2019
12/06/19
12/03/20
085/2019 10/09/19
10/03/20
011/2019
18/06/19
18/03/20
084/2019 10/09/19
10/03/20
076/2019
18/06/19
18/03/20
083/2019 10/09/19
10/03/20
040/2019
18/06/19
18/03/20
052/2019 12/09/19
12/03/20
037/2019
24/06/19
24/03/20
064/2019 16/09/19
16/03/20
029/2019
24/06/19
24/03/20
003/2019 16/09/19
16/03/20
051/2019
28/06/19
28/03/20
Maringá, 23 de abril de 2020. Renata Braga da Silva Valim. Diretora
Administrativa.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020-HUM
RATIFICAÇÃO
PROCESSO No 1789/2020
A UEM/HUM, através da Diretoria Administrativa, comunica que efetivou
a seguinte contratação: Objeto: fornecimento, pela contratada, em regime
de Locação, de um equipamento ARCO CIRÚRGICO, marca SIEMENS,
modelo SIREMOBIL COMPACT, nº de série 03824S07. Empresa: VITAL
BIOMEDIC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
MEDICOS LTDA . Valor do contrato: R$ 57.000,00.Autorizado em
17/04/2020 pelo Superintendente do HUM – Profª Drª Elisabete Mitiko
Kobayashi. Ratificado em 17/04/2020 pelo Reitor – Prof. Dr. Júlio César
Damasceno. Forma de contratação: Art. 34, IV da Lei 15.608/07, com
aplicação subsidiária do art. 24, IV da Lei 8.666/93. maringá, 17 de Abril
de 2020. Renata Braga da Silva Valim. Diretora Administrativa.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 4609/2020
Dispensa n.º 61/2020
Artigo 34 Inc. IV da Lei Estadual 15.608/2007
AUTORIZAÇÃO: Enfa. Ma. Vivian Biazon EL Reda Feijó - Diretora
Superintendente - RATIFICAÇÃO: Enfa. Ma. Vivian Biazon El Reda
Feijó - Diretora Superintendente em 22/04/20.
Objeto: Aquisição de máscara cirúrgica facial descartável.
Fornecedores: 1- Cremer S/A. - Valor total do processo: R$
495.000,00.
33955/2020
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 77/2020 - CONTRATADA: LV ENGENHARIA E
PROJETOS SS LTDA. OBJETO: Elaboração de Projetos da Obra da
Portaria de Pedestres – Convite n.º 14/2019 – HU - Valor: R$ 19.909,15
- Assinantes: Vivian B. El Reda Feijó e Rafael Chueire Lyra.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 78/2020 - CONTRATADA: NATALIA MORAIS DE
MOURA. OBJETO: Elaboração de Projetos da Obra da Portaria de
Pedestres – Convite n.º 14/2019 – HU - Valor: R$ 8.808,80 - Assinantes:
Vivian B. El Reda Feijó e Natalia Morais de Moura.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 79/2020 - CONTRATADA: HTC BRASIL IND. E
COM. ELÉTRICOS – EIRELI-ME. OBJETO: Elaboração de Projetos da
Obra da Portaria de Pedestres – Convite n.º 14/2019 – HU - Valor: R$
2.200,00 - Assinantes: Vivian B. El Reda Feijó e Marcelo Augusto C.
Pimenta Quintanilha.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 444/2020 - CONTRATADA: GD PROJETOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Reforma e adequação
da sala 02 do setor de Hemodinâmica – Convite n.º 01/2020 – HU Valor: R$ 254.750,00 - Assinantes: Vivian B. El Reda Feijó e Edinilson
Rogério Dutra.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 445/2020 - CONTRATADA: MACOM
INSTRUMENTAL
CIRÚRGICO
INDÚSTRIA
LTDA.
OBJETO:
Fornecimento de peças para uso em aparelhos craniótomos marca
Macom – Inexigibilidade de Licitação n.º 24/2019 – HU - Valor: R$
7.250,00 - Assinantes: Vivian B. El Reda Feijó e Reinaldo Rodrigues dos
Santos.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 446/2020 - CONTRATADA: WORLDMED
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de peças
para uso em Ventiladores Pulmonar marca Intermed – Inexigibilidade de
Licitação n.º 20/2019 – HU - Valor: R$ 15.648,60 - Assinantes: Vivian B.
El Reda Feijó e Jessiane Leffei da Silva.
34109/2020

UEM
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2018-DMP
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, através da Diretoria de Material
e Patrimônio, torna público o Termo de Ratificação do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 197/2018-DMP. Processo nº 5.280/18-PRO. Termo de Dispensa nº
061/2018-DMP. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência das apólices de seguro
de responsabilidade civil obrigatório dos veículos ônibus, micro-ônibus e vans da
UEM. Empresa: ESSOR SEGUROS S/A. Prorrogação da Vigência: de 26/04/2020
para 26/04/2021. Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
c/c Art. 103, inciso II da Lei Estadual nº 15.608/07. Sendo autorizado pelo PróReitor de Administração, o Prof. Antonio Marcos F. dos Santos, em 23/04/2020 e
ratificado pelo Reitor, o Prof. Julio César Damasceno, em 23/04/2020. Maringá, 23
de abril de 2020. Robson Gonçalves da Silva, Diretor de Material e Patrimônio.

34096/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Hospital Universitário Regional de Maringá

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 005/2020-HUM
PROCESSO Nº 7305/2019-PRO
EMPRESAS PARTICIPANTES NESTA LICITAÇÃO: A C L
ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS P LABORAT, CAROL
COMERCIAL LTDA – ME, CIRURGICA ITAMBE – EIRELI,
CIRURGICA PARANAVAI – EIRELI, COMERCIAL MILEUM –
EIRELI, DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME, HOPE
COMERCIAL LTDA – ME, HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INTERJET COMERCIAL
EIRELI, MAGNUS MED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES E
MEDICAM, MARINGA HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS E
CORRELATO, MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, MGS
BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, MULTIHOSP COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, RBR COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, SALVI LOPES & CIA

34197/2020

RATIFICAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 020/19-DMP
PROC. Nº 9279/18
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020.
EDITAL Nº 035/19-DMP
PROC. Nº 8767/18
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020..
EDITAL Nº 003/19-DMP
PROC. Nº 0403/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 073/19-DMP
PROC. Nº 1415/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 042/19-DMP
PROC. Nº1068/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020.
EDITAL Nº 067/19-DMP
PROC. Nº 1923/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 081/19-DMP
PROC. Nº 1007/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 078/19-DMP
PROC. Nº 33656/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 093/19-DMP
PROC. Nº 4860/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital

Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 078/19-DMP
PROC. Nº 33656/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
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10671 os preços do edital
Material
Patrimônio,
comunica que
ficamnºratificados
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 093/19-DMP
PROC. Nº 4860/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020.
EDITAL Nº 077/19-DMP
PROC. Nº 4056/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020..
EDITAL Nº 103/19-DMP
PROC. Nº 1097/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 074/19-DMP
PROC. Nº 1417/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020.
EDITAL Nº 080/19-DMP
PROC. Nº 3163/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 080/19-DMP
PROC. Nº 3164/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 101/19-DMP
PROC. Nº 5059/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 079/19-DMP
PROC. Nº 2019/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 108/19-DMP
PROC. Nº 4581/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 106/19-DMP
PROC. Nº 4803/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 118/19-DMP
PROC. Nº 5168/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 115/19-DMP
PROC. Nº 5256/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 124/19-DMP
PROC. Nº 5666/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado
no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL
Nº 002/19-DMP
PROC. Nº 0474/19

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 142/19-DMP
PROC. Nº 6702/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 159/19-DMP
PROC. Nº 7245/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 159/19-DMP
PROC. Nº 6813/20
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 143/19-DMP
PROC. Nº 6622/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 157/19-DMP
PROC. Nº 6895/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
EDITAL Nº 165/19-DMP
PROC. Nº 7385/19
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que ficam ratificados os preços do edital
acima, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/04/2020
32890/2020

UENP
RATIFICAÇÃO – Dispensa 12/2020 - Processo - 16.514.575-5. OBJETO: Aquisição de comedouros/bebedouros para o setor de suinocultura da Fazenda Escola.
VALOR: R$ 4.246,10. Fornecedor: PLASSON DO BRASIL LTDA. Fundamento
legal: artigo 34, inciso II, Lei Estadual nº 15.608/07. Jac. 16/04/2020. Fátima
Aparecida da Cruz Padoan - Reitora.
34165/2020

UEPG
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico n.º 020/2020 – Processo n.º 027037
Objeto: Contratação de empresa especializada para substituição do piso da rampa
para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Lote Único:
Empresa: MF da Silva Construções ME: R$123.899,99.
Ponta Grossa, 22 de abril de 2020.
Everson Augusto Krum – Vice Reitor UEPG
33891/2020

EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato n.º 138/2020
Objeto: Farelo de Soja e Farelo de Trigo. Contratante: UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Contratada: VALDIR HORNUNG &
HORNUNG LTDA. Valor: R$ 78.800,00. Prazo de Vigência: 20/04/2020 à
19/04/2020.
Diretoria de Material e Patrimônio
Marcos Celso Mendes
Diretor
RETIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Publicado neste DIOE, 17/abr/2020, Edição nº 10668, página 12
Homologo, com base no artigo 90, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/07, os
seguintes processos: Onde se lê “Pregão Eletrônico n.º 005/2020 - Objeto:
serviços de hospedagem. Leia-se “Pregão Eletrônico n.º 006/2020 - Objeto:
serviços de hospedagem. Permanecendo inalteradas as demais informações.
Ivo Mottin Demiate
Pró-Reitor de Assuntos Administrativos
Ponta Grossa, 23 de abril de 2020
34157/2020

UNESPAR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL N.º 006/2020 – PROC – BB: 812370
PROCESSO - 4546001/2020 PROTOCOLO Nº 16.367.290-1
Objeto: Registro de preços para o fornecimento de equipamentos
de ar condicionado para a Universidade Estadual do Paraná
(UNESPAR).
Valor máximo do Edital: R$ 448.517,91
Recebimento das propostas: a partir das 8h00 do 27/04/2020.
Abertura das Propostas: dia 25/05/2020, as 10h00, Início da sessão
pública: às 14h00 do dia 25/05/2020. Critério de Julgamento Menor
preço por lote. Os editais poderão ser obtidos através do site
www.licitacoes-e.com.br, www.praf.unespar.edu.br/editais .
Paranavaí, 23 de abril de 2020.
Profº Rogério Ribeiro – Pró Reitor de Administração e Finanças
33987/2020

UNICENTRO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
TERMO ADITIVO N° 03 CONTRATO N° 08/2017
Objeto: Concessão de uso de espaço para instalação de lanchonete no Centro de
Convivência do Campus Irati.
Empresa contratada: RHAUAN ELKYEN DE OLIVEIRA LEITE.
Motivo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir
de 03 de abril de 2020.
Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 3295/2017 de 20/03/2017.
DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava – PR
33942/2020
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
TERMO ADITIVO N° 04 CONTRATO N° 07/2016
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica dos
equipamentos de telefonia da UNICENTRO.
Empresa contratada: SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Motivo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir
de 11 de abril de 2020, com reajuste no valor dos serviços, passando de R$
101.021,16 para R$ 107.910,84.
Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 06317/2015 de 08/07/2015.
DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava – PR
34018/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
TERMO ADITIVO N° 10 CONTRATO N° 15/2015
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de postos de servente de limpeza
e auxiliar de serviços gerais para o Campus Irati.
Empresa contratada: ANDRADE & ANDRADE LTDA – EPP.
Motivo: Reajustar valores do contrato conforme Convenção Coletiva da
Categoria a partir de 01 de fevereiro de 2020 e alteração do Gestor do contrato,
passando a ser a Professora Andrea Nogueira Dias – Diretora do Campus
Universitário de Irati. O valor do contrato passa para R$ 79.953,79 mensal e R$
959.445,36 anual para o Campus de Irati. Para o Campus CEDETEG R$
33.366,23 mensais e R$ 400.394,76 anuais. O total do contrato para os 12 meses
será de R$ 1.359.840,12
Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 12721/2014 de 11/11/2014.
DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava – PR
34060/2020

UNIOESTE
Contrato 005/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE – CONTRATADA: HORIZON MEDICAL
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA. OBJETO:
Aquisição de Equipamentos para Central de Materiais Esterilizados, para atender
o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP AMPARO LEGAL: Pregão
Eletrônico n° 021/2019 - UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 13 de abril de 2020.

33905/2020
REPUBLICAÇÃO UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Presencial nº 001/2020 Objeto: Registro de preço para aquisição de
Equipamentos Odontológicos, para tender as Clínicas de Odontologia da
Unioeste Campus de Cascavel e demais unidades da Unioeste. A sessão Pública
acontecerá no dia 07 de Maio de 2020, às 09:30 horas, na Unioeste Campus de
Cascavel.
O
edital
poderá
ser
obtido
na
homepage
https://midas.unioeste.br/sgav/licitacoes#/ ou ainda pelo telefone (45) 32203214. Marcos Aquila Insauralde Rocha (Pregoeiro).

34057/2020
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO – Artigo 61, parágrafo único
da Lei 8666/93. Chamamento Público nº 006/2020 (Processo
Administrativo nº 000289/2020) - Objeto: Credenciamento de pessoa
jurídica, na área da saúde, para prestação de serviços médicos, conforme
especialidades descritas em Edital, para atuação no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná – HUOP. Chamamento Público nº 007/2020 (Processo
Administrativo nº 000348/2020) - Objeto: Credenciamento de pessoa
física, na área da saúde, para prestação de serviços na função de Técnicos de
Enfermagem, para atuação no Hospital Universitário do Oeste do Paraná –
HUOP. Errata Chamamento Público nº 004/2020 (Procedimento
Administrativo nº 0315/2020 - Leia-se: "Curso Superior em Gastronomia.
Experiência mínima de 18 meses como gastrônomo...” Chamamento
Público nº 002/2020 (Processo Administrativo nº 000108/2020) - Contrato:
028/2020 Partes contratantes: Unioeste/HUOP X Associação dos
Agricultores Familiares do Município de Cascavel - AGRIVEL, inscrito (a)
no CNPJ sob o nº 11.442.674/0001-62. Fundamento Legal: Leis n°
8.080/90, 8.666/93, Lei Estadual n° 15.608/07, Portaria n° 1.286/93, do
Ministério da Saúde e Decreto Estadual n° 4.507/2009. Prazo inicial de
entrega da documentação: 22/04/2020 a 06/05/2020 (após este período o
HUOP continuará recebendo a documentação das empresas interessadas).
Local de entrega: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP/UNIOESTE), na Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre –
CEP 85.806-470 – Cascavel, Estado do Paraná. Informações
complementares: Os editais e demais informações encontram-se à disposição
dos interessados junto ao Setor de Chamamento Público do HUOP, no
endereço acima citado, ou pelo telefone (45) 3321-5169 ou ainda na homepage ou www.unioeste.br/huopforum/index.php em conformidade com o
Decreto Estadual nº 2452, de 07 de janeiro de 2004. Cascavel/Pr, 22 de
abril de 2020. Rafael Muniz de Oliveira – Diretor Geral HUOP – Portaria
0109/2020 – 0167/2020).
33888/2020
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UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Presencial nº 003/2020 Objeto: Registro de preço de prestação de
serviço de manutenção preventiva corretiva, com fornecimento de peças de
aparelhos de ar condicionado instalados na Unioeste Campus de Cascavel. A
sessão Pública acontecerá no dia 11 de Maio de 2020, às 09:30 horas, na
Unioeste Campus de Cascavel. O edital poderá ser obtido na homepage
https://midas.unioeste.br/sgav/licitacoes#/ ou ainda pelo telefone (45) 32203214. Marcos Aquila Insauralde Rocha (Pregoeiro).

34065/2020
Dispensa de Licitação 007/2020 HUOP – Objetos: Materiais farmacológicos:
Cm Hospitalar Ltda.. Lei Est. 15608/2007, art.34, inciso V. Valor total: R$
3.780,72. Cascavel, 23/04/2020. Rafael Muniz de Oliveira – Ordenador de
despesas HUOP.
34218/2020

Sociedades de Economia Mista
CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
CNPJ Nº 75.063.164/0001-67
NIRE 4130003661-6 – COMPANHIA FECHADA
Edital de convocação para realização simultânea de Assembleia Geral
Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária.
O Conselho de Administração Centrais de Abastecimento do Paraná S/
A –CEASA/PR, através do seu Presidente em Exercício, com amparo
no Artigo 28 inciso XXVI do Estatuto Social, convoca os Senhores
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de
2020 às 10:00 horas, na sede administrativa da CEASA/PR, situada na
Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2143, bairro Jardim Social, Curitiba
Paraná, para deliberação da seguinte ordem do dia:
51ª – QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
I – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019;
II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III – Eleger membro do Conselho de Administração e membro do
Conselho Fiscal.
51ª – QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
I – Proposta para aumento de capital social, com aporte do acionista
controlador Estado do Paraná, no valor de R$ 2.500.000,00, elevando
o capital social de R$ 28.614.102,00 para R$ 31.114.102,00;
II – Alterar e consolidar o capítulo II – capital social e ações, Artigo 5º
do Estatuto Social e registrar a nova composição acionária,
decorrente do aumento do capital social;
III – Proposta de remuneração dos órgãos estatutários, em
atendimento ao artigo 152, da Lei Federal, nº 6.404/76 e o Artigo 14,
inciso VII do Estatuto Social.
IV – Votação para a mudança do endereço atual da sede
administrativa da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/
PR, avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2143, bairro Jardim Social,
CEP nº 82530-010, Curitiba (PR) para a Avenida Silva Jardim, nº 303,
bairro Rebouças, CEP 80230-000, Curitiba (PR) e a conseqüente
alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para a inserção do novo
endereço.
Curitiba 10 de abril de 2020.
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração
33010/2020

CELEPAR
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020.2016 – GMS n° 755.2016
PARTES: Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná –
CELEPAR e Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná.
OBJETO: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.
FINALIDADE: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses, até
26/04/2021.
VALOR DO ADITIVO: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Autorizado pelo Diretor Presidente, Sr. Leandro Victorino de Moura, em
17/04/2020, Aprovação de Contratação e Declaração de Disponibilidade
Financeira/Instrução de Processo nº 024/2020, SPI nº 14.048.837-2.
34192/2020
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COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR
CNPJ: 76.545.011/0001-19
AVISO DE LICITAÇÃO
GMS nº PE 225/2020 Licitações-e nº 810385
e-Protocolo nº 16.467.294-8
OBJETO: Contratação, em lote único, de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte diário dos empregados da CELEPAR que trabalham no período
noturno, através de veículos tipo VAN.
O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente
por meio eletrônico, no endereço do sítio do Governo do Estado do Paraná, www.
comprasparana.pr.gov.br, opção “Cotações eletrônicas”, ou diretamente em www.
licitacoes-e.com.br, conforme datas e horários definidos abaixo:
- Recebimento das propostas até as 14:00 horas do dia 19 de maio de 2020.
- Abertura da Sessão Pública, com a divulgação das propostas e disputa de lances,
a partir das 14:30h do dia 19 de maio de 2020.
- Prazo máximo para questionamentos e impugnações até o dia 12/05/2020 às 18:00h.
34035/2020

COMPAGAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA COMPAGAS N.° 009/2020
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação dos serviços de manutenção complementar civil
da rede de gás, nos termos dispostos no anexo L deste edital –
“Memorial Descritivo”.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 30/03/2020 às
08h30min.
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE
ABERTURA: dia 19/05/2020 às 08h30min.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 19/05/2020 às 09h00min.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 809904.
O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Companhia
Paranaense de Gás – COMPAGAS, à Avenida João Gualberto, nº
1.000, 11º Andar, Bairro Alto da Glória, Curitiba/PR, no site
www.compagas.com.br, menu Licitações e no site www.licitacoes-e.com.br.
Outras informações pelo e-mail compagas.licitacao@compagas.com.br
Viviane M. Hain - Presidente da Comissão de Licitação - 24/04/2020
34155/2020

COPEL
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 01 ao Pregão Eletrônico Copel
SGD200165/2020; Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva,
serviços comerciais e serviços emergenciais no sistema de distribuição de
energia elétrica, com equipe de 02 elementos com caminhão de carga leve
tração 4x4 equipado com cesta aérea, sob regime de empreitada por preço
unitário de unidade de serviço – US; Alterado o Anexo IV do Edital, Item
Veículos; Alterado o recebimento das propostas para o dia 13/05/2020, às
10h00; Alterada a disputa de preços para o dia 13/05/2020, às 10h30; O referido
aditamento se encontra à disposição dos interessados em www.copel.com e
www.licitacoes-e.com.br.
34119/2020

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 à Licitação Eletrônica Copel
SGT200013; Objeto: Serviços de topografia e cartografia; Lote 1 - PR/SC/SP,
Lote 2 - MT, Lote 3 - RN; Data e hora de recebimento e abertura das propostas e
da realização da disputa de lances: alterada para 18/05/2020; Alterações na
Qualificação Técnica; Alterações na Minuta de Contrato. O referido aditamento
se encontra à disposição dos interessados em www.copel.com e www.licitacoese.com.br; Informações: licitacoes.get@copel.com.
RESUMO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 02 ao Contrato Copel 4600014431; Contratado: DERC
MANUTENÇÕES & CIA LTDA - EPP.; CNPJ 09.308.755/0001-22; Motivo:
prorrogação de prazo; Fundamentação: Normas gerais da Lei Estadual
15.608/07; Data de Assinatura: 22/04/2020; Valor: R$ 523.981,92.

34129/2020

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING)
RESUMO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 05 ao Contrato COPEL nº 4600007787/2015; Contratante:
Copel Distribuição S.A.; Contratada: Natividade Sociedade de Advogados;
CNPJ: 01.802.618/0001-38; Motivo: Prorrogação da vigência contratual, em
caráter de excepcionalidade, com início em 23/04/2020 e término em
22/04//2021, com aplicação de reajuste de preços pelo INPC de 3,92%;
Fundamentação: Normas Gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual nº
15.608/2007; Data de Assinatura: 22/04/2020; Valor do Termo: R$ 58.025,68.
34123/2020

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Copel SGD200304; Objeto: ISOLADOR HIBRIDO; Valor
Estimado do Objeto: R$ 49.680,00, conforme detalhado no edital; Recebimento
das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, até o dia 11/05/2020, às 09:00:00;
Disputa de Preços em www.licitacoes-e.com.br, dia 11/05/2020, às 09:30:00;
Retirada do Edital em www.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br;
Informações: (41) 3310-5379.
RESUMO DE CONTRATO
-Contrato Copel SGD 4600019662/2020; Contratada: MAURIZIO E CIA
LTDA;CNPJ:61.293.064/000112;Objeto:SECIONADORA;FACA;15KV/630A
;BASE C; Vigência: 12 meses; Data de Assinatura: 14/04/2020; Valor do
Contrato: R$ 2.256.987,00; Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD190948.
-Contrato Copel SGD 4600019664/2020; Contratada: STIELETRONICA
ISOLADORES S/A; CNPJ: 52.845.435/0001-30; Objeto: SECIONADORA
FACA;1/15KV/630A;NTC811221; Vigência: 12 meses; Data de Assinatura:
14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 1.891.794,80; Conforme Pregão Eletrônico
Copel SGD190948.
-Contrato Copel SGD 4600019631/2020; Contratada: NORSUL COMERCIO
DE FIOS E CABOS ESPECIAIS E MAQ LTDA; CNPJ: 27.743.668/0001-85;
Objeto: CABO,ELET NU-CU;MEI-DUR;120MM2;NTC810536; Vigência: 12
meses; Data de Assinatura: 13/04/2020; Valor do Contrato: R$ 166.424,50;
Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD200009.
-Contrato Copel SGD 4600019632/2020; Contratada: INDUSCABOS
CONDUTORES ELETRICOS LTDA; CNPJ: 48.063.416/0001-85; Objeto:
CABO,ELET COBE;CU;1X16MM2;15KV;NTC810680; Vigência: 12 meses;
Data de Assinatura: 13/04/2020; Valor do Contrato: R$ 256.750,00; Conforme
Pregão Eletrônico Copel SGD200009.
-Contrato Copel SGD 4600019545/2020; Contratada: INDEL BAURU
INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA; CNPJ: 57.362.956/0001-50;
Objeto: ELO,FUSIVEL DSTB;H; 1 A;500MM;NTC 813811; Vigência: 12
meses; Data de Assinatura: 14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 1.908.527,00;
Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD200007.
-Contrato Copel SGD 4600019546/2020; Contratada: ILUMINAR COM. E
REPRES. EIRELI; CNPJ: 29.760.831/0001-43; Objeto: PORTAFUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA; Vigência: 12 meses; Data de
Assinatura: 14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 735.840,00; Conforme Pregão
Eletrônico Copel SGD200007.
-Contrato Copel SGD 4600019753/2020; Contratada: CA-CC COMERCIO E
SERVIÇOS ELETROMECANICA LTDA - ME; CNPJ: 08.961.171/0001-99;
Objeto: CABO,ELET COBE;AL;1X185MM2;35KV;NT810648; Vigência: 12
meses; Data de Assinatura: 17/04/2020; Valor do Contrato: R$ 8.447.328,00;
Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD190920.
-Contrato Copel SGD 4600019754/2020; Contratada: CONDUSPAR
CONDUTORES ELETRICOS LTDA; CNPJ: 79.327.649/0001-71; Objeto:
CABO,ELET COBE;AL;1X185MM2;35KV;NT810648; Vigência: 12 meses;
Data de Assinatura: 17/04/2020; Valor do Contrato: R$ 17.800.960,00;
Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD190920.
-Contrato Copel SGD 4600019755/2020; Contratada: INTELLI INDUSTRIA
DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA; CNPJ: 46.754.545/0001-94; Objeto:
CABO,ELET COBE;AL;1X70MM2;15KV;NTC810632; Vigência: 12 meses;
Data de Assinatura: 17/04/2020; Valor do Contrato: R$ 576.576,00; Conforme
Pregão Eletrônico Copel SGD190920.
-Contrato Copel SGD 4600019600/2020; Contratada: INTELLI INDUSTRIA
DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA; CNPJ: 46.754.545/0001-94; Objeto:
CABO,ELET NU-CAA;336,4MCM;MERLIN; Vigência: 12 meses; Data de
Assinatura: 16/04/2020; Valor do Contrato: R$ 1.559.612,00; Conforme Pregão
Eletrônico Copel SGD200001.
-Contrato Copel SGD 4600019746/2020; Contratada: POSTEPAR PRE
MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI; CNPJ: 23.158.060/0001-32; Objeto:
POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT; Vigência: 12 meses; Data de
Assinatura: 14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 1.173.200,00; Conforme Pregão
Eletrônico Copel SGD200008.
-Contrato Copel SGD 4600019747/2020; Contratada: ROMAGNOLE
PRODUTOS ELETRICOS S/A; CNPJ: 78.958.717/0003-08; Objeto:
POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT; Vigência: 12 meses; Data de
Assinatura: 14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 1.567.211,25; Conforme Pregão
Eletrônico Copel SGD200008.
-ContratoCopelSGD4600019748/2020;Contratada:ENERGIMEN MATERIAIS
ELETRICOSEIRELI;CNPJ:02.418.819/000107;Objeto:POSTE,CONCRETO;B
/600/12,0M;DT;Vigência:12meses; Data de Assinatura: 17/04/2020; Valor do
Contrato: R$ 316.898,75; Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD200008.
-Contrato Copel SGD 4600019749/2020; Contratada: TUBOFORTE
DERIVADOS DE CIMENTO LTDA; CNPJ: 03.093.048/0001-80; Objeto:
POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT;Vigência:12meses; Data de Assinatura:
14/04/2020; Valor do Contrato: R$ 247.500,00; Conforme Pregão Eletrônico
Copel SGD200008.
-Contrato Copel SGD 4600019750/2020; Contratada: J V B COMERCIO DE
POSTESEIRELIEPP;CNPJ:28.660.917/000131;Objeto:POSTE,CONCRETO;B
/600/12,0M;DT; Vigência: 12 meses; Data de Assinatura: 15/04/2020; Valor do
Contrato: R$ 773.995,50; Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD200008.
-Contrato Copel SGD 4600019751/2020; Contratada: AÇONOR COMERCIO
DE AÇO E FERRO EIRELI - EPP; CNPJ: 04.965.848/0001-06; Objeto:
POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT; Vigência: 12 meses; Data de
Assinatura: 15/04/2020; Valor do Contrato: R$ 269.099,70; Conforme Pregão
Eletrônico Copel SGD200008.
-Contrato Copel SGD 4600019654/2020; Contratada: VICENTINOS ELETRIC
LTDA;CNPJ:02.811.903/000188;Objeto:BRACO,ANTIBALANCO;35KV;P/R
EDE COMPACTA; Vigência: 12 meses; Data de Assinatura: 17/04/2020; Valor
do Contrato: R$ 294.818,20; Conforme Pregão Eletrônico Copel SGD200033.
33965/2020
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COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 1 a Licitação Copel Eletrônica
SIC200001/2020; Objeto: Implantação Sinalização Náutica UHE Colíder; email para agendar visita no local da prestação de serviços alterado para
Rafael.vendramin@copel.com; O referido aditamento se encontra à disposição
dos interessados em www.copel.com “e” www.licitacoes-e.com.br;
Informações: (41) 3331-2304

33920/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Bela Vista Geração de Energia S.A., inscrita sob o CNPJ 32.116.582/0001-62,
torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT, a Licença de
Instalação nº 23808, com validade até 17/04/2022, para a Linha de Distribuição
de Alta Tensão (LDAT) 138 kV Bela Vista do Chopim – Dois Vizinhos, com
extensão de 18,4 km, transpassando os municípios de Verê, São Jorge D’Oeste e
Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
33984/2020
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FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº 04/2016 PE09/2016
EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº04/2016 – Firmado com
a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A C.N.P.J/M.F.
nº29.309.127/0001-79 - Objeto: prorrogação de prazo de vigência do contrato
nº04/2016, referente a contratação de empresa Operadora/Administradora de
Plano de Assistência à Saúde, do tipo “Plano Ambulatorial e Hospitalar com
Obstetrícia”, para os funcionários da Ferroeste para cobertura pelo prazo de 12
(doze) meses. Vigência 18/04/2020 a 18/04/2021. Valor anual: R$ 2.021.039,52
– Dotação: Recursos Próprios, Curitiba, 13 de abril de 2020.
.
33901/2020

SANEPAR

RESUMO CONTRATO DE ROYALTIES COPEL DIS N.º 4600019934
Licenciado: FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. FEERGS. CNPJ: 05.303.007/0001-04. Objeto: Direitos à licenciada, de utilizar
as patentes e desenhos industriais do SENSOR DE PROXIMIDADE DE REDE
DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIZADA, COMO ACESSÓRIO DE CAPACETE,
repassando um percentual à COPEL DIS, sobre o faturamento líquido das
vendas do produto, resultante de toda comercialização, podendo ser os royalties
em valor ou em produto, a critério da COPEL DIS. Vigência: 5 anos. Data de
Assinatura: 15/04/2020. Modalidade da Licença: Art. 6º parágrafo 1º da Lei
10.973/2004.

33970/2020

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto
Água e Terra - IAT, a Autorização Florestal - AF, para a LINHA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO 138 kV LONDRINA SUL ARAPONGAS (CONEXÃO LDAT 138 kV LONDRINA SUL APUCARANA), a ser instalada no municípios de Londrina e Arapongas, no
Estado do PR.
33945/2020

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto
Água e Terra - IAT, a Autorização Florestal - AF, para a LINHA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO 138 kV LONDRINA SUL - IGAPÓ, a
ser instalada no município de Londrina, no Estado do PR.
33944/2020

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto
Água e Terra - IAT, a Autorização Florestal - AF, para a LINHA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO 138 kV UNIÃO DA VITÓRIA NORTE PASSO DO IGUAÇU (UVN-PSG), a ser instalada no município de União da
Vitória, no Estado do PR.
33946/2020

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto
Água e Terra - IAT, a Autorização Florestal - AF, para a LINHA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO 138 kV UNIÃO DA VITÓRIA NORTE RIO AZUL (UVN-RIL), a ser instalada no município de União da Vitória, no
Estado do PR.
33947/2020

RESUMO DE TERMO ADITIVO - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
1º Termo Aditivo ao Contrato 4600011418; Contratada: INSTITUTO DE
TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC. CNPJ:
01.715.975/0001-69. Motivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato em
07 meses e execução do projeto em 13 meses, ambos finalizando em 49 meses,
para a conclusão do Projeto P&D 2866-0408/2014. Fundamentação: Inciso
XXXI, do artigo 24, da Lei nº 8.666/1993 e inciso XXII, do artigo 34 da Lei
Estadual nº 15.608/2007. Data de Assinatura: 17.04.2020.

33971/2020

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1152/20
Objeto: Aquisição de kit reagente DPD para aproximadamente 600 analises de
cloro livre embalagem (caixa)com 4,0 frascos de 30 ml - mínimo com 70 por
cento do prazo de validade a vencer. Recursos: Próprios. Limite de
Acolhimento de Propostas: 08/05/20 às 08h00. Data da Disputa de Preços:
08/05/20 às 10h00, por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoese.com.br. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua
Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128
ou no site acima mencionado.
Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1162/20
Objeto: Aquisição de solução de limpeza alcalino – detergente, solução de
limpeza neutro – detergente, solução padrão de ICP fosforo, solução padrão de
ICP arsênio, solução padrão de nitrito, solução padrão de amônia, cloreto
estanhoso 2-hidrato, nitrato de potássio, silica gel 60, ácido ascórbico,
branqueante bleaching 3 pillow, ferro total reagente, solução padrão de DQO,
solução padrão de turbidez, solução padrão de dbo5, kit nitrato reagente, t para
análise de nitrogênio amoniacal, conjunto de padrões de absorbância para
espectrofotômetros e fotocolorímetro, solução padrão de óleos e graxas, solução
padrão de MBAS, solução padrão de nitrogênio amoniacal, solução para
desinfecção/sanitização, solução de thioureia 5, solução de pepsina. Recursos:
Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas: 08/05/20 às 08h00. Data da
Disputa de Preços: 08/05/20 às 10h00, por meio de sistema eletrônico no site
http://www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: Podem ser
obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones
(41)3330-3910/3330-3128 ou no site acima mencionado.
Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1169/20
Objeto: Aquisição de laminado de PVC para decantador utilizado em ETA
compacta, tabiques floculador para utilização em ETA CEPIS 1 modulo.
Recursos: Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas: 08/05/20 às 08h00.
Data da Disputa de Preços: 08/05/20 às 10h00, por meio de sistema eletrônico
no site http://www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: Podem
ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones
(41)3330-3910/3330-3128 ou no site acima mencionado.
Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1194/20
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e qualificação operacional com emissão de certificado
em purificadores e ultrapurificadores de água usados nos laboratórios da GACFGerência de Avaliação de Conformidades em Curitiba, Cascavel, Londrina e
Maringá. . Recursos: Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas: 19/05/20
às 08h00. Data da Disputa de Preços: 19/05/20 às 10h00, por meio de sistema
eletrônico
no
site
http://www.licitacoes-e.com.br.
Informações
Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças,
1376 – Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou no site acima
mencionado.
Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1219/20
Objeto: Contratação de software de gerenciamento para inventário de hardware
e software, suporte remoto, medição de produtividade, distribuição de software e
arquivos, segurança de rede, sniffer, medição de performance e geração de
relatórios – Trauma Zero, com suporte técnico. Recursos: Próprios. Limite de
Acolhimento de Propostas: 19/05/20 às 08h00. Data da Disputa de Preços:
19/05/20 às 10h00, por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoese.com.br. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua
Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128
ou no site acima mencionado.
Andrei de Oliveira Rech - Diretor Administrativo em exercício
34014/2020

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 01 à Licitação Copel Eletrônica
SOE200005/2020; Objeto: Alteração da redação no item “6. PARCELA DE
MAIOR RELEVÂNCIA DO OBJETO” do Edital de Licitação; Data de Sessão:
Alterada para 20/05/2020 às 10h00; O referido aditamento se encontra à
disposição dos interessados em www.copel.com e www.licitacoes-e.com.br;
Informações: (41) 3310-5699.

34219/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna público, nos termos do Art. 148 – V do RILC - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA COMPRA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL, o Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato de Locação de Imóvel nº 29845, da sala comercial utilizada pela Gerência
Regional Guarapuava – GRGA para escritório de atendimento ao cliente em Reserva
do Iguaçu. Contratado Cleusa Sydor Pinheiro e seu marido Adão José Pinheiro,
valor R$ 15.530,80, data de assinatura 19/03/2020.
34089/2020
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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 106/2020
Objeto: Execução de obras de implantação do sistema de esgoto sanitário do
município de Altônia, compreendendo a execução de ETE modular, rede
coletora e ligações prediais, com fornecimento total de materiais
hidráulicos/equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Recursos:
CAIXA. Abertura da Licitação: 15h do dia 3/7/2020. Informações
complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças,
1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128, ou pelo site
http://licitacao.sanepar.com.br/.
Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

34019/2020

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 107/2020
Objeto: Elaboração de projeto de unidades lineares para ampliação do sistema
de esgotamento sanitário dos municípios de Almirante Tamandaré e Curitiba,
conforme detalhado nos anexos do edital. Recursos: Próprios. Abertura da
Licitação: 10h do dia 20/5/2020. Informações complementares: Podem ser
obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones
(41)3330-3910/3330-3128, ou pelo site http://licitacao.sanepar.com.br/.
Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa
34032/2020

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA Nº 003/2020
Objeto: Execução de obra de melhoria do Sistema de Abastecimento de Água
pertencente ao Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba – SAIC, com
fornecimento parcial de materiais equipamentos, conforme detalhado nos anexos
do edital. Visto a inabilitação das participantes, declaramos o processo em
epígrafe fracassado, nos termos do disposto no Art. 96, VI do RILC.
Dalto Ferreira da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

34002/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 6802/2020,
Serviço com fornecimento de materiais para urbanização do pátio do CSB-02 do
sistema de Umuarama. Contratada CONSTRUTORA TORINO LTDA - EPP, valor
R$ 20450,00, contrato nº 39395, data de assinatura 18/03/2020.

RESULTADO DA LICITAÇÃO 031/2020
A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o
conhecimento dos interessados, o que segue:
Preço máximo da licitação: R$ 692.935,37.
Desclassificação:
Com exceção das empresas Pauta Construções Ltda. e OTB Construções Ltda.,
as demais foram desclassificadas pela apresentação de preços superiores ao
máximo definido para a contratação, conforme previsto no Art. 56, inciso IV da
Lei nº 13.303/2016, e Art. 88, inciso IV do RILC – Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Convênios da Sanepar.
Classificação:
1ª) Pauta Construções Ltda.
R$ 631.388,00;
2ª) OTB Construções Ltda
R$ 690.000,00.
Habilitação:
A Comissão decide considerar habilitada a empresa Pauta Construções Ltda., 1ª
classificada, e a declara vencedora da licitação. O inteiro teor da Ata de
Julgamento está disponível na internet, no site da Sanepar
(http://licitacoes.sanepar.com.br). Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias
úteis, conforme determina a legislação vigente.
Dalto Ferreira da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

34048/2020

A empresa abaixo torna público que solicitou ao IAT a Licença Ambiental
Simplificada para o empreendimento abaixo especificado: EMPRESA:
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. ATIVIDADE: Operação do
Sistema de Esgoto Sanitário. ENDEREÇO: Lote de terras "B/1-B" da Gleba 3,
3ª Secção, Colônia Paranavaí. MUNICÍPIO: São Carlos do Ivaí – PR.

34161/2020

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 105/2020
Objeto: Elaboração de projeto de unidades lineares, projeto básico hidráulico e
projetos complementares básicos para implantação do sistema de esgotamento
sanitário do munícipio de Congoinhas, conforme detalhado nos anexos do edital.
Recursos: Próprios. Abertura da Licitação: 10h do dia 3/7/2020. Informações
complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças,
1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128, ou pelo site
http://licitacao.sanepar.com.br/.
Andrei de Oliveira Rech
Diretor Administrativo em Exercício

34024/2020

34087/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 7032/2020,
Contratação de serviço elétricos para manutenção / instalação elétrica / iluminação
em sistemas da Base Iporã - GRUM. Contratada PRO-AGRICOLA IPORA LTDA,
valor R$ 17241,00, contrato nº 39546, data de assinatura 03/04/2020.
34085/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 7307/2020,
Elaboração de orçamento para ETE Capitão, EEE01, Linha de Recalque 01,
Interceptores 01,02,03, Emissário Final. Rede Coletora Esgoto e Ligações de E..
Contratada TERRA SUL CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - EPP, valor
R$ 35450,00, contrato nº 39628, data de assinatura 07/04/2020.
34071/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC – Inexigibilidade de
Licitação por inviabilidade de competição, nº 7055/2020, CONSRETO DE BOMBA
SUBMERSÍVEL MARCA EBARA MOELO 150DLP630 PATRIMÔNIO 210397
PERTENCENTE AO SES DE UMUARAMA UNIDADE EEE-08.. Contratada
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA , valor R$ 17433,25, contrato nº
39487, data de assinatura 10/04/2020.

Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
ESPÉCIE: 6° Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2017
PARTES: PARANACIDADE e a empresa TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: prorroga os prazos de execução para 03/04/2021 e o de vigência para
03/05/2021.
DATA DE ASSINATURA: 31/03/2020.
33431/2020

Municipalidades

34080/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a homologação da Art. 149 do RILC – Inexigibilidade de Licitação
por inviabilidade de competição nº 7472/2020. CONSERTO DE BOMBA ANFIBIA
MARCA HIGRA MODELO S1-420 SN° 5792 PATRIMÔNIO 209248 PERTENCENTE AO SAA DE MARINGÁ UNIDADE EEB-00.. Em 15/04/2020. HIGRA
INDUSTRIAL LTDA. R$ 52080,30.
34091/2020

RESULTADO DA LICITAÇÃO N. º 083/2020
Objeto Elaboração de projeto básico hidráulico com básicos complementares
para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Goioxim,
conforme detalhado nos anexos do edital. Licitação Deserta.
Lucas Paulino da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

34036/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna público, nos termos do Art. 148 – V do RILC – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA COMPRA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL, o Termo de Quitação e Rescisão
do Contrato de Locação nº 32560/2018, do imóvel comercial localizado na Rua
Iguaçu, 577, Centro, Pato Branco – PR, Contratada Polazzo Assessoria Imobiliária
Ltda, valor R$ 4.500,00, data de assinatura 25/03/2020.
34075/2020

Almirante Tamandaré
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
LICITAÇÃO COM LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTE PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP). Data Limite para Abertura
da Proposta: 12/05/2020 às 08h30min.. Data para Abertura da Sala de
Disputa:
12/05/2020
às
09h00min..
Objeto:
“SELEÇÃO
E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE ITENS DE HARDWARE PARA MANUTENÇÃO DO
ACERVO DE MICROINFORMÁTICA E SOM, COM ENTREGA
FRACIONADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”. Valor Máximo:
R$ 381.140,95 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e
noventa e cinco centavos). Local de Abertura: Por meio do endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br no site do Banco do Brasil, licitação
nº 812860. Informações Complementares: O Edital poderá ser retirado
por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou no site da
Prefeitura
através
do
Portal
da
Transparência:
https://egov.betha.com.br/transparencia. Dúvidas através dos telefones: (41)
3699-8655.
Almirante Tamandaré, 23 de abril de 2020.
SANDRA MARIA CUMIN - Pregoeira Oficial
34117/2020

Centro, Município de Cafelândia/Pr., das 07h30min às 11h30min e das,
13h30min às 17h30min, ou através do site www.cafelandia.pr.gov.br. De
acordo com o Decreto Municipal nº 043/2020 de 17/03/2020, a
administração pública providenciará os meios para que os interessados
que assim requisitarem acompanhem as sessões presenciais por meio
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de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de
sons e imagens em tempo real. A sessão de recebimento/protocolo dos
envelopes será no dia 27 de maio de 2020, até as 08h15min e abertura
da licitação as 08h30min na sala de reuniões do Departamento de
Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (45) 3241–4300.
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Araucária
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE
PREGÃO (ELETRÔNICO) - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 14.853/2020
- PREGÃO Nº 027/2020 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI OBJETO: Contratação de empresa para serviços de elaboração, impressão e
fechamento de carnês do IPTU 2020, nos termos estabelecidos no Edital e seus
Anexos. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme datas e horários definidos
abaixo:
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO Até 09:00
DAS PROPOSTAS
11/05/2020

hs

do

dia

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA Às 09:00
SESSÃO PÚBLICA
11/05/2020

hs

do

dia

O edital completo e possíveis alterações está(ão) disponível(eis) no site
www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das
9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 3614-1699
(DLC) 3614-1699 (Pregoeiro), e-mail: jucileide.dubiela@araucaria.pr.gov.br.
Araucária, 22 de abril de 2020.
JUCILEIDE VIANA DOS REIS DUBIELA - PREGOEIRO

33936/2020

Cafelândia/PR., 23 de abril de 2020.
ADRIANO EFFTING
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto 040/2020.
34146/2020

Cafezal do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2020 – PROCESSO Nº 2/2020 PARTES:
Pref. Mun. De Cafezal do Sul e UMUARAMA DIESEL LTDA
Objeto : Compra de um uma unidade móvel nova, zero quilômetros, no atendimento
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Programa do Ministério da Saúde em
atendimento a Proposta 09417.876000/1190-01. Fundamentação Legal: Pregão Nº
1/2020 – Valor R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais). Assinam: MARIO
JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura Municipal e UMUARAMA DIESEL
LTDA. Data 22 de Abril de 2020.

33975/2020

Bocaiúva do Sul

Campina da Lagoa
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - PROCESSO Nº 46/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Emissão: 22/04/20.
A Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, através de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 124/2019, no uso de suas
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo "MENOR
PREÇO POR ITEM", visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes
disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS/ INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13/05/2020, às 08:30. LOCAL/SITE:
www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital e seus anexos estarão disponíveis
a partir de 27/04/2020, das 08:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas de
segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação, à Rua Carlos Alberto
Ribeiro, nº 21, Centro – Bocaiúva do Sul/PR, através da Internet pelos endereços
eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br
e
www.bocaiuvadosul.pr.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelo telefone
(41) 3675-3970 – 3675-3971, ou solicitação para encaminhamento pelo correio
eletrônico licitacao@bocaiuvadosul.pr.gov.br.
MÁRCIA PEREIRA SANTOS
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA – PARANÁ, faz
saber que se encontra aberta a Licitação sob a Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº29/2020 nos termos da Lei nº10.520 de 17/07/2002,
Decreto Municipal nº120/2007 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e que, às 09:00 horas do
dia 08 de maio de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura, estará
recebendo propostas e documentação para aquisição de emulsão
asfáltica RR-1C, CBUQ e solução asfáltica elastomerica para a execução
de recape em diversas vias urbanas do Município de Campina da Lagoa,
conforme projeto, memorial descritivo e ART, observadas as
características e demais condições especificadas no Edital e em seus
Anexos. O Edital contendo todas as informações poderá ser adquirido
através do fone/fax (44) 3542-2303 nos horários, das 08:00 às 11:30 e
das 13:30 às 17:00, no Departamento de licitações da Prefeitura
Municipal, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, nº754 / Rua
Vereador Homero Franco, nº 851, Centro, Campina da Lagoa, Paraná,
CEP:87345-000.
Campina da Lagoa, 22 de abril de 2020.
Adilson de Assis Lebrão
Pregoeiro

33743/2020

33588/2020

Cafelândia
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO / CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2020
O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público aos
interessados a REABERTURA do Certame Licitatório n°029/2020, na
modalidade Concorrência Pública n° 001/2020, do tipo menor preço
global, tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa especializada para a construção de
pavimentação de calçadas em passeio público, obra com finalidade de
melhoria de mobilidade urbana, a ser realizada na Rua Marechal
Rondon, Centro, totalizando a área de 5.070,58 m² de calçadas de blocos
de concreto (paver), 81,00 m² de rampas elevadas e 1.922,88 m² de
grama esmeralda, de acordo com o memorial descritivo, projeto
arquitetônico e complementares. Os recursos para execução deste
objeto são oriundos das seguintes fontes: R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais) serão financiados com recursos do Sistema de Financiamento
de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM) e contrapartida
municipal. O edital completo se encontra disponível no departamento de
licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299,
Centro, Município de Cafelândia/Pr., das 07h30min às 11h30min e das,
13h30min às 17h30min, ou através do site www.cafelandia.pr.gov.br. De
acordo com o Decreto Municipal nº 043/2020 de 17/03/2020, a
administração pública providenciará os meios para que os interessados
que assim requisitarem acompanhem as sessões presenciais por meio
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de
sons e imagens em tempo real. A sessão de recebimento/protocolo dos
envelopes será no dia 27 de maio de 2020, até as 08h15min e abertura
da licitação as 08h30min na sala de reuniões do Departamento de
Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo

Campina do Simão
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020-PMCS
O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através da CPL, torna
público a realização da licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020-PMCS para
às 09:00 horas do dia 12 DE MAIO DE 2020, na Prefeitura Municipal, situada a
Rua José Pedro Seleme, 3516, Centro, fone (42)3634 8000, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM 400M² (1600X2500) E
ANEXO DE ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES (1600X370) AO BARRACÃO COM
59,20M², EM CAMPINA DO SIMÃO-PR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 309/2019,
FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ-ÁGUASPARANÁ E O
MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO - PR.
O edital e seus anexos estarão à disposição de todas as empresas cadastradas e
deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço
supracitado, junto a Divisão de Licitações.
Mais informações no setor de Licitações ou solicitados através do e-mail:
licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br ou na Rua José Pedro Seleme, 3516,
Centro, CEP 85.148-000, Campina do Simão – Pr, fone (42)3634 8000.
Campina do Simão - Pr, 22 de abril de 2020.
Emílio Altemiro Lazzaretti
Prefeito Municipal

33904/2020
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as seguintes especificações mínimas: potência
mínima efetiva de 115HP, peso operacional de
17.600kg, capacidade de caçamba de 0,9 m³ e
demais características técnicas constantes neste
Edital e demais Anexos.
23/04/2020 à 22/04/2021
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Campo do Tenente
MINICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
CONTRATADA: MALLON CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
COMERCIAIS LTDA – CNPJ: 81.648.115/0005-12. OBJETO: AQUISIÇÃO
DE CAMINHÃO NOVO 4X2, PARA A SECRETARIA DE FOMENTO
AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. VALOR: R$ 239.210,00 (duzentos e
trinta e nove mil e duzentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.20.608.0008.2030.4.4.90.52.00.00 – fonte 000766. VIGÊNCIA: Início
em 22/04/2020 – Término em 21/04/2021. LICITAÇÃO: Modalidade Pregão
Eletrônico nº 6/2020 . CONTRATO: nº 27/2020. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº
8.666/93 e alterações correlatas.
Campo do Tenente – PR, 22 de abril de 2020.
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

33619/2020

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
CONTRATADA: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI –
CNPJ: 22.087.311/0001-72. . OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM ROLO
COMPACTADOR,
PARA
A
SECRETARIA
DE
FOMENTO
AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE.. VALOR: R$ 299,490,00 (duzentos e
noventa e nove mil e quatrocentos e noventa reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 08.001.20.608.0008.2030.4.4.90.52.00.00 – fonte 000767
VIGÊNCIA: Início em 22/04/2020 – Término em 21/04/2021. LICITAÇÃO:
Modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2020. CONTRATO: nº 28/2020.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações correlatas. FÓRUM:
Comarca de Rio Negro – PR.
Campo do Tenente – PR, 22 de abril de 2020.
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

33622/2020

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
ESTADO DO PARANÁ
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020
O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 6/2020,
declarando vencedora do certame a empresa MALLON CONCESSIONÁRIA
DE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 81.648.115/0005-12, com valor
de R$ 239.210,00.
Campo do Tenente, em 17 de abril de 2020.
Dilma de Lima
Pregoeira

33618/2020

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
ESTADO DO PARANÁ
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020
O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 7/2020,
declarando vencedora do certame a empresa YAMADIESEL COMÉRCIO DE
MÁQUINAS EIRELI, CNPJ: 22.087.311/0001-72, com valor de R$
299.490,00.
Campo do Tenente, em 15/04/2020.
Dilma de Lima
Pregoeira

33621/2020

Carlópolis
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020
PROCESSO INTERNO Nº 94/2020
Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS Contratado:
EIRELI, CNPJ 22.087.311/0001-72
Objeto:
Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, com
as seguintes especificações mínimas: potência
mínima efetiva de 115HP, peso operacional de
17.600kg, capacidade de caçamba de 0,9 m³ e
demais características técnicas constantes neste
Edital e demais Anexos.
Vigência do 23/04/2020 à 22/04/2021
Contrato:
R$ 377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil
Valor
reais)
Contratual:
Dotação Orçamentária

Vigência do
Contrato:
R$ 377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil
Valor
reais)
Contratual:
Dotação Orçamentária
24.010.15.122.0331.2.465.4.4.90.52.00.00. - 504 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
24.010.20.451.0345.2.424.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
24.010.20.451.0345.2.424.4.4.90.52.00.00. - 6000 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
Data de Assinatura: 23 de abril de 2020.
Hiroshi Kubo Prefeito Municipal- Contratante
YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS-EIRELI- Contratada

34156/2020

Cascavel
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em realizar Levantamento
Radiométrico, e Teste de Controle de Qualidade nas salas e equipamentos
de Raios X das Unidades de Pronto Atendimento. Abertura: 08/05/2020 às
09h00min. Critério de julgamento: Menor Preço por Lote. Valor Máximo: R$
6.416,64. O Edital e informações sobre a licitação poderão ser obtidos no
Departamento de Gestão de Compras e Administração - Tel: (45) 3321-2300 e
no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net
(licitações). Cascavel/PR, 23 de Abril de 2020. Renato Augusto dos Santos,
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração.

33952/2020

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020
Objeto: Contratação de impressão dos currículos para Rede Pública de Ensino
de Cascavel - PR - Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação
Especial, Educação de Jovens e Adultos e Diretrizes para a Educação em
Tempo Integral. Abertura: 08/05/2020 às 09h00min. Critério de julgamento:
Menor Preço por lote. Valor máximo: R$ 314.004,00. O edital e informações
poderão ser obtidos no Departamento de Compras – Tel: (45) 3321-2300. Site:
cascavel.atende.net (licitações). Cascavel/PR, 23 de abril de 2020. Renato
Augusto dos Santos, Diretor do Depto de Gestão de Compras e Administração.
34044/2020

Castro
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – COM LOTES EXCLUSIVOS
PARA ME E EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE
REFERÊNCIA. EMISSÃO: 22 de abril de 2020 RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Das 12:00 horas do dia 27/04/2020 às 13:30h do dia
08/05/2020. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das
13:31h até às 13:59 do dia 08/05/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 14h do dia 08/05/2020. REFERÊNCIA DE
TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do
Brasil – BLL www.bll.org.br VALOR MÁXIMO: O valor total máximo
para esta licitação é de R$ 151.934,83 (CENTO E CINQUENTA E UM
MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E
TRÊS CENTAVOS). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e
demais informações encontram-se à disposição dos interessados no
Setor de Licitação, Compras e Almoxarifado, sito à Rua Coronel Jorge
Marcondes, 501, Vila Rio Branco, Fax: (42) 3233-8500 e e-mail:
licitacao@castro.pr.leg.br e compras2@castro.pr.leg.br.
Prédio da Câmara em 22 de abril de 2020
MARÍLIA ALVES PEREIRA
PREGOEIRA
AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL 27/04/2020 A
08/05/2020
34188/2020

Chopinzinho
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Município de Chopinzinho, torna público que recebeu do IAP - Instituto Ambiental
do Paraná, a Licença de Instalação (LI) para a atividade de Parcelamento do Solo /
Loteamento Residencial, implantado próximo a Rua Maria Ceni, Bairro São José,
no Município de Chopinzinho – PR.
34184/2020

6ª feira |24/Abr/2020 - Edição nº 10671
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
INSTALAÇÃO
Município de Chopinzinho, torna público que irá requerer do IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação da Licença de Instalação (LI) para a atividade de
Parcelamento do Solo / Loteamento Residencial, implantado próximo a Rua Maria
Ceni, Bairro São José, no Município de Chopinzinho – PR.
34185/2020

Clevelândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N°. 034/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº.
004/2020 – PMCLEV – PROCESSO Nº. 027/2020 PARTES: Município
de Clevelândia e Cege Engenharia Ltda. OBJETO: Execução de
pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à
Quente), nas Ruas Lírios, Bromélias, Violetas, Primaveras, José Antônio
Pacheco, Gerânios, Goiás e Arai de Lara Bello, conforme cronograma
físico financeiro, orçamento, projetos e memorial descritivo em anexos
ao edital VALOR TOTAL: R$. 985.663,48 (novecentos e oitenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados
conforme a execução dos serviços, medições, vistorias efetuadas e
atestadas pelos técnicos do Departamento Engenharia do
CONTRATANTE e da Caixa Econômica Federal, mediante emissão do
empenho da Nota Fiscal correspondente e liberação do recurso
respectivo, oriundo da União Federal, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica
Federal. RECURSOS FINANCEIROS: 08 – Secretaria Municipal de
Obras e Viação; 08.01 – Administração S.M.O.V.; 267820031.1.005000 –
Pavimentação Asfáltica; 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações; e,
4.4.90.51.02.02.00 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais. PRAZO DE
EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra é de 05 (cinco) meses, a
contar da data de emissão da ordem de serviço, emitida pelo senhor
Prefeito Municipal, podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com
o que estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93, mediante termo
aditivo. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 12 (doze)
meses, a contar da data de emissão da ordem de serviços, emitida pelo
senhor Prefeito Municipal, podendo o mesmo ser dilatado em
conformidade com o que estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93,
mediante celebração de termo aditivo. FORO: CLEVELÂNDIA – PR
DATA DE ASSINATURA: 23/04/2020. Clevelândia, 23 de abril de 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

34098/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N°. 035/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº.
006/2020 – PMCLEV – PROCESSO Nº. 030/2020 PARTES: Município
de Clevelândia e Cege Engenharia Ltda. OBJETO: Execução de
recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à
Quente), sobre pedras poliédricas, existentes nas Ruas 15 de Março e
Laranjeiras, perfazendo um total de 5.589,62m², conforme
especificações constantes no memorial descritivo, orçamento e projetos
técnicos em anexos ao edital. VALOR TOTAL: R$. 616.752,37
(seiscentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e dois mil e trinta e
sete centavos). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão
efetuados conforme a execução dos serviços, medições, vistorias
efetuadas e atestadas pelos técnicos do Departamento Engenharia do
CONTRATANTE e da Caixa Econômica Federal, mediante emissão do
empenho da Nota Fiscal correspondente e liberação do recurso
respectivo, oriundo da União Federal, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica
Federal. RECURSOS FINANCEIROS: 08 – Secretaria Municipal de
Obras e Viação; 08.01 – Administração S.M.O.V.; 267820031.1.005000 –
Pavimentação Asfáltica; 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações; e,
4.4.90.51.02.02.00 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais. PRAZO DE
EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra é de 04 (quatro) meses, a
contar da data de emissão da ordem de serviço, emitida pelo senhor
Prefeito Municipal, podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com
o que estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93, mediante termo
aditivo. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 12 (doze)
meses, a contar da data de emissão da ordem de serviços, emitida pelo
senhor Prefeito Municipal, podendo o mesmo ser dilatado em
conformidade com o que estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93,
mediante celebração de termo aditivo. FORO: CLEVELÂNDIA – PR
DATA DE ASSINATURA: 23/04/2020. Clevelândia, 23 de abril de 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

34058/2020
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Colombo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020
O Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, nos termos da Lei federal nº
8.666/93, de 21 de julho de 1993, e legislação complementar, torna público e
para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada,
a qual tem por objeto Aquisição de registrador eletrônico de ponto, que foram
efetivadas alterações no Edital.
A data de recebimento e abertura das propostas fica alterada para 08 de maio de
2020 às 08h30min.
Plataforma ComprasNet http://www.comprasgovernamentais.gov.br
O edital poderá ser obtido na Secretaria Municipal de Administração - Divisão
de
Licitações
ou
através
do
endereço
eletrônico:
https://telemacoborba.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
Telêmaco Borba, 23 de abril de 2020.
Danielle Vieira Kuna
Pregoeira
34141/2020

Corumbataí do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
O Prefeito do Município de Corumbataí do Sul - Estado do Paraná, torna
público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 29 de Maio do ano de 2020, na
Rua Tocanins, n° 153, Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações em
Corumbataí do Sul , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste,
da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de medida execução
Pavimentação em
Sede do Município
5.512,86 m²
150 dias
CBUQ
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@corumbataidosul.pr.gov.br, ou no Portal de Transparência do
Município. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento
deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail
acima mencionados – Telefone 44-3277-1153.
PAÇO MUNICIPAL, 23 de Abril de 2020.
CARLOS ROSA ALVES - Prefeito Municipal
34111/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2020
O Prefeito do Município de Corumbataí do Sul - Estado do Paraná, torna
público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 29 de Maio do ano de 2020, na
Rua Tocantins, n° 153, Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações em
Corumbataí do Sul , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste,
da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade e unidade Prazo de
Local do objeto
Objeto
de medida
execução
Pavimentação em
Rua Itapoã
1.874,32 m²
90 dias
CBUQ
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@corumbataidosul.pr.gov.br, ou no Portal de Transparência do
Município. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento
deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail
acima mencionados – Telefone 44-3277-1153.
PAÇO MUNICIPAL, 23 de Abril de 2020.
CARLOS ROSA ALVES - Prefeito Municipal
34112/2020
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Dois Vizinhos
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020
Objeto: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de grama
esmeralda em leivas - exclusiva para a participação de microempresa e empresa
de pequeno porte.
Início da Sessão Pública: Dia: 11 de maio de 2020, Hora: às 10 horas e 00
minutos - Horário de Brasília.
Valor: R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no
site
www.doisvizinhos.pr.gov.br
serviços/licitações
e
no
site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.
Dois Vizinhos, 23 de abril de 2020.
Raul Camilo Isotton
Prefeito

34158/2020

Enéas Marques
AVISO DE LICITAÇÃO
ENÉAS MARQUES-PR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº. 30/2020 Modalidade: Pregão nº. 21/2020
Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: Aquisição de veículos para
transporte sanitário de acordo com o Programa de Qualificação de
Atenção Primária à Saúde, nos termos da resolução SESA 769/2019,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento. Entrega de envelopes: Até às 08h50min do dia 11/05/20 e
abertura dos Envelopes: às 09h00min do dia 11/05/20. O Edital poderá
ser obtido no site do município: eneasmarques.atende.net, dúvidas
entrar em contato pelo fone (0**46)3544-2100 ou na Avenida Joaquim
Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às
11h30min e das 13h00min às 17h00min.
ENÉAS MARQUES, 22 de abril de 2020.
MAIKON ANDRE PARZIANELLO Prefeito Municipal
JOELMIR CARLOS MARTINS Pregoeiro

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 036/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2020
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (edifício-sede da
Prefeitura), localizado na Rua Manoel Ribas n.º 160 – Centro –
Engenheiro Beltrão/PR
RETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, no horário das
9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço acima.
DATA DA ABERTURA: 07/05/2020 .
HORÁRIO: 09:00 horas
OBJETO: Contratação de serviços de hora máquina de trator com
grade terraceadora e aquisição de materiais e equipamentos, visando a
implementação de ações no Programa de Gestão de Solo e Água em
Microbacias, conforme Termo de Convênio n.º 001/2019 - SEAB.
Engenheiro Beltrão, 23 de Abril de 2020
RENATO SIQUEIRA LIMA
Pregoeiro Oficial

34082/2020

Faxinal
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
O Município de Faxinal torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia
12 de Maio do ano de 2020, na Avenida Brasil n° 694 - Centro em Faxinal ,
Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade
Prazo de
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
medida
(dias)
Loteamento
Jardim Construção de Capela
368,38 m²
180
São Pedro
Mortuária
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@faxinal.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima
mencionados – Telefone (43) 3461 8007.
Faxinal, 24 de Abril de 2020.
Ricardo Siqueira de Luccas
Presidente da Comissão de Licitações

33980/2020

34017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Engenheiro Beltrão

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 035/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (edifício-sede da
Prefeitura), localizado na Rua Manoel Ribas n.º 160 – Centro –
Engenheiro Beltrão/PR
RETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00
às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço acima, no portal de
transparência do Município de Engenheiro Beltrão e na aba licitações
do site www.engenheirobeltrao.pr.gov.br, ou através de solicitação nos
endereços indicados a seguir. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas
e
através
dos
emails
licitacao@engenheirobeltrao.pr.gov.br
renato@engenheirobeltrao.pr.gov.br, ou através dos telefones (44)
3537 8100 e (44) 99804 0210.
DATA DA ABERTURA: 11/05/2020.
HORÁRIO: 09:00 horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de
construção de barracão industrial para coleta seletiva, referente ao
convênio n.º 308/2019, SIT convênio 44206, firmado com o Instituto
das Águas do Paraná.
Engenheiro Beltrão, 23 de Abril de 2.020.
WALMIR SEGURAÇO
Presidente CPL

34076/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÂO - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 036/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2020
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (edifício-sede da
Prefeitura), localizado na Rua Manoel Ribas n.º 160 – Centro –
Engenheiro Beltrão/PR
RETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, no horário das
9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço acima.
DATA DA ABERTURA: 07/05/2020 .
HORÁRIO: 09:00 horas

O MUNICÍPIO DE FAXINAL torna público que fará realizar, às 14:00 horas
do dia 12 de Maio do ano de 2020, na Avenida Brasil n° 694 - Centro em
Faxinal , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada
por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade
Prazo de
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
medida
(dias)
Rua José Martins Reforma escola
509,61 m²
180
Vieira s/n - Centro
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@faxinal.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima
mencionados – Telefone (43) 3461 8007.
Faxinal, 23 de Abril de 2020.
Ricardo Siqueira de Luccas
Presidente da Comissão de Licitações
34016/2020

Fazenda Rio Grande
PREGÃO ELETRONICO Nº 46/2020
Processo Administrativo nº. 107/2020 / Protocolo nº 14084/2020
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: aquisição de solução integrada de hiperconvergencia para DATA
CENTER. Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das
propostas: a partir de 24/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/05/2020 às 10h00min (horário de Brasília) no site:
www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 17 de Abril de 2020.
Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

34140/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simões 410, Figueira-PR, através de sua
6ª feira |24/Abr/2020
- Edição
nº 10671torna público
Pregoeira, legalmente designado
através da Portaria
nº. 003/2020
aos interessados que receberá propostas as 09:00 horas do dia 12/05/2020,
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
FORNECEDORAS
DE
EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA
COMUNITÁRIA CONFORME CONVENIO Nº. 042/2020. Notifica-se aos
proponentes interessados que os produtos deverão ser entregues na sede do
Município, sem custos adicionais.
Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas
pessoalmente, junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA
MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná,
horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, disponível no site
www.figueira.pr.gov.br,
informações
também
através
do
e-mail
licitação@figueira.pr.gov.br Edifício da Prefeitura Municipal de Figueira, em
22/04/2020. Cassia Silvana Lazaro – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRONICO Nº. 47/2020
Processo Administrativo nº. 115/2020 / Protocolo nº 8166/2020
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO: Registro de Preços aquisição de Medicamentos, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde.
Edital disponível no site:
www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 24/04/2020 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/05/2020 às
09h30min (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Abril de 2020.
Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

34139/2020

33896/2020

Figueira
AVISO DE REABERTUA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simões 410, Figueira-PR, através da sua
Pregoeira, legalmente designado através da Portaria nº. 003/2020 torna publico
aos interessados que receberá propostas 9:00 horas do dia 11/05/2020,
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA
AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Notifica-se
aos proponentes interessados que os produtos/equipamentos deverão ser
entregues na sede do Município, sem custos adicionais. Demais informações
bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas pessoalmente, junto ao
Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA,
Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00h às 11:00h e
das 13:00h às 17:00h, disponível no site www.figueira.pr.gov.br, informações
também através do e-mail licitação@figueira.pr.gov.br Edifício da Prefeitura
Municipal de Figueira, em 22/04/2020. Cassia Silvana Lazaro – Pregoeira.
33801/2020

AVISO DE REABERTUA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através da
Comissão Permanente de Licitação, legalmente designado através da Portaria nº
002/2020, torna público aos interessados que receberá proposta às 09:00 horas
do dia 13/05/2020 para Contratação de empresa do ramo, devidamente
habilitada no Conselho Regional, seja no CREA ou CAU para execução de
Reforma no Terminal Rodoviário. A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e
seus respectivos modelos, adendos e anexos estarão disponíveis no site
www.figueira.pr.gov.br. O LICITADOR não assume responsabilidade com a
proposta da proponente que não adquiriu este Edital junto ao Município, seus
modelos e anexos diretamente do LICITADOR. Informações pelo fone 433547.1114, e-mail: licitacao@figueira.pr.gov.br FIGUEIRA/PR, 23/04/2020,
Cassia Silvana Lazaro, Presidente da Comissão de Licitação
33986/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2020
REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através de sua
Pregoeira, legalmente designado através da Portaria nº 003/2020, torna público
aos interessados que receberá proposta às 09:00 horas do dia 08/05/2020 para
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ESPORÁDICOS FALTANTES NA FARMACIA BÁSICA DO
MUNICÍPIO, USANDO COMO BASE A TABELA ANVISA, pra
classificação do menor preço será adotado o critério de maior percentual de
desconto sobre o preço máximo ao consumidor dos medicamentos constantes na
TABELA ANVISA. Notifica-se aos participantes que os produtos licitados
deverão ser entregues na sede do município de Figueira – PR, sem custos
adicionais. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão
ser obtidas pessoalmente, junto ao Departamento de Licitação, na
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410,
Figueira, Paraná, horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h,
disponível no site: www.figueira.pr.gov.br informações através do e-mail
licitacao@figueira.pr.gov.br EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIGUEIRA, em 22/04/2020. Cassia Silvana Lazaro – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020
Registro de Preços
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simões 410, Figueira-PR, através de seu
Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº. 003/2020, torna público
aos interessados que receberá propostas as 09:00 horas do dia 14/05/2020,
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO (FANTOCHES) E EQUIPAMENTOS PARA SCFV E CRAS.
Notifica-se aos proponentes interessados que os produtos/equipamentos deverão
ser entregues na sede do Município, sem custos adicionais.
Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas
pessoalmente, junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA
MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná,
horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, disponível no site
www.figueira.pr.gov.br,
informações
também
através
do
e-mail
licitação@figueira.pr.gov.br Edifício da Prefeitura Municipal de Figueira, em
23/04/2020. Cassia Silvana Lazaro – Pregoeira.
34142/2020

Floresta
MUNICÍPIO DE FLORESTA
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020.
O MUNICÍPIO de Floresta-PR, torna público que às 09:30 horas do dia
08/05/2020, na Plataforma da BLL, no endereço eletrônico: www.bll.org.br
“Acesso Identificado”, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do
tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para
aquisição de:
OBJETO
VAN teto alto

QUANTIDADE
01

VALOR TOTAL
R$ 178.490,00

PRAZO
90 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Rosilene Martins Ravalli da Prefeitura
Municipal de Floresta, Paraná, Brasil - Telefone : (044) 3236-1222 - Email licitacao@floresta.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada
no seguinte endereço Av. Getúlio Vargas, 2420, Centro, CEP: 87120-000,
Floresta-PR , das 08:00 às 17:00 horas.
Floresta/PR, 23 de Abril de 2020.
Rosilene Martins Ravalli
Pregoeira Municipal
34149/2020

Guaporema

33471/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/000118, com sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simões 410, Figueira-PR, através de sua
Pregoeira, legalmente designado através da Portaria nº. 003/2020 torna público
aos interessados que receberá propostas as 09:00 horas do dia 12/05/2020,
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
FORNECEDORAS
DE
EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA
COMUNITÁRIA CONFORME CONVENIO Nº. 042/2020. Notifica-se aos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020
O MUNICÍPIO DE GUAPOREMA torna público que fará realizar, às 09:00
horas do dia 12 de maio do ano de 2020, na Rua Pará n° 86 em Guaporema ,
Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de
execução
medida
(dias)

1

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020
O MUNICÍPIO DE GUAPOREMA torna público que fará realizar, às 09:00
horas do dia
de |24/Abr/2020
maio do ano de -2020,
na Rua
Pará n° 86 em Guaporema ,
6ª12
feira
Edição
nº 10671
Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de
execução
medida
(dias)
Lotes nº 12, 13, 14 e Execução de piso 2.521,77 m²
120
15-R da Quadra nº em
concreto
214 - Centro.
armado
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail pmguaporema@uol.com.br
ou claudio.batista261@hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação
no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 44 3684 1210 ou 44
3684 1206.

18

Guaporema,, 23 de abril de 2020.
Célio Marcos Barranco
Prefeito Municipal
34069/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
O MUNICÍPIO DE IBEMA, Estado do Paraná, comunica aos interessados que
o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO
RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA
DE
PRODUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA,
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS DE
URBANIZAÇÃO,
PROJETOS
ARQUITETÔNICOS
E
COMPLEMENTARES E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, BEM
COMO DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS, PARA
FUTURA SELEÇÃO DA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO DAS
CIDADES, E POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA
PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL JUNTO À
CAIXA, EM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV –
FAIXA 2, COM RECURSOS DO FGTS, PODENDO SER
COMPLEMENTADO COM CONTRAPARTIDA EM BENS E
SERVIÇOS PREVISTA NO PROGRAMA MORAR BEM PARANÁ, fica
retificado.
Data de abertura: 14/05/2020
Horário: 09:00
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura
Edital: O caderno de Instruções para Licitação poderá ser obtido no site:
pibema.pr.gov.br ou ainda solicitado no e-mail licita@pibema.pr.gov.br.
PUBLIQUE-SE
Ibema, 23 de abril de 2020.
Adelar Antonio Arrosi
Prefeito
33972/2020

Ibaiti
Ibiporã
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO EDITAL Nº 15/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA, DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO E ALARME DAS SECRETARIAS E
DEPARTAMENTOS
VINCULADOS
A
ESTÁ
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL,
BEM
COMO
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, com entrega em até 2
Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme
especificações e denominações constante no Termo de
Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor Preço Por item VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R$
479.115,54 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Cento e
Quinze Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos). PROTOCOLO
DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até as
09:00 (nove horas) do dia 07/05/2020 (sete dias de maio de
2020). CREDENCIAMENTO: até as 09:00 (nove horas) do dia
07/05/2020 (sete dias de maio de 2020). ABERTURA DA
LICITAÇÃO: as 09:10 (nove horas e dez minutos) do dia
07/05/2020 (sete dias de maio de 2020). LOCAL DA
REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Reuniões do Paço
Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000,
Ibaiti, Estado do Paraná. RETIRADA DO EDITAL: Disponível
na íntegra no site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br,
http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/
Ibaiti, vinte e dois dias de abril de 2020
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

33860/2020

Itambaracá
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Itambaracá/PR torna público e CONVIDA interessados em
participar do PREGÃO PRESENCIAL-SRP nº 012/2020, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, Contratação de Empresa para Aquisição de Gêneros
Alimentícios Perecíveis e bebidas, destinados as Secretarias Municipais, PréEscolas, Escolas e Centros de Educação Municipais. Credenciamento, abertura,
avaliação das propostas e disputa de preços dia 08/05/2020 a partir das 09h:01m.
Aquisição do Edital: Setor de Licitação, sita Av. Interventor Manoel Ribas, 06,
ou no sitio: www.itambaraca.pr.gov.br – Licitações. Itambaracá/PR, 23 de abril
de 2020. Carlos Cesar de Carvalho - Prefeito Municipal
34113/2020

Ibema
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
O MUNICÍPIO DE IBEMA, Estado do Paraná, comunica aos interessados que
o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO
RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA
DE
PRODUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA,
MEDIANTE A ELABORAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS DE
URBANIZAÇÃO,
PROJETOS
ARQUITETÔNICOS
E

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº
166/2019 - Pregão Eletrônico nº 16/2020 referente à aquisição de britas
nº1,graduada 3/8"ao fundo,3/16" ao fundo, rachão faixa 4 e 7, com
fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93,
HOMOLOGO o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de
ADJUDICAÇÃO da empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, vencedora dos
lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, com o valor total de R$
693.000,00. Ibiporã, 22 de abril de 2020. João Toledo Coloniezi - Prefeito
Municipal.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº
020/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 – PMI, referente à
aquisição de material médico hospitalar, com fundamento no disposto no
inciso VI, do art. 43, da Lei Federal Nº 8.666/93, HOMOLOGO o
procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO das
empresas BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI, vencedora dos lotes 11, 26 e 29, no valor total de R$ 43.674,85;
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING EIRELI, vencedora
dos lotes 07, 15, 16, 33, 34 e 35, no valor total de R$ 9.432,40; IMPORT
SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, vencedora do lote
13, no valor total de R$ 2.100,00; PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, vencedora do lote 09, no valor total
de R$ 3.499,00; SALVI E LOPES E CIA LTDA, vencedora dos lotes 14 e 28,
no valor total de R$ 468,44; TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
vencedora dos lotes 02, 03 e 32, no valor total de R$ 2.275,92. LOTES
FRUSTRADOS: 06, 08, 10, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30 e 31. Ibiporã, 22 de
abril de 2020. JOÃO TOLEDO COLONIEZI - Prefeito Municipal.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº
017/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 – PMI, referente à
aquisição de carnes e embutidos, com fundamento no disposto no inciso VI,
do art. 43, da Lei Federal Nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento
licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO das empresas C &
T MERCEARIA LTDA, vencedora dos lotes 16, 18, 21, 22 e 27, no valor total
de R$ 155.392,90; N. S. BRUNELLI LTDA, vencedora dos lotes 02, 03, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 e 23, no valor total de R$ 191. 334,99;
NEW COMPANY LICITAÇÕES – EIRELI, vencedora do lote 17, no valor
total de R$ 4.560,00 e ZAC ALIMENTOS, vencedora dos lotes 04, 15, 24, 25,
26 e 28, no valor total de R$ 575.376,80. LOTE DESERTO: 01. Ibiporã, 22 de
abril de 2020. JOÃO TOLEDO COLONIEZI - Prefeito Municipal.

33925/2020

Iguatu
SEC.ADM-LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 016/2020
Registro De Preços Nº. 016/2020
Objeto: Contratação de empresa de transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento, para eventuais necessidades do
município, atendendo a demanda de todas as secretarias municipais.
Órgão: Prefeitura Municipal de Iguatu.
Data da sessão de abertura: 04/05/2020
Horário da sessão de abertura: 09h00min
Valor: R$ 30.564,00 (trinta mil quinhentos e sessenta e quatro reais)
Informações: (45) 3248-1159
E- mail: licitacao@iguatu.pr.gov.br
Iguatu, 17 de Abril de 2020.
Vlademir Antônio Barella
Prefeito Municipal
34088/2020
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Indianópolis
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: Processo 32/2020, Pregão Eletrônico nº
17/2020. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº: 34/2020. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CNPJ 75.798.355/0001-77. CONTRATADA:
RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ 31.762.716/0001-50.
OBJETO: Aquisição de um veículo para utilização no setor de Vigilância Sanitária
do Município de Indianópolis/PR. VALOR: R$52.600,00 (Cinquenta e dois mil e
Seiscentos Reais). VIGÊNCIA: 24/04/2020 a 23/04/2021. EXECUÇÃO:
24/04/2020 a 23/04/2021. AMPARO LEGAL: Lei Federal 10.024/19, Lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020

33889/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O prefeito do município de Indianópolis, Paraná, e o Pregoeiro do município,
usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei. Tornam público,
respectivamente, a Homologação e a Adjudicação do procedimento
administrativo referente ao Edital de Licitação n.º 017/2020 modalidade Pregão
Eletrônico, para Aquisição de um veículo para utilização no setor de Vigilância
Sanitária do Município de Indianópolis/PR. Lote único: RFP MAQUINAS E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 31.762.716/0001-50, no
valor de R$52.600,00 (Cinqüenta e Dois Mil e Seiscentos Reais). Indianópolis,
Paraná, 22/04/2020. PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS - Prefeito
Municipal; LEONARDO BEUMER CARDOSO - Pregoeiro Municipal
33873/2020

Publicação em Diário Oficial

Irati
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ
CNPJ: 75.654.574/0001-82
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
Pregão Eletrônico nº 019/2020-PMI. Objeto: Aquisição de mobiliário e
equipamentos escolares em atendimento ao Termo de Compromisso Plano de
Ações Articuladas- PAR nº 201401561-Creche Pré-Escola- Pró- Infância/FNDE.
Ata de Registro nº 020/2020. Contratada: Geferson Junior Wognei- EPP. CNPJ:
07.481.107/0001-48. Valor contratual: R$ 1.128,70 (um mil cento e vinte e oito
reais e setenta centavos). Ata de Registro nº 021/2020. Contratada: Jhonatan
Bagatoli ME. CNPJ: 22.992.632/0001-11. Valor contratual: R$ 1.769,88 (um mil
setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Ata de Registro nº
022/2020. Contratada: Patrícia de Moraes Hinz - ME. CNPJ: 06.718.646/000195. Valor contratual: R$ 1.451,96 (um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e
noventa e seis centavos). Ata de Registro nº 023/2020. Contratada: Primax
Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME. CNPJ: 85.515.542/0001-50. Valor
contratual: R$ 1.568,95 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e
cinco centavos). Prazo de validade: 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
8666/93. Data e assinaturas.

34073/2020

Itapejara D’Oeste
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Item, no dia 08 (oito) de Maio de 2020, às 10h:00min (dez) horas, tendo como
objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na
comercialização de equipamentos, peças e suprimentos de informática destinados
a manutenção dos equipamentos de informática dos Departamentos da
Administração Municipal.
O prazo para envio das propostas é até as 09h00min (nove) horas do dia 08 (oito)
de Maio de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
009/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 07 (sete) de Abril de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020

33964/2020

Basta acessar o portal da Imprensa
Oficial através do endereço
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br,
e clicar em ENVIO PARTICULAR no
canto superior direito.
.
O arquivo eletrônico deve estar salvo na
extensão RTF, ODT ou PDF. E a
formatação do documento deve ser em
folha A4, coluna do texto em 8cm, fonte
arial ou times new roman tamanho 7.

Consulta dos Diários Oficiais
Acessando o endereço
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br,
no canto direito existe um pequeno
formulário para pesquisa. Selecione o
diário, informe a data inicial e final, e na
pesquisa textual informe o protocolo de
sua publicação ou texto que necessitar.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
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O Prefeito Municipal, José Roberto Furlan, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:
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Jaguariaíva

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para
realizar pavimentação em CBUQ da Rua Olga Kojo Turek e Marechal Deodoro
da Fonseca - trecho entre a Rua Sara Washington Abrão e Rua Altair Santana, Vila
Fonseca II. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 12 de maio de 2020 às 09h30min.
LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões e Licitações, 3º Andar no endereço
informado abaixo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser adquirido através do e-mail: comprasjag@gmail.com ou através do link http://portal.
jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/. Maiores Informações no Dept.º de
Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142, Centro Administrativo
Otélio Renato Baroni - telefone (43) 3535-9400 – Ramal: 9458 no horário: das
08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min.
Jaguariaíva, 23 de abril de 2020.
Vinicius Weigert
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

34079/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 394.700,00 (trezentos e noventa e
quatro mil e setecentos reais)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE, 08 de abril de 2020.
José Roberto Furlan
Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PROJETOR DIGITAL BARCO DO CINE TEATRO VALÉRIA
LUERCY.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: 08/05/2020 às 14:00 horas.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 13:30min do dia 27/04/2020, até às
13:30 do dia 08/05/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 13h31min às 13h59 do
dia 08 de maio de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min horas do dia 08
de maio de 2020.
LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões do Departamento de Compras e
Licitação, 3º Andar no endereço informado abaixo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br - Maiores Informações
no Dept.º de Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43)
3535-9455, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min as 17h00min.
Jaguariaíva, 23 de abril de 2020.

34216/2020

Jardim Alegre
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 038/2020
CONTRATANTE: Município de Jardim Alegre
CONTRATADO: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MAQUINAS – EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72
OBJETO: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica Nova, motor diesel 4
cilindros com potência mínima de 125 HP, cabine fechada com ar condicionado,
conforme CONVENIO MAPA n° 891100/2019
VALOR TOTAL: R$ 394.700,00 (trezentos e noventa e quatro mil , setecentos)
INÍCIO: 08/04/2020.
TÉRMINO DO CONTRATO: 07/04/2021
EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 016/2020, homologada em
08/04/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08/04/2020.
33545/2020

Laranjeiras do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020- PMLS
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa(s) para a realização de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica, incluindo
o fornecimento e troca de peças/acessórios, para a frota de veículos desta municipalidade, com base no sistema audatex/ou orçamentos e no catálogo tempário
sindirepa, com lotes exclusivos para me, epp e mei, lote com cota reservada para
me, epp e mei, e lote de livre concorrência.
Tipo da Licitação: Maior Percentual De Desconto Por Lote.
Abertura dos Envelopes: 08h15min do dia 11/05/2020.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 17 de abril de 2020.
Edson Carlos Becker
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal, José Roberto Furlan, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:

34162/2020

Londrina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP0004/2020 torna público que fará realizar, às 13h00min horas do dia 28 de
maio do ano de 2020, na Av. Duque de Caxias n° 635 em Londrina , Paraná,
Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo
menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
Local do objeto
Av. Saul Elkind,
Gleba Jacutinga

Objeto

Quantidade e
unidade de
medida
Área de
Intervenção
395.172,58 m²

Prazo de
execução
(dias)
540

Implantação
do
Loteamento Cidade
Industrial
de
Londrina
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@londrina.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima
mencionados – Telefone (43)3372-4440.
Londrina, 20 de abril de 2020.
Fábio Cavazotti e Silva - Secretário Municipal de Gestão Pública

34193/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

33543/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54-2020

ELIO ZUB JUNIOR
Pregoeiro

a) Processo nº: 025/2020
a) Licitação nº: 016/2020
b) Modalidade: Pregão Eletrônico
c) Data Homologação: 08/04/2020
d) Objeto Homologado: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica Nova, motor
diesel 4 cilindros com potência mínima de 125 HP, cabine fechada com ar
condicionado, conforme CONVENIO MAPA n° 891100/2019..
f) Fornecedor Vencedores:
1) YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI inscrito no
CNPJ/CPF Nº 22.087.311/0001-72.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA
INFORMAMOS ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA
CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0004/2020, CONFORME ABAIXO:
ONDE SE LÊ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA
INFORMAMOS ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA
CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0004/2020, CONFORME ABAIXO:
ONDE SE LÊ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0004/2020 torna
público que fará realizar, às 13h00min horas do dia 25 de maio do
ano de 2020, na Av. Duque de Caxias n° 635 em Londrina Paraná,
Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s)
LEIA-SE:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0004/2020 torna
público que fará realizar, às 13h00min horas do dia 28 de maio do
ano de 2020, na Av. Duque de Caxias n° 635 em Londrina Paraná,
Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s)
Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4618 ou
ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 23 de abril de
2020. Fábio Cavazotti e Silva – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GESTÃO PÚBLICA.
34198/2020

MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 8/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
6ª feira |24/Abr/2020 - Edição nº 10671
OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação da
Academia da Saúde, do Município de Mercedes.
PREÇO MÁXIMO: R$ 132.522,46 (cento e trinta e dois mil, quinhentos
e vinte dois reais e quarenta e seis centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de maio de 2020, às 09:00h, na
sala de Licitações do Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555,
Centro.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se
no site www.mercedes.pr.gov.br. Demais informações encontram-se à
disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento,
Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, de
segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às
12:00h e 13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000.
Mercedes – PR, 22 de abril de 2020.
Cleci M. Rambo Loffi
Prefeita
33720/2020
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Palmeira
MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público,
que fará realizar, às 09h15min. do dia 10/06/2020, CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo melhor técnica, na seguinte especificação:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4531/2020

Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a
seguir: Tomada de Preços nº TP/SMGP-0008/2020, objeto: Execução
das obras de reforço da rede de galerias na Avenida Saul Elkind em
trecho próximo à Rua Waldyr de Azevedo e na Rua Waldyr de Azevedo,
no Município de Londrina-PR. O Edital poderá ser obtido através do
site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo
telefone (43) 3372-4618 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.
Londrina, 23 de abril de 2020. Fábio Cavazotti e Silva – SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.
34195/2020

Mangueirinha
HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente, homologo a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, proferida na Tomada de Preços nº 003/2020 - PMM,
determinando que seja adjudicado seu objeto a
empresa proponente
vencedora: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA ME, foi
vencedora do item com o valor global de R$ 364.353,36 (trezentos e
sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis
centavos), visando a Contratação de empresa especializada em
obras e serviços de engenharia para construção de espaço físico
com 437,68m² (Box e Cobertura) da Feira do Produtor Rural,
conforme convênio 142/2019 firmado entre a Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Municipio de
Mangueirinha em atendimento ao Departamento de Obras e
Engenharia.
Mangueirinha, 22 de Abril de 2020
ELIDÍO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

34118/2020

Medianeira
AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
O Município de Medianeira, Estado do Paraná, torna público a realização de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2020, tendo por objeto execução
de obra para construção de quadra coberta na AMESFI. INÌCIO DA SESSÃO: às
09h30min do dia 11 de maio de 2020. O edital e a pasta técnica estão disponíveis
no site www.medianeira.pr.gov.br no link avisos de licitação
Medianeira, 20 de abril de 2020
Ricardo Endrigo - Prefeito
33271/2020

Mercedes
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 8/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação da
Academia da Saúde, do Município de Mercedes.
PREÇO MÁXIMO: R$ 132.522,46 (cento e trinta e dois mil, quinhentos
e vinte dois reais e quarenta e seis centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de maio de 2020, às 09:00h, na

Objeto: Concessão de direito real de uso não-onerosa pelo período de 10 (dez)
anos de imóveis públicos destinados exclusivamente para fins empresariais de
imóvel de propriedade do Município de Palmeira, conforme autorização concedida pela Lei Municipal nº. 5.015/2019.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais
de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos
poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.
prefpalmeira@gmail.com.
23 de abril de 2020
Leiliane Costa
Presidente Comissão Permanente de Licitação
34021/2020
MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE RETIFICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1737/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços visando a construção da Feira Livre através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público
para ciência dos interessados que o edital em epígrafe foi retificado. Os interessados poderão obter a 1ª Retificação na íntegra através do Portal da Transparência
do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais
de expediente. Notificamos que devido as alterações foi aberto novo prazo para recebimento das propostas e realização do certame, que acontecerá às 09h15min do
dia 12/05/2020. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos
poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.
prefpalmeira@gmail.com.
23 de abril de 2020
Leiliane Costa
Presidente Comissão Permanente de Licitação
34064/2020

Paranaguá
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020
OBJETO: Aquisição de Kit Completo de Combate a Dengue e Crachás
para os Agentes de Endemias, em atendimento a Secretaria Municipal
da Saúde. I.D. 812956
TIPO: Menor Preço Total do Lote
DATA DA ABERTURA: 07/05/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 35.042,00 (Trinta e cinco mil e quarenta e dois
reais)
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br – Portal da Transparência –
Suprimentos – Compras – Licitações e www.licitacoes-e.com.br.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº
147/2014 e o Decreto Municipal nº 445/2017.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua

DATA DA ABERTURA: 07/05/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 35.042,00 (Trinta e cinco mil e quarenta e dois
reais)
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br – Portal da Transparência –
6ª feira
|24/Abr/2020
- Ediçãoe www.licitacoes-e.com.br.
nº 10671
Suprimentos
– Compras
– Licitações
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº
147/2014 e o Decreto Municipal nº 445/2017.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua
Júlia da Costa, nº 322 – Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das
13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3420-6003.
PARANAGUÁ, 23 DE ABRIL DE 2020
ELIANE GONÇALVES COSTA
Pregoeira
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34049/2020
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020
OBJETO: Aquisição de Testes Rápidos para Detecção da Dengue, em
atendimento a Secretaria Municipal da Saúde. I.D. 812964
TIPO: Menor Preço Total do Lote
DATA DA ABERTURA: 07/05/2020 – HORÁRIO: 14:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 92.670,00 (noventa e dois mil e seiscentos e
setenta reais)
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br – Portal da Transparência –
Suprimentos – Compras – Licitações e www.licitacoes-e.com.br.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº
147/2014 e o Decreto Municipal nº 445/2017.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua
Júlia da Costa, nº 322 – Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das
13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3420-6003.
PARANAGUÁ, 23 DE ABRIL DE 2020
ELIANE GONÇALVES COSTA
Pregoeira

34072/2020
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020
PROCESSO Nº 48.474/2019
O Município de Paranaguá através da Secretaria Municipal de
Administração, por intermédio do seu Pregoeiro oficial, torna público,
para conhecimento de todos os interessados que a licitação referente ao
Pregão Eletrônico nº 017/2020, objetivando a Contratação de Empresa
Especializada em Locação de Registro de Ponto, Controle de Acessos,
Câmeras para Monitoramento, Servidor para Acomodação do Sistema,
Computadores e Telas para Monitoramento, Serviço e Instalação, em
atendimento a Secretaria Municipal da Administração, esta SUSPENSA
a fim de responder assertivamente aos questionamentos feitos pela
empresa HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
Informações pelo site da Prefeitura: www.paranagua.pr.gov.br e
plataforma do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone
nº (41) 3420-6003.
PARANAGUÁ, 23 DE ABRIL DE 2020.
RONALD SILVA GONÇALVES
Pregoeiro

34022/2020

Paranapoema
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE PARANAPEOMA/PR.
ENTREGA DE ENVELOPES:
ATÉ
08:15
HORAS
DE
11/05/2020 DATA ABERTURA: ÁS 08:30 HORAS, DO DIA
11/05/2020.
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1133.
PARANAPOEMA, 24 DE ABRIL DE 2020
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO - PREFEITA 34039/2020

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇO
N° 010/2020 – COM REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMA DE
CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM PROGRAMAS
SOCIAIS DO MUNICÍPIO.
HORAS
DE
ENTREGA DE ENVELOPES:
ATÉ
08:15
07/05/2020 DATA ABERTURA: ÁS 08:30 HORAS, DO DIA
07/05/2020.
Mais informações através do telefone (44) 3342-1133.
PARANAPOEMA, 23 DE ABRIL DE 2020
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL

33616/2020

Paranavaí
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 – Fone (044) 3421-2323
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
Processo Administrativo nº 055/2020
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
REPERFILAMENTO COM CBUQ”
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretora Interina de Compras, Srª Fernanda Caroline Lima, no uso das atribuições delegadas
por meio do Decreto Municipal nº 20.867/2020, torna público para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, fará realizar às 14:30 horas do dia 12
de MAIO de 2020, na sala de Licitações da Diretoria de Compras, sita à Rua
Getúlio Vargas, 900, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos e condições fixados no edital e em
seus anexos, objetivando a contratação de empresa de engenharia civil para
execução de obras de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REPERFILAMENTO, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
(C.B.U.Q.), em diversas ruas e/ou avenidas do município, conforme planilhas
de serviços, projetos e memoriais descritivos; através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Serviços Públicos; com valor máximo global estimado em:
R$ 1.781.175,98 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, cento e setenta e
cinco reais e noventa e oito centavos). O prazo de execução dos serviços será de
06 (seis) meses e os custos dos serviços resultantes da presente licitação serão
cobertos com recursos provenientes da Dotação Orçamentária: 05.000.05.002.
15.451.0014.1.100.44.90.51.00 (390). A documentação completa do edital correspondente estará disponível no endereço eletrônico: www.paranavai.pr.gov.
br, Portal da Transparência, Licitação - Processos Licitatórios. Maiores esclarecimentos serão fornecidos através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br
ou pelo telefone (44) 3421-2323. Os Envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser protocolados na Prefeitura do Município de Paranavaí – Diretoria de Compras, até às
14:00 horas do dia 12 de MAIO de 2020. As empresas que ainda não possuem
Cadastro de Fornecedores emitidos por entidades públicas, e quiserem obter
o referido cadastro junto ao Município de Paranavaí/PR, deverão apresentar a
documentação exigida para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento dos envelopes.
PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE
ABRIL DE 2020.
FERNANDA CAROLINE LIMA
Diretora Interina de Compras
Decreto nº 21.020/2020
33422/2020
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 - PROCESSO Nº 62/2020
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro
de Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que
atenderem todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º
da Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços,
destinada à participação de empresas de qualquer porte, objetivando a
contratação de empresa para execução de serviço de Recapeamento Asfáltico
sobre Pavimentação Poliédrica, na Estrada Rural Pioneiro Sady Pedro Viganó,
com área total de 32.250,00m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº
884913/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica
Federal e o Município de Pato Branco, em atendimento as necessidades das
Secretarias Municipais de Agricultura e de Engenharia e Obras, conforme
planilha de serviços, memoriais descritivos, projetos, cronograma e demais
anexos deste edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, critério de
julgamento “menor preço global” e regime de execução “empreitada por preço
global”, e será regida, em todas suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e demais
legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido para cotação global
do presente objeto é de R$ 2.607.147,17. O recebimento dos Envelopes nº 01,
contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02, contendo a
Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS, DO DIA 12 DE
MAIO DE 2020, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação
do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP:
85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos
de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15m do mesmo
dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, gratuitamente
(em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, na
sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua
Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site:
www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo
telefone para (46) 3220-1511/1534, e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br,
licita1@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 22 de abril de 2020. Gizeli Cristina
Mattei - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
33852/2020
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Pato Branco
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 - PROCESSO Nº 63/2020
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro de
Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem
todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da Lei
8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, destinada à
participação de empresas de qualquer porte, objetivando a contratação de empresa
para execução da Revitalização do Parque Planalto, com área de intervenção de
17.500,00m², sendo 177,67m² de ampliação de pista de caminhada em piso
intertravado, 1.517,72m² de cercamento em gradil e portões metálicos e sistema de
iluminação, localizado na Rua das Arapongas, Bairro Planalto no Município de
Pato
Branco,
em
atendimento
ao
Contrato
de
Repasse
nº
887868/2019/MTUR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município
de Pato Branco, atendendo as necessidades das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente e Engenharia e Obras, conforme planilha de serviços, memoriais
descritivos, projetos, cronograma e demais anexos do edital, sendo a licitação do
tipo “menor preço”, critério de julgamento “menor preço global” e regime de
execução “empreitada por preço global”, e será regida, em todas suas etapas, pela
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações, e demais legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido
para cotação global do presente objeto é de R$ 402.158,05. O recebimento dos
Envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02,
contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 14 HORAS, DO
DIA 12 DE MAIO DE 2020, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de
Licitação do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP:
85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos
de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15m do mesmo
dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, gratuitamente (em
mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, na sede
Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru,
nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br.
Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-1511/1534,
e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br, licita1@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco,
23 de abril de 2020. Gizeli Cristina Mattei - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.
34052/2020

Piraquara

Ponta Grossa
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 14 de
maio de 2020, às 10h00min, através da Bolsa de Licitações e Leilões
(www.bllcompras.org.br), pregão, na forma eletrônica nº 041/2020, para
aquisição eventual de medicamentos. Valor Máximo: R$ 2.009.018,50. Mais
informações poderão ser obtidas no horário das 12 horas às 18 horas na sede da
prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 23 / 04 / 2020
Ângela Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
34209/2020

Porto Amazonas
MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
SEDU/PARANACIDADE – PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019
O município de Porto Amazonas, torna público que às 10 horas do dia
08 de maio de 2020, na plataforma http://bllcompras.org.br/, realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por
meio da utilização de recursos tecnologia da informação – INTRANET,
de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO
Caminhão caçamba
basculante 4x2

QUANTIDA
DE
1

VALOR
TOTAL
R$ 260.000,00

PRAZO
(DIAS)
90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos
poderão ser solicitados junto à pregoeira municipal, pelo telefone (42)
3256-1122 ou e-mail licitacao@portoamazonas.pr.gov.br. A pasta
Técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada nos endereços
http://bllcompras.org.br/ e www.portoamazonas.pr.gov.br.
Porto Amazonas, 22 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO, Nº 13/2020

Antonio Altair Polato
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.595/2020
O Município de Piraquara, por meio do Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão
para ABERTURA dos envelopes referente à Tomada de Preço acima citada,
cujo objeto é Construção de Meu Campinho na Escola Municipal João Batista
Salgueiro com implantação de quadra de futebol com gramado sintético, paisagismo com plantio de árvores, instalação de bancos e acesso com calçamento,
com área de intervenção de 1.750,00 m², será realizada no dia 12 de maio de
2020, às 9h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na
Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. Critério de Julgamento:
MENOR PREÇO GLOBAL. Valor Máximo estimado: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais);. Aquisição de Edital: Diretamente na sede da Prefeitura
Municipal de Piraquara (Av. Getulio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR), por
meio de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor correspondente ao
custo da respectiva impressão, nos termos do que autoriza o art. 32, § 5° da Lei
Federal n.° 8666/1993 ou Gratuitamente em via digital (gravada em mídia a ser
fornecida pelo interessado) ou ainda no site www.piraquara.pr.gov.br, por meio
da consulta ao link “licitações.”.Piraquara, 23 de abril de 2020.Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
34151/2020
AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de projetos de engenharia para fornecimento de ensaios de laboratório para investigação de solos,
através de sondagem simples de reconhecimento com SPT, e de projetos de fundação, estrutural, instalações hidrossanitárias, projeto de prevenção de incêndio,
instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA,
instalações telefônicas, instalações especiais (lógica, CFTV, alarme, GLP) e instalações de ar condicionado e planilha orçamentária, visando à elaboração de
projetos complementares, para o Projeto Executivo de Construção da Farmácia
Jardim Primavera, localizada na Rua Targino da Silva, 111 - Jardim Primavera
- Piraquara/PR, com área total de 269,98 m², conforme especificações contidas
no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Em cumprimento ao disposto no
art. 109, §1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da seguinte forma:
EMPRESAS HABILITADAS: 1-Sergio Roque Carnieri Junior Engenharia;
2-Synderski Engenharia Civil Ltda; 3-Vieira Melo Eireli Me. Salientamos que
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas interporem recursos no prazo legal e que no final deste abre-se o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período. Piraquara, 23 de abril de 2020.
Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações
34201/2020

33420/2020

Porto Rico
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 PROCESSO
ADMINISTRATIVO 33/2020 AMPLA CONCORRENCIA O Município de
Porto Rico, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamento de
Licitações, localizada no Paço Municipal, sito na Avenida João Carraro, 557,
nesta cidade, realizar-se-á no dia 19/05/2020 (TERÇA-FEIRA) às 08:00 horas
ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver
expediente nesta data, licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE nos moldes da Lei 8.666/93 e da Lei
Municipal nº. 1043/2013 a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
“CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, CENTRAL DE GÁS EM
ALVENARIA, AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA DO BLOCO
02, AMPLIAÇÃO DO BERÇARIO E REFORMA DE PARTE DA
EDIFICAÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO BERÇARIO”. Valor Total:
R$ 215.532,04 (DUZENTOS E QUINZE MIL QUINHENTOS E TRINTA
E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS). INFORMAÇÕES:
Departamento de Licitações no horário das 07h30min às 12h00min e das
13h30min as 17h00min ou através do telefone (44) 3427-1223 ou pelo e-mail:
licitação@portorico.pr.gov.br
EDITAL
DISPONIBILIZADO
NA
ÍNTEGRA
NO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO:
http://www.portorico.pr.gov.br/ Porto Rico - PR, 22 de ABRIL de 2020.
LINDANIR APARECIDA MARQUES DA PAIXÃO - PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PORTARIA N° 2187/2020
EVARISTO GHIZONI VOLPATO PREFEITO MUNICIPAL.
33957/2020

Prudentópolis
A Prefeitura Municipal de Prudentópolis inscrita no CNPJ 77.003.424/0001-34,
torna público que requereu junto ao IAP (instituto ambiental do Paraná)
Autorização Ambiental, para Pavimentação com Pedras Irregulares nas
localidades de Ponte Alta - Patos Velhos com extensão de 6.310,00m, 06,00 m de
largura, totalizando 37.860,00m².
34124/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro - CEP. 87.930-000
CNPJ 76.973.692/0001-16-Querência do Norte – Paraná

Quatiguá

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE QUATIGUÁ – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL– Nº 27/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
SERRALHERIA
ABERTURA: 12 de maio de 2020 – 09 horas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2019
Objeto: concessão não onerosa do direito de uso e ocupação de imóveis pertencentes ao Município de Quatiguá, para ocupação e exploração de (02) dois barracões de alvenaria, medindo respectivamente 495 e 339,90 metros quadrados, localizados as margens da Avenida Prefeito João Batista Bueno, Bairro Nair Bueno,
nºs 1240 e 1200 de propriedade do município de Quatiguá.
Tipo: Melhor Técnica.

LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua Waldemar dos
Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.
Querência do Norte-PR, 22 de abril de 2020.
Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira
Prefeita

Protocolo de Envelopes: até as 09h00min do dia 12/06/2020.

33909/2020

Abertura dos envelopes e início da sessão: às 09h00min do dia 12/06/2020.
Local da licitação acima: Sala de Licitações, (Sala 01), na Sede da Prefeitura
Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, na Av. Dr. João Pessoa, nº 1.300, Centro, CEP: 86.450-000.
O Edital e o processo licitatório na íntegra estará disponível no site www.quatigua.
pr.gov.br, link licitações ou poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico:
licitacao@quatigua.pr.gov.br, e também poderá ser retirado diretamente na Sala
de Licitação (Sala nº 01), localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Quatiguá,
na Av. Dr. João Pessoa, nº 1.300, Centro, CEP: 86.450-000, de 2ª a 6ª feira das
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.
Quatiguá-PR, em 23 de abril de 2020.
Adelita Parmezan de Moraes
Prefeita

34005/2020

Quedas do Iguaçu
MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 050/2020/PMQI
O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida
autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Srº ANELSO UBIALLI, e de
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147,
de 07/08/2014, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, e Decreto Municipal nº 113, de
07/04/2009, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,
cujo objeto é a aquisição de equipamentos (fogão a gás industrial, formas de pão
e bacias em alumínio), para implementação de ações que integram o Plano
Paraná Mais Cidades – PPMC, da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB e do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 08/05/2020
(Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações bem como o edital e seus
anexos poderão ser obtidos junto a página eletrônica do Banco do Brasil, no site
www.licitacoes-e.com.br, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de
Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no
horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas, de segunda à sexta-feira e/ou através do e-mail: licitacoes@fiqnet.com.br.
Quedas do Iguaçu, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro
33881/2020

Querência do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro - CEP. 87.930-000
CNPJ 76.973.692/0001-16-Querência do Norte – Paraná
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 025/2020
O município de Querência do Norte, Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial.
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE
CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS PARA USO NO CENTRO
DO IDOSO E SCFV
ABERTURA: 08 DE MAIO DE 2020. HORÁRIO 08h30min
LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua Waldemar dos
Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.
Querência do Norte-PR, 20 de abril de 2020.
ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
33291/2020

Quitandinha
MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR
AVISO DE PREGÃO N° 15/2020-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO EM PAPEL
Local: COMPRASBR https://comprasbr.com.br/
Data limite de credenciamento: 11 de maio de 2020, às 09:00 horas. Data
limite do cadastramento das propostas: 11 de maio de 2020, às 09:15 horas.
Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela
Prefeitura e nunca por licitantes Informações e integra do edital: Prefeitura
Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax
41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 23 de abril de
2020. Maria Julia Socek Wojcik Prefeita Municipal.

33958/2020

MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR
AVISO DE PREGÃO N° 16/2020-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE,
INFORMÁTICA E OUTROS
Local: COMPRASBR https://comprasbr.com.br/
Data limite de credenciamento: 12 de maio de 2020, às 09:00 horas. Data
limite do cadastramento das propostas: 12 de maio de 2020, às 09:15 horas.
Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela
Prefeitura e nunca por licitantes Informações e integra do edital: Prefeitura
Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax
41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 23 de abril de
2020. Maria Julia Socek Wojcik Prefeita Municipal.
33959/2020
MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR
AVISO DE PREGÃO N° 17/2020-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE CONSUMO,
HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS
Local: COMPRASBR https://comprasbr.com.br/
Data limite de credenciamento: 13 de maio de 2020, às 09:00 horas. Data
limite do cadastramento das propostas: 13 de maio de 2020, às 09:15 horas.
Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela
Prefeitura e nunca por licitantes Informações e integra do edital: Prefeitura
Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax
41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 23 de abril de
2020. Maria Julia Socek Wojcik Prefeita Municipal.
33960/2020

MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR
AVISO DE PREGÃO N° 18/2020-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Local: COMPRASBR https://comprasbr.com.br/
Data limite de credenciamento: 14 de maio de 2020, às 09:00 horas. Data
limite do cadastramento das propostas: 14 de maio de 2020, às 09:15 horas.
Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela
Prefeitura e nunca por licitantes Informações e integra do edital: Prefeitura
Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax
41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 23 de abril de
2020. Maria Julia Socek Wojcik Prefeita Municipal.

33961/2020

MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR
AVISO DE PREGÃO N° 19/2020-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS DE PASSEIO
Local: COMPRASBR https://comprasbr.com.br/
Data limite de credenciamento: 15 de maio de 2020, às 09:00 horas. Data
limite do cadastramento das propostas: 15 de maio de 2020, às 09:15 horas.
Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela
Prefeitura e nunca por licitantes Informações e integra do edital: Prefeitura
Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax
41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 23 de abril de
2020. Maria Julia Socek Wojcik Prefeita Municipal.

33963/2020
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Renascença
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Santa Cecília do Pavão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 – PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 008/2020 – PMR.
Objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de
luminárias para iluminação pública em LED, conforme características técnicas
constantes no Termo de Referência, conforme Contrato Fomento Paraná/SFM nº
0403-8, Projeto SAM 36, em favor da seguinte empresa:

ESB INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI, no valor total de R$ 669.800,00
(seiscentos e sessenta e nove mil e oitocentos reais).
Renascença, 23 de abril de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
34051/2020

Reserva

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMSCP
ORGÃO: MUNICÍPIO, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fazer a obra de instalação
do poço tubular profundo, construção de casa de bombas, casa de química e
laboratório. Conforme convênio TC-PAC 0504/2014- FUNASA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até as 08h29m de 12 de maio de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: As08h30m de 12 de maio de 2020.
licitacao@santaceciliadopavao.pr.gov.br
Santa Cecília do Pavão 23 de abril de 2020.
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

33949/2020

Santa Fé

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2020 - PROCESSO N.º 072/2020
OBJETO: Seleção de propostas visando à contratação de empresa especializada
para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos
oficiais do Município com a realização de reparos/serviços elétricos (peças +
mão de obra). SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES: 08/05/2020 às 09h00min. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor Preço por Item (maior/melhor índice). LOCAL: Departamento de
Licitações e Contratos - Rua Benjamin Constant n.º 340, Centro, Reserva – PR.
O Edital e Anexos estão disponíveis para download no endereço eletrônico:
http://177.92.23.229:7476/SysPortal/public/paginaConteudoLink.xhtml?rela
torioId=622&categoriaId=23, ou ainda, solicitados pelo E-mail:
reservalicitacoes@gmail.com. Reserva (PR), 23 de abril de 2020.

34183/2020

Rio Negro

PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 018/2020-PMSF
I. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de uma PÁ
CARREGADEIRA, de fabricação nacional, nova, zero km, para a Prefeitura
Municipal de Santa Fé, conforme especificações do Anexo I que é parte
integrante do referido Edital.
II. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: dia 11 de
maio de 2020, das 08h15min às 08h45min, no protocolo do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Fé.
III. REALIZAÇÃO: Dia 11 de maio de 2020 às 09h00min, no Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Fé, situada na Avenida Presidente
Kennedy 717.
IV. TIPO DE JULGAMENTO: tipo “menor preço por lote”
Demais informações e cópia do Edital pelo fone: (44) 3247-1247 na Prefeitura
Municipal de Santa Fé no Departamento de Licitações no horário normal de
expediente.
Santa Fé, 16 de abril de 2020.
Rodrigo Camurra
Pregoeiro Municipal

32543/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.002.641/0001-47

Santo Antonio da Platina

R E PU B LI CAÇ Ã O
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2020
REGISTRO DE PREÇOS – UASG 987823
Processo: 089/2020. Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço. Disponibilidade do Edital: 08/04/2020 de 08h00min às 11h30min e de
13h30min às 17h00min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio
Negro – PR. Cadastramento das Propostas: a partir de 08/04/2020 no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 08/05/2020 às
08h30min no site www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital também
poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br ou
pessoalmente no endereço e horários acima indicados. Rio Negro, 31 de março
de 2020. MILTON JOSÉ PAIZANI - PREFEITO MUNICIPAL.

34050/2020

Rolândia

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2020 - PRCO nº 2026/2020
(Lotes exclusivos MEI/ME e EPP e Lotes para Ampla Participação, Lei 147/2014).
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários, Material e Equipamentos de uso hospitalar para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde; a serem adquiridos conforme necessidade pelo período de 12 (doze)
meses - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Lote, Compras, através da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
710.270,82 - ABERTURA: às 10:00 do dia 13/05/2020 - EDITAL: disponível no
site www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br, link “Processos Licitatórios”. DEMAIS
INFORMAÇÕES: no Departamento de Licitações, pelo telefone (43) 3534-8700,
e-mail: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br.
Santo Antônio da Platina/PR, 22 de Abril de 2020.
JOSÉ DA SILVA COELHO NETO - Prefeito Municipal
34008/2020

São João do Ivaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020-PMR.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO para eventual
aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme
definições no anexo I, deste edital. Critério de Julgamento: Menor preço por
item. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Valor Máximo Total R$:
1.157.812,50. Entrega dos envelopes: Até às 13:00 do dia 08/MAIO/2020. Data
da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 08/MAIO/2020, às 13:30 horas.
Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na
Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações,
Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através
do site www.rolandia.pr.gov.br. Informações: Através dos telefones (43) 32558615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail:
licitacao@rolandia.pr.gov.br. Rolândia, 23 de Abril de 2020.
Paulo Rogério de Lima
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

34154/2020

Prefeitura Municipal de São João do Ivaí
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - Estado do Paraná
TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município
de São João do Ivaí/PR.
RESOLVE:
CANCELAR em todos os seus termos, por interesse da administração, torna público
aos interessados que considerando o APA nº 13852 do Tribunal de Contas do Paraná,
assim como recomendação da Assessoria Jurídica para fins de adequação do Termo
de Referência para melhor atender o serviço público, o Processo Licitatório tombado
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sob. Nº. 032/2020, e conseguintemente a licitação por Pregão Presencial - Registro
de Preços sob. Nº 027/2020, cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS JUNTO AO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO
DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
São João do Ivaí/PR, em 22 de abril de 2020.
________________________
Fábio Hidek Miura
Prefeito Municipal
33857/2020

regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s)
obra(s):
Prazo de
Quantidade
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
(dias)
medida
Rua Prefeito Pedro Construção de muro
701,97 m2
120
Furtado das Neves
Escadas e rampas
255,88 m2
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@sjtriunfo.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42-34471222.
São João do Triunfo, 23 de Abril de 2020.
Gustavo Sultowski
Secretário Municipal de Administração

34202/2020

Prefeitura Municipal de São João do Ivaí
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2020
ID. CONTRATO: 2697
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
CONTRATADA: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO - RECURSO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DESTINADO
PARA A REDE DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO
ESTADO DO PARANÁ - COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SESA Nº 269/2016
VALOR TOTAL: R$ 3.050,60 (três mil e cinquenta reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 1000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 33341 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 3518 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22 de abril de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2020.
34023/2020
Prefeitura Municipal de São João do Ivaí
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2020
ID. CONTRATO: 2698
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
CONTRATADA: D RODRIGUES SANTOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO - RECURSO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DESTINADO
PARA A REDE DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO
ESTADO DO PARANÁ - COMPONENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SESA Nº 269/2016
VALOR TOTAL: R$ 2.731,56 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta
e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 1000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 33341 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.020.10.302.0085.1.082.4.4.90.52.00.00. - 3518 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22 de abril de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2020.
34007/2020

São José do Triunfo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-PMSJT
O Município De São João do Triunfo, Estado do Paraná, torna público que
fará realizar, às 09:00 horas do dia 12 de Maio do ano de 2020, na Sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito a Rua Tenente Cel. Carlos Souza n°
312 em São João do Triunfo , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s)
obra(s):
Prazo de
Quantidade
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
(dias)
medida
Rua Prefeito Pedro Construção de muro
701,97 m2
120
Furtado das Neves
Escadas e rampas
255,88 m2
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail

São José dos Pinhais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 83/2020 – SERMALI
OBJETO: AQUISIÇÃO de equipamentos (Motoniveladora e Trator agrícola) para
atender as necessidades do Convênio MAPA n° 884368/2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de maio de 2020 às 09h00min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser conferido
através do endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp informando o Nº do Pregão e o código UASG 987885.
Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira n° 1101 – Centro, no
horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min,
ou pelos telefones (41) 3381-6847 e/ou 3381-6670.
São José dos Pinhais, 22 de abril de 2020.
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
33880/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 82/2020 – SERMALI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de bloqueador solar para a
Secretaria Municipal de Saúde.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 de maio de 2020 às 08h30min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser conferido
através do endereço eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
informando o Nº do Pregão e o código UASG 987885. Outras informações
poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José
dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira n° 1101 – Centro, no horário compreendido
das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelos telefones (41)
3381-6634 e/ou 3381-6670.
São José dos Pinhais, 22 de abril de 2020.
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
33803/2020

São Pedro do Ivaí
Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO N°. 029/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2020
T P Nº. 008/2020 CONTRATANTE MUNICIPÍO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, CNPJ/
MF nº. 75.771.311/0001-53, Prefeito Municipal, José Donizete Isalberti. CONTRATADA PAMELLA RIBEIRO – EIRELI – EPP., CNPJ/MF nº. 27.483.526/0001-26,
Sócia Administradora, Pamella Ribeiro. DO OBJETO Contratação de Empresa para
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva e Reformas dos Campos de Malha e
Bocha no Município de São Pedro do Ivaí/Pr., MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 869726/2018/MC/CAIXA, contendo
todos os materiais e os serviços, 2) REFORMA DO CAMPO DE BOCHA E MALHA
2.1) elétrica bocha e malha, 2.2) infraestrutura – campo de malha, 2.3) campo de bocha,
2.4) prevenção de incêndio – bocha e malha. VALOR GLOBAL R$ 365.241,67. DOS
RECURSOS 08 Departamento 08.04 27.812.0224.1.022.000 4.4.90.51.00.00. DO
PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO em
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem
de serviços, admitindo-se prorrogação no interesse da Administração e quando o atraso
não tiver sido causado por culpa da Contratada. DA FORMA DE PAGAMENTO ficará
vinculado à medição dos serviços executados (expedido pelo Departamento de Engenharia de São Pedro do Ivaí) e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
desde que cumpridas ás cláusulas contratuais e obedecidas ás condições para liberação
das parcelas, FICANDO CONDICIONADO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL conforme CONTRATO DE REPASSE Nº.
869726/2018/MC/CAIXA. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
gestão do contrato Roberta Costa Della Rosa – Secretária de Planejamento e fiscal do
contrato Jose Carlos Cardoso, Engenheiro Civil. DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
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Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se
fizer (em) na obra, nos limites autorizados em lei. DA VIGÊNCIA do Contrato é de
12 (doze) meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada, podendo
ser prorrogado na forma do art. 57 da lei nº. 8666/93. DO FORO Comarca de Jandaia do sul – Pr. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 22 de Abril de 2020.
33981/2020
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020.
O MUNICÍPIO de São Pedro do Ivaí/Pr., torna público que às 14:00 horas do
dia 12 de Maio de 2020, na sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo
conduzido pela Pregoeira designada pelo Prefeito Municipal de São Pedro do
Ivaí, Estado do Paraná e responsável pelo processamento e julgamento da
licitação, por intermédio do Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil,
disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br., realizará licitação na
modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de
recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as
especificações do edital, para aquisição de:
OBJETO
VEÍCULO TIPO VAN

QUANTIDADE
01

VALOR
TOTAL R$
180.000,00

PRAZO
(DIAS)
90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Maria Lucia Alves Teté, Paraná, Brasil Telefone : (043) 3451-1399 - E-mail licitacao@saopedrodoivai.pr.gov.br.
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Praça Padre
José Rossi, nº. 354, Centro, das 08:00 às 17:00 horas.
São Pedro do Ivaí/Pr., 23 de Abril de 2020.
Maria Lúcia Alves Teté Pregoeira

34211/2020
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Sarandi
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2020-PMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO
DA OBRA DE DRENAGEM URBANA NA RUA 31 DO PARQUE
RESIDENCIAL BOM PASTOR E JARDIM OURO VERDE, INCLUINDO A
MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA DE SERVIÇOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
PROJETOS E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O Município de
Sarandi, Estado do Paraná, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, e legislação complementar, torna público e para conhecimento
dos interessados em participar da licitação supramencionada que fica
redesignada nova data para protocolo e abertura da sessão, sendo Protocolo das
13:00 Às 17:30 do dia 05/05/2020 e Abertura da Sessão dia 06/05/2020 Às
14:00 Horas, local: Sala de Licitações. O Edital encontra-se à disposição dos
interessados no site: www.sarandi.pr.gov.br.
Sarandi, 23 de abril de 2020.
Rossana Amélia Martins
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

34133/2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2020-PMS
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, sob a forma de
empreitada global, para executar a reforma da QUADRA POLIESPORTIVA da
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE. O Município de Sarandi, Estado do
Paraná, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e
legislação complementar, torna público e para conhecimento dos interessados
em participar da licitação supramencionada que fica redesignada nova data para
protocolo e abertura da sessão, sendo Protocolo das 13:00 Às 17:30 do dia
29/04/2020 e Abertura da Sessão dia 30/04/2020 Às 14:00 Horas, local: Sala de
Licitações. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site:
www.sarandi.pr.gov.br.
Sarandi, 23 de abril de 2020.

São Pedro do Iguaçu

Rossana Amélia Martins
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

34130/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2020
O Município de São Pedro do Iguaçu-PR informa que estará realizando a
licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, sendo
a abertura em 12 de maio de 2020, na sala de reuniões do Paço Municipal, ás
09h00min, para Execução de Barracão Pré-moldado Multiuso no Assentamento
Nova União (1ª Etapa), com área total de 565m², localizado no Lote Rural nº 16
do Assentamento Nova União – São Pedro do Iguaçu/PR. Mais informações
poderão ser obtidas junto á sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói,
s/nº,
Centro,
pelo
telefone
0
45
3255-8000,
pelo
e-mail
ou
pelo
site
municipal
licitacao@saopedrodoiguacu.pr.gov.br
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br..
São Pedro do Iguaçu, 22 de abril de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL
34208/2020

Sapopema

Sertaneja
PREFEITURA DE SERTANEJA/PR
AVISO DE EDITAL
PREGÃO Nº 36/2020 – FORMA PRESENCIAL
A Prefeitura de Sertaneja, Estado do Paraná, torna público que, de
conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, encontram-se à disposição, a partir de 24/04/2020, o
Edital do Pregão nº 36/2020, para registrar preço de materiais e
componentes elétricos. A sessão será realizada às 09h00m do dia
07/05/2020, no Departamento de Licitação – Av. 7 de setembro nº 1.086,
centro. O edital completo estará à disposição dos interessados, no site
www.sertaneja.pr.gov.br, link licitações, campo “Pregão Presencial” n°
36/2020. Informações pelo telefone (0**43) 3562-1247 ou pelo e-mail
licitaneja@gmail.com.
Sertaneja, 23 de abril de 2020.
SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA CALOVI
Diretora do Departamento de Licitação

33954/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto
Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei
Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição dos interessados, à
partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para Aquisição de gás
GLP acondicionado em vasilhame de 45 kg para o centro de Educação Infantil Helena
Maciel de Melo do Município de Sapopema - Pr. Com o valor estimado em R$: 11.733,20
( onze mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos). A abertura dos envelopes será às
08:30 horas do dia 07/05/2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema,
na Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à
disposição dos interessados no sit. www.sapopema.pr.gov.br , dúvidas e esclarecimentos
através do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br, tel. 43 3548-1383.
Sapopema, 24 de abril de 2020.
Gimerson de Jesus Subtil
Prefeito Municipal
Dirce de Fátima V. de Oliveira
Pregoeira

34043/2020

PREFEITURA DE SERTANEJA/PR
AVISO DE EDITAL
PREGÃO Nº 37/2020 – FORMA PRESENCIAL
A Prefeitura de Sertaneja, Estado do Paraná, torna público que, de
conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, encontram-se à disposição, a partir de 27/04/2020, o
Edital do Pregão nº 37/2020, registro de preço para contratação de
empresa para prestação de serviços de borracharia. A sessão será
realizada às 09h00m do dia 08/05/2020, no Departamento de Licitação –
Av. 7 de setembro nº 1.086, centro. O edital completo estará à disposição
dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.br, link licitações, campo
“Pregão Presencial” n° 37/2020. Informações pelo telefone (0**43)
3562-1247 ou pelo e-mail licitaneja@gmail.com.
Sertaneja, 23 de abril de 2020.
SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA CALOVI
Diretora do Departamento de Licitação

34056/2020
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Sertanópolis
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 20/2020
RETIFICADO
O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de sua Pregoeira
Municipal Olga Josiani Rosa e sua equipe de apoio no exercício das atribuições
que lhe confere o Decreto nº 4/2020, de 14/01/2020, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de maio de 2020, às
09:00 horas no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br o
recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº
20/2020 na modalidade Pregão Eletrônico.
Informamos que a integra do Edital Retificado encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico
supracitado
e/ou
e-mail:
compras@sertanopolis.pr.gov.br.
Objeto da Licitação:
Aquisição de escavadeira hidráulica com cabine dotada de sistema
de ar condicionado fechado, conforme Convênio MAPA n° 890077/2019.
SERTANÓPOLIS, 23 de abril de 2020.
_____________________________________
ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal
__________________________________
OLGA JOSIANI ROSA
Pregoeira Municipal

34126/2020

Siqueira Campos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 11/2020
OBJETO: Registro de Preços de serviços e materiais elétricos para
os diversos Departamentos do Município e vias públicas, a serem
solicitados conforme a necessidade pelo período de 12 (doze)
meses, conforme especificações do anexo I.
PROTOCOLO até as 08h45min do dia: 19/05/2020.
ABERTURA: 19 de maio de 2020 – Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal
Deodoro nº 1837, Centro.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122.
EDITAL COMPLETO – www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br.
Siqueira Campos, 23 de abril de 2020.
Juliana Cristina de Souza
Pregoeira

34174/2020
MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
Aviso de Reabertura de licitação – Tomada de Preços n° 02/2020 em
razão do Decreto 029/2020.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia para Execução de pavimentação asfáltica das Ruas
Amazonas e Vereador Manoel Barbosa e Silva no Município de
Siqueira Campos-PR, com área de 6.306,48 m² com drenagem,
rampas de acessibilidade e sinalização horizontal.
Prazo de execução: 04 (quatro) meses;
ABERTURA: 20 de maio de 2020 – Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal
Deodoro nº 1837, Centro.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122.
EDITAL COMPLETO – www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br.
Siqueira Campos, 23 de abril de 2020.
Teflanio Fidencio dos Reis
Presidente da Comissão de Licitação

34160/2020
MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
Aviso de Reabertura de licitação – Concorrência n° 01/2020 em
razão do Decreto 029/2020.
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa
especializada em obras de engenharia para execução de serviços de
manutenção de vias urbanas.
ABERTURA: 25 de maio de 2020 – Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal
Deodoro nº 1837, Centro.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122.
www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br
Siqueira Campos, 23 de abril de 2020.
Teflanio Fidencio dos Reis
Presidente da Comissão de Licitação

34168/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
Aviso de Reabertura de licitação – Pregão Presencial nº 09/2020 em
razão do Decreto 029/2020.
OBJETO: O objeto desta licitação é Aquisição de 03 maquinas de
lavar de 12 kg, 01 refrigerador branco frost free de 431 litros e 04
bebedouros industriais de 50 litros em inox para a Secretaria de
Educação Esporte e Lazer, conforme especificações do Anexo I, que
é parte integrante deste edital.
PROTOCOLO até as 08h45min do dia: 14/05/2020.
ABERTURA: 14 de maio de 2020 – Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal
Deodoro nº 1837, Centro.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122.
EDITAL COMPLETO – www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br.
Siqueira Campos, 22 de abril de 2020.
Juliana Cristina de Souza
Pregoeira

34148/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
Aviso de Reabertura de licitação – Pregão Presencial nº 10/2020 em
razão do Decreto 029/2020.
OBJETO: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica
especializada para realização de exames clínicos a serem solicitados
de acordo com a necessidade pelo período de 12 (doze) meses;
conforme especificações do anexo I.
PROTOCOLO até as 08h45min do dia: 15/05/2020.
ABERTURA: 15 de maio de 2020 – Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal
Deodoro nº 1837, Centro.
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122.
EDITAL COMPLETO – www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br.
Siqueira Campos, 23 de abril de 2020.
Juliana Cristina de Souza
Pregoeira

34152/2020

Telêmaco Borba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2020 –SMS
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
SAÚDE
Art. 1º - A Comissão Permanente de Credenciamento designada
pela Portaria Nº. 005/2019, no uso das atribuições legais estabelecidos pela Lei
Municipal Nº. 1331/2002, alterada pela Lei Municipal Nº 1855/2011,
regulamentada pela Instrução Normativa 01/2020 – SMS;
TORNA PÚBLICO, em cumprimento a I.N. 01/2020 – SMS, Art.
9º, VI, a habilitação para a contratação no credenciamento, permitindo sua
contratação para prestação de serviços na área de saúde, junto a Secretaria
Municipal de Saúde, em caráter complementar aos serviços do Sistema Único de
Saúde – SUS, conforme segue:
NOME EMPRESARIAL: Clinica Padre Pio LTDA. S/S
CNPJ: 68.560.267/000177
ATIVIDADE: serviços de assistência médica em atenção básica e assistência medica
ambulatorial em atenção ao hipertenso.
NOME EMPRESARIAL: J3R Clinica Medica LTDA.
CNPJ: 28.385.059/0001-64
ATIVIDADE A CONTRATAR: serviços de assistência médica em atenção básica e
plantonista.

Art. 2º - Determina a abertura do prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposição de recursos, que deverão ser protocolados na Seção de Expedição e
Protocolo e encaminhados a Comissão Permanente de Credenciamento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Telêmaco Borba - PR, 22 de abril de 2020.
Anderson Catto
Coordenador da Comissão de Credenciamento

33866/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020
O Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, nos termos da Lei federal nº
8.666/93, de 21 de julho de 1993, e legislação complementar, torna público e
para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada,
a qual tem por objeto Aquisição de registrador eletrônico de ponto, que foram
efetivadas alterações no Edital.
A data de recebimento e abertura das propostas fica alterada para 08 de maio de
2020 às 08h30min.
Plataforma ComprasNet http://www.comprasgovernamentais.gov.br
O edital poderá ser obtido na Secretaria Municipal de Administração - Divisão
de
Licitações
ou
através
do
endereço
eletrônico:
https://telemacoborba.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
Telêmaco Borba, 23 de abril de 2020.
Danielle Vieira Kuna
Pregoeira

34121/2020
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Verê

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
O Município de Terra Roxa-PR, torna público que fará realizar, às 09:00 horas
do dia 28 de Maio do ano de 2020, na Av. Presidente Costa e Silva n° 95 em
Terra Roxa , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada
por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s):
Prazo de
Quantidade e
Local do
execução
Objeto
unidade de
objeto
(dias)
medida
Vias urbanas Pavimentação em CBUQ
6.336,23 m²
150
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@terraroxa.pr.gov.br
ou
engenharia@terraroxa.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima
mencionados – Telefone (44) 3645-8300.
Terra Roxa-PR, 23 de abril de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA - Prefeito Municipal

34078/2020

Toledo
MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto é: REGISTRO
DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de gêneros
alimentícios, atendendo as atividades da Cozinha Social, Restaurantes
Populares, Casas Abrigo, Unidades de Atendimento da Proteção Social Básica
e Proteção Social Especial, Escolas da Rede Municipal de Ensino, Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIS), entidades filantrópicas atendidas
com alimentação escolar, além das atividades das demais Secretarias
Municipais, sendo que para o Fundo Municipal da Assistência Social serão
utilizados recursos do MDS, conforme Plano de Ação e Portaria 2300/2018, e
recursos do FEAS, conforme Deliberação nº 39/2014 e Resolução 090/2016,
que estava suspensa, foi reprogramada para abertura no dia 15 de MAIO de
2020, às 14h00min,. As alterações estão disponíveis no site:
www.toledo.pr.gov.br. Assim, por consequência, os envelopes poderão ser
protocolizados até às do dia 15 de MAIO de 2020, às 14h00min, no setor de
protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital. Da
mesma forma, a abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser
realizada às 14h00min do dia 15 DE MAIO DE 2020, de acordo com a legislação
vigente mencionada no preâmbulo deste Edital.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para a
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva
com execução global (material e mão de obra) para freezers, refrigeradores,
máquinas de lavar roupas, secadoras de roupas, centrífugas, máquinas de
costura, bebedouros, fornos elétricos, forno micro-ondas, fogões gás/industrial
e tubulações de gás, pertencentes ao patrimônio público do Município de
Toledo, alocados nas diversas unidades citadas no Anexo I do Termo de
Referência, sendo que para o Fundo Municipal da Assistência Social serão
utilizados Recursos do MDS, conforme Plano de Ação e Portaria 2.300/2018.
DATA DE ABERTURA: 18 DE MAIO DE 2020, às 08h30min. VALOR
MÁXIMO: R$ 2.380.291,50 (dois milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e
noventa e um reais e cinquenta centavos).
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020
OBJETO: Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público, a
seleção de até 2 (dois) projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade
Civil para executar Serviços de Educação Básica na modalidade creche e préescola em um total máximo de 75 (setenta e cinco) vagas, tudo dentro dos
padrões de atendimento exigidos pela legislação pertinente e de acordo com a
capacidade de atendimento indicada nas propostas. DATA DE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO 27/04/2020
À 27/05/2020. DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DO 1º ENVELOPE:
28/05/2020 a partir das 08h30min. VALOR MÁXIMO: R$ 277.875,00
(duzentos e setenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais).
- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site:
www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e
Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro,
Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail:
compras.documentacao@toledo.pr.gov.br
Município de Toledo
Torna público que requereu ao IAP, Licença Ambiental, para reforma e
construção do Centro de castração de Animais no Parque Diva Paim Barth à
Rua Raimundo Leonardi sem número – Centro, Município de Toledo, Estado
do Paraná.

34027/2020

Aviso de Licitação
Edital de Tomada de Preços PMVERÊ Nº 02/2020
A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no
dia 11 de maio de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de
Tomada de Preços tipo Menor Preço por empreitada global, visando a contratação
de empresa especializada na pavimentação de vias urbanas, conforme convênio
CR885882/2019/MDR/CAIXA. Data para entrega de documentos e dos envelopes
de Proposta Comercial e Habilitação: 11 de maio de 2020, às 09:00 horas. Local
de realização da sessão pública: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro,
na cidade de Verê – PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Compras e pelo site: www.vere.pr.gov.br. Informações
complementares através do telefone (46) 3535-8000.
Verê, em 23 de abril de 2020.
Ademilso Rosin
Prefeito Municipal

33978/2020

Entidades Municipais
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Seguro Automotivo para DUAS ambulâncias pertencentes ao SAMU 192 deste Município; Valor
Máximo Estimado: R$ 5.232,00 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais). Tipo:
Menor Preço - Lote – Serviços; Data da disponibilidade: a partir do dia 27/04/2020;
Data de realização: 08/05/2020 às 09:00 horas; O Edital estará disponível no SITE
da Prefeitura: www.apucarana.pr.gov.br (COMPRAS OU DIÁRIO OFICIAL
> LICITAÇÃO - AMS); Portal da Transparência:http://apucarana.pr.gov.br/
transparencia/?dslc_partners=licitacoes e na Plataforma BLL - Esclarecimentos: das
08:00 às 18:00 horas, exclusivamente através do e-mail: amslicitacaoapucarana@
gmail.com; Telefones: (43) 3162-4286/3162-4291; Município de Apucarana, 23 de
abril de 2020. PREGOEIRO(A)
34011/2020
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1278/2020
PARECER JURÍDICO Nº 084/2020
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas da área de Saúde
para prestação de serviços complementares especializados, devidamente
previstos na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela SIA/SUS, a
serem prestados nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/hospitais,
no Centro de Especialidades e demais localidades descentralizadas e
designadas pelo COMESP (EXAMES LABORATORIAIS), conforme Edital
de Credenciamento nº 001/2020. CONTRATADO: NOSSA CLÍNICA
MÉDICA ALMIRANTE TAMANDARÉ LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob
nº
21.773.423/0001-14.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
01.001.10.122.0001.2004.3.3.90.39.50.30, Fonte 10005, Reduzido 18;
01.001.10.122.0001.2007.3.3.90.39.50.30, Fonte 10001, Reduzido 30.VALOR
TOTAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para 12 (doze) meses de
prestação de serviços.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25da Lei 8.666/1993.
Curitiba, 23 de abril de 2020. POLYANA RODRIGUES PEDRO Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Ratifico a Inexigibilidade
nº 018/2020– Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas da área
de Saúde para prestação de serviços complementares especializados,
devidamente previstos na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela
SIA/SUS, a serem prestados nos consultórios particulares, laboratórios,
clínicas/hospitais, no Centro de Especialidades e demais localidades
descentralizadas e designadas pelo COMESP (EXAMES LABORATORIAIS),
conforme Edital de Credenciamento nº 001/2020. Curitiba, 23 de abril de 2020.
DANIELA A. G. FRANÇA CAVALCANTE - Diretora Geral do COMESP

34090/2020
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1652/2020
PARECER JURÍDICO Nº 089/2020
OBJETO: Aquisição de 20.000 (vinte mil) máscaras descartáveis, tipo
cirúrgica, com elástico, tripla camada, com filtro de retenção bacteriana e clipe
nasal para atendimento dos Ambulatórios Multiprofissionais Especializados do
COMESP. CONTRATADO: Cremer S/A, inscrita no CNPJ nº
82.641.325/0043-77,
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
01.001.10.122.0001.2002.3.3.90.30.28.00, Fonte 10003, Reduzido 13.
VALOR TOTAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 4, § 2º da Lei 13.979/2020. Curitiba, 23 de Abril de 2020.
POLYANA RODRIGUES PEDRO - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação. Ratifico a Dispensa nº 018/2020 – Objeto: Aquisição de 20.000
(vinte mil) máscaras descartáveis, tipo cirúrgica, com elástico, tripla camada,
com filtro de retenção bacteriana e clipe nasal para atendimento dos
Ambulatórios Multiprofissionais Especializados do COMESP. Curitiba, 23 de
Abril de 2020. DANIELA A. G. FRANÇA CAVALCANTE - Diretora Geral
do COMESP.

34171/2020
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1246/2020
PARECER JURÍDICO Nº 087/2020
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas da área de Saúde
para prestação de serviços complementares especializados, devidamente
previstos na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela SIA/SUS, a
serem prestados nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/hospitais,
no Centro de Especialidades e demais localidades descentralizadas e
designadas pelo COMESP (CONSULTAS EM NEUROLOGIA), conforme
Edital de Credenciamento nº 001/2020. CONTRATADO: ARTRORIM
SERVIÇOS MÉDICOS S/S, inscrita no CNPJ sob nº 24.875.231/0001-07.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.10.122.0001.2004.3.3.90.39.50.30,
Fonte 10005, Reduzido 18; 01.001.10.122.0001.2007.3.3.90.39.50.30, Fonte
10001, Reduzido 30.VALOR TOTAL: R$ 165.200,00 (cento e sessenta e
cinco mil e duzentos reais), para 12 (doze) meses de prestação de
serviços.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25da Lei 8.666/1993. Curitiba, 23 de
abril de 2020. POLYANA RODRIGUES PEDRO - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação. Ratifico a Inexigibilidade nº 019/2020– Objeto:
Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas da área de Saúde para
prestação de serviços complementares especializados, devidamente previstos
na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela SIA/SUS, a serem
prestados nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/hospitais, no
Centro de Especialidades e demais localidades descentralizadas e designadas
pelo COMESP (CONSULTAS EM NEUROLOGIA), conforme Edital de
Credenciamento nº 001/2020. Curitiba, 23 de abril de 2020. DANIELA A. G.
FRANÇA CAVALCANTE - Diretora Geral do COMESP

34092/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO
CMTU-LD
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n.º 124/2020-FUL
O Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito
e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, torna público o Edital do Pregão
Presencial em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo n.º
267/2020-FUL. Data de abertura: 07/05/2020 às 9h00min. Critério: Menor
Preço Total Mensal por Lote. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e
corretiva para 02 (dois) pares de escadas rolantes, modelo 900.590/591/592/593PR- ATLAS SCHINDLER e de 01 (um) elevador modelo EL 142.0656-PRAtlas Schindler, incluindo aplicação de peças. Valor máximo da licitação: R$
98.280,00 (noventa e oito mil duzentos e oitenta reais). Os interessados poderão
acessar o Edital no site: <licita.cmtuld.org>. Demais informações na Rua
Professor João Cândido, 1.213, Centro, Londrina – PR, CEP 86010-001, Fone:
(43) 3379-7945 / Fax: (43) 3379-7922, e-mail: licita@cmtuld.com.br – Gerência
de Licitações e Suprimentos. Londrina, 23 de abril de 2020. Marcelo
Baldassarre Cortez/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Dir. Administrativo
Financeiro.

34153/2020
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1671/2020
PARECER JURÍDICO Nº 085/2020
OBJETO: Aquisição de 65 galões de Álcool liquido 70% (INPM), 65 galões
de Álcool em Gel 70% (INPM) e 40 galões de sabonete anti-séptico para
atendimento dos Ambulatórios Multiprofissionais Especializados do
COMESP. CONTRATADO: Marcelo de Jesus Silva Nascimento Aguiar,
inscrita no CNPJ nº 32.930.171/0001-06, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.10.122.0001.2004.3.3.90.30.07.99
e
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.07.99, Fonte 10005 e 10001, Reduzido 17
e 6. VALOR TOTAL: R$ 12.767,00 (doze mil setecentos e sessenta e sete
reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4, § 2º da Lei 13.979/2020. Curitiba,
23 de Abril de 2020. POLYANA RODRIGUES PEDRO - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação. Ratifico a Dispensa nº 017/2020 –
Objeto: Aquisição de 65 galões de Álcool liquido 70% (INPM), 65 galões de
Álcool em Gel 70% (INPM) e 40 galões de sabonete anti-séptico para
atendimento dos Ambulatórios Multiprofissionais Especializados do
COMESP. Curitiba, 23 de Abril de 2020. DANIELA A. G. FRANÇA
CAVALCANTE - Diretora Geral do COMESP.

34170/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020
A Ilma. Senhora Presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná,
no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, a vista do
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, bem como Parecer
Jurídico nº 086/2020, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2020 que tempo por objeto: “Registro
de Preços”, para futura e eventual contratação de empresa especializada para
fornecimento de água mineral potável, com e sem gás, acondicionados em
garrafões, garrafas ou copos para atender as necessidades das unidades que
compõem o COMESP, conforme especificações e quantidades contidas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital. EMPRESA ADJUDICADA:
ITENS 01, 02, 03, 04 e 05: DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.542.107/0001-73, com valor total de R$
8.680,20 (oito mil seiscentos e oitenta reais e vinte centavos), conforme
propostas ajustadas.
Curitiba, 23 de Abril de 2020.
IZABETE CRISTINA PAVIN
PRESIDENTE DO COMESP

34181/2020

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1379/2020
PARECER JURÍDICO Nº 088/2020
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas da área de Saúde
para prestação de serviços complementares especializados, devidamente
previstos na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela SIA/SUS, a
serem prestados nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/hospitais,
no Centro de Especialidades e demais localidades descentralizadas e
designadas pelo COMESP (CONSULTAS EM CARDIOLOGIA), conforme
Edital de Credenciamento nº 001/2020. CONTRATADO: ANA KARYN
EHRENFRIED DE FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 36.265.480/0001-60. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.10.122.0001.2004.3.3.90.39.50.30, Fonte 10005, Reduzido 18;
01.001.10.122.0001.2007.3.3.90.39.50.30, Fonte 10001, Reduzido 30.
VALOR TOTAL: R$ 136.400,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos
reais), para 12 (doze) meses de prestação de serviços. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25da Lei 8.666/1993. Curitiba, 23 de abril de 2020. POLYANA
RODRIGUES PEDRO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Ratifico a Inexigibilidade nº 020/2020– Objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas interessadas da área de Saúde para prestação de serviços
complementares especializados, devidamente previstos na Tabela do COMESP
ou sucessivamente, na Tabela SIA/SUS, a serem prestados nos consultórios
particulares, laboratórios, clínicas/hospitais, no Centro de Especialidades e
demais localidades descentralizadas e designadas pelo COMESP
(CONSULTAS EM CARDIOLOGIA), conforme Edital de Credenciamento nº
001/2020. Curitiba, 23 de abril de 2020. DANIELA A. G. FRANÇA
CAVALCANTE - Diretora Geral do COMESP

34094/2020

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020
Partes: A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E SERVICO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Objeto: O presente contrato tem como objeto apoiar e financiar a
atuação dos Institutos Senai na execução de projetos de empresas que
tenham soluções para o enfrentamento do COVID-19. O escopo dos
projetos apoiados são de Desenvolvimento Experimental e
Desenvolvimento de Lote Piloto, segundo conceito apresentado pelo
Manual de Frascatti, visando financiar o estágio final de Pesquisa e
Desenvolvimento tendo em vista a necessidade de introdução ou
difusão da inovação de forma célere. O objeto consiste em catalisar
esta etapa final de Desenvolvimento de forma a reforçar os
instrumentos da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Os
resultados serão transferidos para a Sociedade promovendo-se a
atividade produtiva das empresas selecionadas junto as cadeias críticas
de enfrentamento do COVID-19. Os grupos de atividades e as
entregas previstas são detalhadas na proposta comercial integrante do
Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2020 partes integrantes do
presente instrumento contratual. Integram e completam o presente
Contrato, para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em
todos os seus termos, as condições expressas nos autos da Dispensa de
Licitação 001/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
Valor e pagamento: O valor do presente contrato é de R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais). O pagamento referente ao
presente Contrato será efetuado conforme cronograma de desembolso
constante na proposta comercial aprovada.
Vigência: A vigência deste contrato é de 6 (seis) meses, contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, desde que haja interesse entre as partes. As demais cláusulas
estão dispostas no Termo. Data de Assinatura: 15 de abril de
2020.
RAMIRO WAHRHAFTIG
Presidente Fundação Araucária
GERSON KOCH
Diretor de Adm. E Finanças Fundação Araucária
ANULAÇÃO
DE
EXTRATO
DE
PROCESSO
DE
INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020
Fica anulado e sem efeito a publicação realizada na data de 25 de
março de 2020 no Dioe-PR edição nº 10653, página 31, referente
ao Processo de Inexigibilidade de Chamada Pública nº 01/2020
Justificativa: Considerando o momento emergencial e as medidas
para enfrentamento de saúde pública de importância internacional
decorrente da doença COVID-19 e considerando a necessidade de
priorização do fomento de ações que contribuam para a superação de
desafios científicos e tecnológicos no enfrentamento da COVID-19,
fica cancelado o PI 01/2020, sem prejuízo a retomada de ações futuras
sobre este processo.
Curitiba, 22 de abril de 2020.
Ramiro Wahrhaftig
Gerson Koch
Presidente
Diretor de Administração e Finanças
33941/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
OBJETO: Aquisição De Medicamentos Para A Fundação Municipal
De Saúde De Foz Do Iguaçu-pr, de acordo com as especificações
técnicas descritas no Edital e seus anexos.
Abertura e avaliação das propostas: 07 de maio de 2020 às 09h. O
6ª feira |24/Abr/2020 - Edição nº 10671
edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº
de ID 812366. Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone (45) 3521-1776 ou e-mail: licitacaofmsfi@gmail.com no
horário de expediente da Fundação Municipal de Saúde, das
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª
feira.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
OBJETO: Aquisição De Medicamentos Para A Fundação Municipal
De Saúde De Foz Do Iguaçu-pr, de acordo com as especificações
técnicas descritas no Edital e seus anexos.
Abertura e avaliação das propostas: 07 de maio de 2020 às 09h. O
edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº
de ID 812366. Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone (45) 3521-1776 ou e-mail: licitacaofmsfi@gmail.com no
horário de expediente da Fundação Municipal de Saúde, das
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª
feira.

Foz do Iguaçu, 24 de abril de 2020.
Renan Granja Mourão
Pregoeiro - Portaria n° 239/2019

34145/2020

Foz do Iguaçu, 24 de abril de 2020.
Renan Granja Mourão
Pregoeiro - Portaria n° 239/2019
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Particulares
PRO-ONCO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO S.A.
CNPJ/MF nº 73.863.342/0001-09 - NIRE 41300303924
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da PRO-ONCO – CENTRO DE TRATAMENTO
ONCOLÓGICO S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do artigo 8º do
Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”) e da Cláusula 3.3 do Acordo
de Acionistas da Companhia, celebrado em 06 de setembro de 2019 (“Acordo
de Acionistas”), a integrar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”) que se realizará às 18:00 horas do dia 04 de maio de 2020, por meio
digital a ser informado aos senhores acionistas por e-mail, conforme autorizado
pela Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, a fim de deliberar
as seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos administradores da Companhia;
(ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração
da Companhia acerca da destinação do resultado apurado no exercício; (iii)
Remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2020; e (i) Aumento de capital social mediante destinação dos valores
excedentes das reservas de lucros, conforme disposto no artigo 199 da Lei nº
6.404/76. Observações Gerais: 1. Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1975 (“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia
disponibiliza aos Acionistas os documentos relacionados aos itens incluídos na
ordem do dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações, solicita-se aos Acionistas que se fizerem representar
por procuração a entrega de mandato e dos documentos que comprovam os
poderes do respectivo representante legal, preferencialmente com antecedência
de 5 (cinco) dias da data de realização da AGOE. 3. Recomendamos aos
Acionistas e representantes estarem disponíveis na plataforma eletrônica
escolhida com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência para o devido
cadastramento na AGOE. Londrina, 23 de abril de 2020. Luís Roberto Natel
de Almeida - Diretor Administrativo
33132/2020
BANCO SISTEMA S.A.
Companhia
CNPJ/MF nº 76.543.115/0001-94 - NIRE 41.3.0003041-3
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária: Ficam convocados
os acionistas do Banco Sistema S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Art.
124 da Lei n.º 6.404/76, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada no dia 30 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rua da Glória, no 251, 4º andar, sala 402, Edifício NEO Corporate,
na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, a fim de deliberar sobre as matérias
a seguir descriminadas. 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração,
do Relatório dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. 2. Deliberar sobre a destinação do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. 3. Deliberar sobre a eleição dos membros da
Diretoria da Companhia. 4. Deliberar sobre a fixação da remuneração global
dos administradores. Instruções Gerais: 1. Os documentos e propostas relativos
aos itens da ordem do dia estão à disposição dos senhores acionistas na sede da
Companhia. 2. Os instrumentos de mandato devidamente regularizados na forma
da lei e do estatuto social da Companhia com poderes especiais para representação
na assembleia a que se refere o presente edital deverão ser depositados na sede
da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia
Geral Ordinária. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à Assembleia Geral Ordinária munido de documentos que comprovem sua
identidade e a condição de acionista. Os acionistas da Companhia interessados
em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão
contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do
telefone (11) 3383-9697 ou pelo e-mail OL-Juridico-Societario@btgpactual.com.
Curitiba/PR, 16 de abril de 2020. João Marcello Dantas Leite - Membro da
Diretoria
32531/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AUTO PEÇAS E MECANICA BERTOCHI LTDA., torna público que recebeu do IAP,
a Licença de Instalação para a atividade de Comercio, manutenção e reparo de veículos
automotores, peças e acessórios a ser implantada na Rua João Batista Salvadori nº 686,
Industrial, Município de Pranchita/ PR. Licença nº 178786, Validade: 06/04/2022.
33263/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO PEÇAS E MECANICA BERTOCHI LTDA., torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença de Operação para a atividade de Comercio, manutenção e
reparo de veículos automotores, peças e acessórios, instalada na Rua João Batista
Salvadori nº 686, Industrial, Município de Pranchita/ PR.
33275/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Candoi - Comércio de Combustíveis Ltda sob CNPJ 15.358.516/0002-60 torna
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para comércio varejista de
combustiveis para veículos automotores instalada na Rua Tenente Camargo, N
1064, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR sob o CEP 85.601-610.
33273/2020

INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA
CURITIBA – CLÍNICA MÉDICA S.A.
CNPJ nº 03.850.913/0001-95 - NIRE 41300296201
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E
ONCOLOGIA CURITIBA – CLÍNICA MÉDICA S.A. (“Companhia”)
convocados, na forma do artigo 8º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da
Companhia (“Estatuto Social”) e da cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas da
Companhia, celebrado em 27 de dezembro de 2016 (“Acordo de Acionistas”,
a integrar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) que se realizará às
18:00 horas do dia 04 de maio de 2020, por meio digital a ser informado aos
senhores acionistas por e-mail, conforme autorizado pela Medida Provisória
nº 931, de 30 de março de 2020, a fim de deliberar as seguintes matérias: (i)
Tomar as contas dos administradores da Companhia; (ii) Examinar, discutir
e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório
da Administração e da proposta da administração da Companhia acerca da
destinação do resultado apurado no exercício; e (iii) Remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Observações
Gerais: 1. Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1975 (“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia disponibiliza aos
Acionistas os documentos relacionados aos itens incluídos na ordem do
dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações, solicita-se aos Acionistas que se fizerem representar por
procuração a entrega de mandato e dos documentos que comprovam os poderes
do respectivo representante legal, preferencialmente com antecedência de
5 (cinco) dias da data de realização da AGO. 3. Recomendamos aos Acionistas
e representantes estarem disponíveis na plataforma eletrônica escolhida com,
pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência para o devido cadastramento na
AGO. Curitiba, 23 de abril de 2020. Luis Roberto Natel de Almeida - Diretor
Administrativo
33131/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAMIFRA MADEDIRAS AGRICULTURA E PECUARIA EIRELI, torna
público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade
de Fabricação de chapas, placa de madeira aglomerada, prensada e compensada,
instalada na Rua Hermógenes Carneiro Lobo, nº 68, no Município de Clevelândia/
PR. Licença nº 179001-R1. Vencimento 13/04/2024.
33612/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MAURINA  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., torna público que
recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Posto
de combustível para veículos automotores, instalada Rua Santa Catarina nº 106,
Nova Lourdes, Município de São João/PR. Licença nº 179196-R1. Vencimento
15/04/2024.
33607/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SUPER POSTO PRO TORK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para posto revendedor de
combustíveis, transporte de produtos perigosos e serviços Licença nº 179157,
válida até 04/04/2022, a ser implantada na Rodovia PR 092, s/n, KM 280
Município de Siqueira Campos/PR.
33257/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TEIDER & TEIDER LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Renovação da
Licença de Operação para posto revendedor de combustíveis e serviços, Licença
Nº 178991-R1, válida até 13/04/2024 instalada na Avenida Aloísio Leoni, 1218,
Bairro Estação Nova, Lapa/PR.
33259/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
M.M.M. COMINESI FRIGORIFICO - EIRELI, CNPJ 08.034.074/0001-50
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para para AMPLIAÇÃO
DO FRIGORIFICO, ABATEDOURO E PREPARAÇÃO DE CARNES a ser
implantada Rod Pr 160, Km 27, Zona Rural, Atanazildo Ivai Paraná.
33402/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A ALINA TRANSPORTES LTDA. torna público que recebeu do IAP, a Licença
Simplificada para (Renovação)Transporte de cargas em geral e de resíduos classe
I e II a ser implantada na Av. dos Expedicionários, n° 469 - sala 03, Centro, no
município de Rolândia, estado do Paraná.
33254/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
v DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.,
torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para
a finalidade de depósito e comércio de agrotóxicos e afins, nº 178664-R1, com
validade até 03/03/2026, instalada na Rua Francisco Delgado Sanches, nº 1273,
jardim Nova Cambé, no município de Cambé - Paraná .
32659/2020
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Candoi - Comércio de Combustíveis Ltda sob CNPJ 15.358.516/0002-60 torna
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para
comércio varejista de combustiveis para veículos automotores instalada na Rua
Tenente Camargo, N 1064, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR sob o
CEP 85.601-610.
33274/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Gilmar Natali LTDA 13245248000164 torna público que recebeu do IAP, a
Licença Simplificada para Fabrica de Produtos Ceramicos nao Refratarios para
uso estrutural na Construao Civil de numero 33754 a ser implantada Km 257 Arroio da Cruz - Sao Mateus do Sul - Parana.
33172/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Gilmar Natali LTDA 13245248000164 torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia para extracao mineral de argila a ser implantada Arroio da Cruz
s/n - Sao Mateus do Sul - Parana.
33201/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Gilmar Natali LTDA 13245248000164 torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação de Licença Simplificada para Fabrica de Produtos Ceramicos nao
Refratarios para uso estrutural na Construao Civil implantada Km 257 - Arroio da
Cruz - Sao Mateus do Sul - Parana.
33198/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Coamo Agroindustrial Cooperativa torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Instalação para posto de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos a ser
implantada Rodovia Engenheiro Luiz Douglas de Araujo, km 44, s/nº, Zona Rural,
Goioxim-PR, com validade até 24/06/2021.
33251/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Coamo Agroindustrial Cooperativa torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Operação para posto de recebimento de embalagens vazias de
agrotóxicos instalada Rodovia Engenheiro Luiz Douglas de Araujo, km 44, s/nº,
Zona Rural, Goioxim-PR.
33252/2020
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
EXTRATO DE ADITAMENTO
Termo aditivo n.º 004 ao Contrato MSG 005/2015. CONTRATADA:
CONSÓRCIO ELIN. CNPJ n.º 23.601.778/0001-51. Objeto: Alteração
das cláusulas contratuais 4ª – Preço, 5ª – Esquema de Faturamento, 25ª
– Prazo, 53ª Valor do Contrato e Anexo I do Contrato. Valor: R$
16.687.487,26 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) Data de
Assinatura: 20/04/2020. Fundamentação: art. 57, §1º, inc. II, art. 58, inc.
I e § 2º e art. 65, inc. I, “b” e §§ 1º e 2º e art. 65, inc. II, “d” da Lei Federal
n.º 8.666/93 e art. 97, inc. I e §§ 1º e 2º, art. 104, inc. II e art. 112, §1º, inc.
II e §3º, inc. II da Lei Estadual (PR) n.º 15.608/07; permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos
diretores: Presidente, de Contratos e Técnico.

33444/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
DCAMARÕES COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA torna público que requereu
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de GUARATUBA, a Licença de
Operação de Regularização para INDÚSTRIA DE PESCADOS E PRODUTOS
DA PESCA instalada Av. JOÃO GUALBERTO, 951 (Quadra 336, Lote 18),
Bairro Piçarras, Guaratuba, Paraná CEP 83280-000.
33624/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DELTA FERTILIZANTES LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para recebimento, armazenamento e expedição de cargas gerais
instalada na Avenida Coronel Santa Rita, nº 2354, no bairro Industrial no
município de Paranaguá.
33203/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
BEATE VON STAA, CPF 082.003.038-45 torna público que recebeu da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Renovação da Licença
de Operação para atividade de suinocultura, instalada na Fazenda Araponga,
localizada na Rod.PR 092 Km 231, SN, Zona Rural, Jaguariaíva/PR, Cep 84200000, valida até 20/03/2025.
33179/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Destinare Gerenciamento de Resíduos LTDA (CNPJ:32.655.984/0001-35)
torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Tratamento e/ou
disposição final de resíduos sólidos (n° da licença 179390) instalada na Rodovia
Almirante Tamandaré, 1603 - 83414-414 - Colombo/PR. Validade: 17/04/2022.
33336/2020
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PREFEITURA DE ALVORADA DO SUL-PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 006/2020
Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir:
Pregão Eletrôniconº 006/2020 – AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA
E UM CAMINHÃO CAÇAMBA 4X2 PARA ATENDER CONVENIO - MAPA
892128/2019 ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE
ALVORADA DO SUL PR.O edital acima será disponibilizado e poderá ser
obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, e no sitio eletrônico http://
bll.org.br.Quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 OU 31571008 ou ainda pelo email:licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.Serão respeitas as
prerrogativas das Leis Complementares 123/2006e 147/2014. A abertura das
propostas: será dia 07 de maio de 2020 em seção pública no endereço eletrônico
http://bll.org.br as 09:00 (nove horas) da manhã( horário de Brasília).
ALVORADA DO SUL, 17 DE ABRIL DE 2020
Roberes Rivelino da Silva
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 007/2020
Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir:
Pregão Eletrônico nº 007/2020 – AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA
PARA ATENDER CONVENIO - MAPA 892128/2019 ENTRE A UNIÃO
POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL PR.O edital
acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.
pr.gov.br, e no sitio eletrônico http://bll.org.br.Quaisquer informações necessárias
pelo fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 ou ainda pelo email:licitação@
alvoradadosul.pr.gov.br.Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares
123/2006e 147/2014. A abertura das propostas: será dia 08 de maio de 2020 em
seção pública no endereço eletrônico http://bll.org.br as 09:00 (nove horas) da
manhã( horário de Brasília).
ALVORADA DO SUL, 17 DE ABRIL DE 2020
Roberes Rivelino da Silva
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO008/2020
Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir:
Pregão Eletrôniconº 008/2020 – AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 6 X 4
BASCULANTE PARA ATENDER CONVENIO - MAPA 892128/2019 ENTRE
A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE ALVORADA DO
SUL PR O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site
www.alvoradadosul.pr.gov.br, e no sitio eletrônico http://bll.org.br.Quaisquer
informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 ou ainda pelo
email:licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.Serão respeitas as prerrogativas das Leis
Complementares 123/2006e 147/2014. A abertura das propostas: será dia 11 de
maio de 2020 em seção pública no endereço eletrônico http://bll.org.br as 09:00
(nove horas) da manhã( horário de Brasília).
ALVORADA DO SUL, 17 DE ABRIL DE 2020.
Roberes Rivelino da Silva
Pregoeiro

33358/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO DINOSSAURO LTDA sob o CNPJ 36.815.488/0001-52 torna
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para comércio varejista de
combustiveis para veículos automotores instalada na Avenida Tupy, N 5777,
Bairro Santo Antonio, na cidade de Pato Branco - PR sob CEP 85.508-280.
33267/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO DINOSSAURO LTDA sob o CNPJ 36.815.488/0001-52 torna
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para
comércio varejista de combustiveis para veículos automotores instalada na
Avenida Tupy, N 5777, Bairro Santo Antonio, na cidade de Pato Branco - PR sob
CEP 85.508-280.
33269/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos, CNPJ.
06.143.681/0001-23, torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação
para fabricação de materiais para medicina e odontologia, com validade até 09 de
junho de 2020, Licença de Operação n° 112327-R1, instalada na Avenida Thereza
de Souza Carneiro, 1327-Distrito Industrial Hugo Parin. Bairro:Jardim Ceres
-CEP:84.990 -Arapoti-PR.
33752/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL TLDA., CNPJ:
28.622.744/0020-20, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia
para a atividade FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, Não foi
determinado estudo de Impacto Ambiental, a ser implantada na Rodovia BR 163,
sentido Toledo, à MCR km 274 + 100 m, município de Quatro Pontes-PR.
33786/2020

34

6ª feira |24/Abr/2020 - Edição nº 10671

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S.A. - CNPJ 76.539.600/0001-94 - NIRE 41300048657
Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações das Mutações do
Capital Reserva Reservas
Prej. Total do
Ativo
2019 2018 Passivo
2019 2018
Patrimônio Líquido
social
legal de lucros acumul. patr.líq.
Circulante
6.947 11.689 Circulante
20.709 19.462 Saldo em 31 de dezembro de 2017
28.230
504
14.300 (38.374)
4.660
Caixa e equivalentes de caixa 1.831 1.614 Emprést. e financiamentos
2.997 5.716 Resultado do exercício
(3.502)
(3.502)
Contas a receber
3.964 8.416 Arrendamentos financeiros
2.011
- Crédito de prejuízos fiscais
670
670
Estoques
915 1.330 Fornecedores
7.625 4.519 Retenção de lucros
(3.470)
3.470
Tributos a recuperar
10
85 Obrigações tributárias
1.249 1.264 Saldo em 31 de dezembro de 2018
28.230
504
10.830 (37.736)
1.828
Outros créditos
227
244 IR e contribuição social
489 1.393 Resultado do exercício
6.312
6.312
Não circulante
64.118 36.337 Obrigações trabalhistas
2.686 2.423 Constituição de reserva legal
316
(316)
Realizável a longo prazo
14.876 7.867 Adiantamentos
1.416 1.277 Retenção de lucros
(2.806)
2.806
Contas a receber
2.646 2.100 Outras contas a pagar
295
815 Saldo em 31 de dezembro de 2018
28.230
820
8.024 (28.934)
8.140
Depósitos
2.967 2.231 Valores de terc. arrecadados
1.941 2.055
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Partes relacionadas
9.263 3.536 Não circulante
42.216 26.736 Atividades operacionais
2019 2018 Outras obrigações
(1.757) (494)
Investimentos
108
48 Exigível a longo prazo
Resultado do exercício
7.968 (3.897) IR e CS pagos
(3.347) (1.393)
Imobilizado
31.223 28.213 Emprést. e financiamentos
17.701 10.332 Ajustes para: Depreciação
2.904 2.275 Caixa líquido ativ. operac.
8.348 3.449
Intangível
202
209 Arrendamentos financeiros
10.644
- Amortização
75
61 Atividades de investimentos
Direito de uso
17.709
- Partes relacionadas
6.580 8.325 Provisão de contingências
335
- Aquisição de imobilizado
(5.914) (8.643)
Total do ativo
71.065 48.026 Tributos diferidos
3.887 5.579 Resultado equiv. patrimonial
(60)
32 Aquisição de intangível
(68)
Demonstr. dos Resultados
2019 2018 Passivos contingenciais
1.186
851 IR e CS diferidos
1.691 1.788 Aquisição de direito de uso (17.709)
Receita líquida
57.972 48.612 Outras contas a pagar
2.218 1.649 Resultado ajustado
12.913
259 Caixa líquido ativ. invest.
(23.691) (8.643)
Custos
(34.108)(35.988) Patrimônio líquido
8.140 1.828 Variações no ativo
Atividades de financiamentos
Lucro bruto
23.864 12.624 Capital social
28.230 28.230 Estoques
415
27 Emprést. e financiamentos
4.650 4.446
Despesas comerciais
(7.708) (7.159) Prejuízos acumulados
(20.090)(26.402) Contas a receber
4.452 1.814 Arrendamentos financeiros
12.655
Despesas administrativas
(4.834) (4.085) Total do passivo e patr. líq. 71.065 48.026 Tributos a recuperar
75
48 Partes relacionadas
(1.745)
246
Outras despesas
(837) (3.767)
Demonstrações de Resultados Abrangentes Outros créditos
(6.992) 1.839 Crédito prej.fiscais função Pert
670
Resultado antes do resultado
2019 2018 Variações no passivo
Caixa líq. ativ. de financ.
15.560 5.362
financeiro e impostos
10.485 (2.387) Resultado do exercício
6.312 (3.502) Fornecedores
3.106
(150) Var. líq. caixa e equiv. caixa
217
168
Receitas financeiras
15
57 Outros resultados abrangentes
- Obrigações trabalhistas
263
(132) Caixa equiv. caixa-início exerc. 1.614 1.446
Despesas financeiras
(2.532) (1.567) Resultado abrangente total
6.312 (3.502) Obrigações tributárias
(919) 1.406 Caixa equiv. caixa-final exerc. 1.831 1.614
Resultado financeiro
(2.517) (1.510) Notas Explicativas: 1. Informações sobre a Adiantamentos
139
225 Var.líq. caixa e equiv. caixa
217
168
Resultado antes do IR e CS
7.968 (3.897) Companhia: A Companhia é uma sociedade em compartimentos destinados ao transporte de
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
IR e CS correntes
(3.347) (1.393) por ações de capital nacional fechado com sede
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
IR e CS diferidos
1.691 1.788 social na Rua Jackson Figueiredo, 120 - sala 01, bagagens e transporte rodoviário de cargas.
Ações: (CPCs) e as normas estabelecidas pela ComisResultado do exercício
6.312 (3.502) Parolin, Curitiba, no Estado do Paraná. A Com- 2. Quadro societário: Acionistas:
14.115 são de Valores Mobiliários (CVM). As demonsNúmero de ações
28.230 28.230 panhia tem como objetivo a exploração de servi- Comporte Participações S.A.
14.115 trações financeiras são apresentadas em Reais,
Resultado p/ação (em reais-R$) 0,22 (0,12) ços de transporte de passageiros no âmbito inte- Max Empreend.e Particip. Ltda.
Total
28.230
que é a moeda funcional da Companhia. Todas
restadual
rodoviário,
nos
estados
do
Rio
Grande
Celso Alda - Diretor
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio 3. Políticas Contábeis: As demonstrações fi- as informações apresentadas em Reais foram arJosé Benedito Farias do Prado - Diretor
redondadas para o milhar mais próximo, exceto
nanceiras
da
Companhia
foram
preparadas
de
de
Janeiro,
em
linhas
regulares
ou
sob
a
forma
de
Fabricio Malzone Freire
fretamento eventual, transporte de encomendas acordo com as práticas contábeis adotadas no quando indicado de outra forma.
Contador CRC 1SP-219.056/O-0
33589/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos, CNPJ.
06.143.681/0001-23, torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para fabricação de materiais para medicina e odontologia
até a data de 09 de junho de 2025, Licença de Operação n° 112327-R1, instalada
na Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327-Distrito Industrial Hugo Parin.
Bairro:Jardim Ceres -CEP:84.990 -Arapoti-PR.
33756/2020
EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF N°: 79.347.001/0001-67 NIRE: 41300007403 - Ficam convocados
os Senhores Acionistas da Editora Jornal de Londrina S.A., para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 (trinta) de abril de
2020, às 15 (quinze) horas, na Av. Tiradentes, n° 1370, em Londrina, Estado do
Paraná, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) em Assembleia Geral
Ordinária: a) apreciação do relatório do liquidante e exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; e b) destinação do resultado do exercício social de 2019; (ii)
em Assembleia Geral Extraordinária: a) aumento do capital social. Londrina, 10
de abril de 2020. GUILHERME DÖRING DA CUNHA PEREIRA Liquidante
33211/2020
EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF N°: 76.568.708/0001-05 NIRE: 41300049815 - Ficam convocados os
Senhores Acionistas da Editora O Estado do Paraná S.A., para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 (trinta) de abril de 2020,
às 10:00 (dez) horas, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 306, Tarumã, em
Curitiba, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)
em Assembleia Geral Ordinária: a) apreciação do relatório da administração e
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) destinação do resultado do
exercício social de 2019; e c) eleição da Diretoria; (ii) em Assembleia Geral
Extraordinária: a) aumento do capital social. Curitiba, 10 de abril de 2020. ANA
AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA Diretora Presidente
33208/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
JP DOS SANTOS VIAIS E CIA LTDA torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para comercialização de combustíveis
instalada no Município de Terra Rica, sito Avenida São Paulo, 981 -Centro - Terra
Rica- Pr.
33741/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA/PR
EXTRATO DE EDITAL
O Município de Califórnia/PR TORNA PÚBLICA homologação final do Processo
Seletivo Público 001/2019 e a homologação final do Concurso Público 001/2019
(cargos sem Prova Prática). Os editais contendo os relatórios de classificação final,
processados de acordo com o resultado do sorteio de desempate, encontram-se
divulgados no site e Painel de Publicidade do Município e www.objetivas.com.br.
Califórnia/PR, 24/04/2020. Paulo Wilson Mendes – Prefeito.
33577/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa Master C R N Indústria e Comércio EIRELI torna público que recebeu
do IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Confecção de
peças de vestuário com validade até 14/04/2023, instalada na Rua Sassafras 7,
Núcleo Habitacional Afonso A. Camargo, Apucarana, PR.
31969/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa E M M PANIFICAÇÃO LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia para Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância
de produção própria; Fabricação de produtos de panificação industrial, a ser implantada
Rua Teruo Sakuno, nº 1218, Centro, Município de Terra Boa  PR.
33149/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VENETOSUL TRANSPORTES LTDA  CNPJ: 93.949.899/0004-17, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a Licença de
Operação para transporte rodoviário de carga e produtos perigosos exceto mudanças
intermunicipal, interestadual e internacional, Licença de Operação nº1900075
instalada na Rodovia BR 116, nº26930  Campo de Santana - CURITIBA/PR.
33391/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
VENETOSUL TRANSPORTES LTDA  CNPJ: 93.949.899/0004-17, torna
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a
Renovação da Licença de Operação para transporte rodoviário de carga e produtos
perigosos exceto mudanças intermunicipal, interestadual e internacional, instalada
na Rodovia BR 116, nº26930  Campo de Santana - CURITIBA/PR.
33393/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para para fabricação, comércio e
serviços de instalação e montagem de móveis de aço a ser implantada na Rua
Pedro Mezzomo, 255, Boa Vista, Ponta Grossa - PR.
33135/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para para fabricação, comércio
e serviços de instalação e montagem de móveis de aço instalada na Rua Pedro
Mezzomo, 255, Boa Vista, Ponta Grossa - PR.
33134/2020
FUNPAR – FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE CONTRATO Nº 28/2020
Contratada: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS
S.A. - NEODENT - CNPJ: 00.489.050/000184; Objeto: Fornecimento de Material
Odontológico (91 itens) pelo período de 12 meses. Valor R$ 278.196,00. Vigência
14/04/2020 até 14/04/2021, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações.
SUPERINTEDENTE DA FUNPAR: Prof. João da Silva Dias.
33894/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A GOTTARDO TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 23.248.977/0001-28 torna
público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para a Transportadora de
cargas em geral e de resíduos a ser implantada à Rua Londrina, n. 1771, Bairro
Itaipu, município de Medianeira, estado do Paraná.
33285/2020
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FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2020
A FUNPAR informa a realização do Pregão Eletrônico nº 236/2020. OBJETO
Aquisição de Material de Expediente (23 itens). PROJETO: 3136 – HT – SUS
– 2018/2019- DATA LIMITE ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 07/05/2020
– HORÁRIO: 10h00min - DATA DO PREGÃO: 07/05/2020 - HORÁRIO:
10h30min – O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.licitacoes-e.
33559/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
GILBERTO DA APARECIDA DESPLANCHES ME torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença Prévia para Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos. Descontaminação de
tanques e lavagem de veículos. a ser implantada Rua Franceschi, 2353, Bairro
Thomaz Coelho, CEP: 83.707-072 - Município de Araucária - PR.
33307/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARMOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA torna público que recebeu
do IAP, a Renovação da Licença de Operação para comercio e aparelhamento de
placas e execucao de trabalhos em marmore, granito e outras pedras instalada na
Rua Walter Pereira, 405, Pq. Ind. Cacique, Londrina/PR.
33554/2020
GIVAUTE S/A
CNPJ-MF-05.455.751/0001-16
NIRE nº 413.00020591 em 26/12/2002
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam
convidados
os
acionistas
e
usufrutuários com direito de voto desta Companhia a
se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná ria no
dia 30 de abril de 2020, às 14h00min, em sua sede
na Rua Elídio Stábile nº 100, sala “A”, na cidade de
Apucarana,
Estado
do
Paraná,
para
tomar
conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Proposta de readequação do Estatuto Social
às necessidades sociais e demais atos correlatos; 2)
Outros assuntos de interesse social.
Apucarana, 14 de abril de 2020.
Áureo de Oliveira Rosa
Diretor Presidente
32245/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA. torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para transporte rodoviario de produtos
perigosos 116266-R1 com validade ate 21/09/2020 instalada na Avenida das
Araucarias 5126, bairro: Chapada, Araucaria - PR.
32649/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
I. A. S. CONTE EIRELI, CNPJ 18.852.832/0001-00 torna público que recebeu da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença
de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n. 01/2020, com
vencimento em 30/04/2020 instalada Rua Noredim Carneiro, n° 305, Distr Indl
Ary Fanchin, Jaguariaiva, Pr.
33173/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
I. A. S. CONTE EIRELI, CNPJ 18.852.832/0001-00 torna público que irá requerer
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença
de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n. 01/2020, com
vencimento em 30/04/2020 instalada Rua Noredim Carneiro, n° 305, Distr Indl
Ary Fanchin, Jaguariaiva, Pr.
33175/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INFRAPET INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PLASTICOS EIRELI torna
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para FABRICACAO DE
EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO instalada na rua Henri Hermann
Robert Storm, 20, Parque Industrial Zona Oeste II, Apucarana -Parana.
33180/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias  inpEV torna
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para
recebimento de e armazenamento temporário de embalagens agrotóxicos lavadas,
não lavadas, produtos vencidos e ou em desuso instalada na Pedreira Municipal
Murillo Cassiano  Bairro Catupiri  Cornélio Procópio/Paraná CEP 86.300-000.
33381/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
L F REBESCO & CIA LTDA, CNPJ 07.016.685/0001-03 torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Atividade de Serraria com
desdobramento de Madeira instalada na Rua Agostinho Tulio, nº180, bairro
Lagoa, municipio de Irati, estado do Paraná.
33784/2020

35

Assembleia Geral Ordinária
Extraordinária
CNPJ: 0.622.216/0001-99
Edital Segunda Convocação
São convidados os Senhores Acionistas da empresa ISA
IRATI S/A Administração e Participações, a reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária na forma de convocação do Art.133 da Lei
nº 6.404/76, a ser realizada dia 30/04/2020 às 18:00 horas, em sua sede
social à Rua Marechal Deodoro, 179, no município de Irati-PR, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em Assembleia Geral
Ordinária: Deliberação do relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019. 2 ) Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a alteração
do ramo de atividade e substituição de membro do Conselho de
Administração.
Irati-PR, 13 de abril de 2020
Adilson José Fillus
Presidente do Conselho de Administração

31459/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
JGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 13.386.429/000100 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
CASCAVEL, a Licença Prévia para LOTEAMENTO a ser implantada PR 180 LOTE 122 / DO 11º PERÍMETRO DO IMÓVEL SÃO FRANCISCO OU LOPEÍ.
33677/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias  inpEV torna
público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para
recebimento de e armazenamento temporário de embalagens agrotóxicos lavadas,
não lavadas, produtos vencidos e ou em desuso instalada na Pedreira Municipal
Murillo Cassiano  Bairro Catupiri  Cornélio Procópio/Paraná CEP 86.300-000.
33382/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
KLABIN S/A torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para
Extração de Cascalho a ser implantada na Localidade denominada DBC I Município de Reserva/PR.
33332/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
KLABIN S/A torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Extração de
Cascalho a ser implantada na Localidade denominada DBC II - Município de Reserva/PR.
33337/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
L F REBESCO & CIA LTDA, CNPJ 07.016.685/0001-03 torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Atividade de Serraria
com desdobramento de Madeira instalada na Rua Agostinho Tulio, nº180, bairro
Lagoa, municipio de Irati, estado do Paraná.
33787/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA CERRO AZUL, de nome fantasia
CEMITÉRIO MEMORIAL JARDIM SAUDADE, CNPJ 09.685.682/0001-98
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para CEMITÉRIO
HORIZONTAL a ser implantada na Rua Dona Francisca 2, S/N, Caixa DÁgua,
Cerro Azul - Paraná, CEP 83570-000.
33446/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marc Mineração, Indústria e Comércio Ltda. torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento de Albita, Dolomita e
Talco instalada na localidade denominada Princesa do Ribeirão, Distrito de Abapã,
Município de Castro, Estado do Paraná.
33156/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MCR COMERCIO DE CEREAIS LTDA CNPJ 11696178000135 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para ampliação a ser implantada
NA CHACARA SAO BENTO BAIRRO PINHEIRINHO ZONA RURAL
MUNICIPIO DE CARLOPOLIS ESTADO DO PARANA.
33628/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Fábio Desengrini torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada
para Piscicultura a ser implantada No distrito de Novo Sarandi - Toledo - Paraná..
33253/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Metalurgica Pojda Ltda - CNPJ:79.440.095/0001-14 torna público que
irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de
bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios instalada na Rua José
Mariano dos Santos,752 - Bairro:Estancia Pinhais - Pinhais/PR.
33818/2020
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INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ/MF Nº 81.554.552/0001-43
Rua Almirante Barroso, 2378 – CEP – 85900-020 – Toledo – PR
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício
Social encerrado em 31 de Dezembro de 2019.
Toledo (PR), 27 de Março de 2020.
Angelo Caetano Costamilan – Diretor 		
Luiz Carlos Dalcanale Filho – Diretor
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

R$

R$

2019

2018

433.905,01
DISPONIBILIDADES

389.345,66

280.241,71

Caixa

280.056,38

BENS E DIREITOS REALIZAVEIS

153.663,30

Duplicatas a Receber

R$
2018

2.094,31

179,09 Instituições Financeiras
18.760,96 Obrigações Encargos Sociais

8.003,20

65.081,35 Obrigações Fiscais
Outras Contas

3.332,95

4.592,63 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Outros Bens e Direitos

62.868,35
2.831,85
26.500,00

370.405,61 Salário Ordenados Pagar

/-/Duplicatas Descontadas
Despesas do Exercício Seguinte

R$
2019
442.762,97

18.940,05 Fornecedores

185,33

Bancos C/Disponível

PASSIVO CIRCULANTE

8.872,02

7.070,04

10.922,12

12.027,75

9.451,77

9.483,39

411.422,75

4.955,32

192.121,20

364.485,90

119.755,80 EXIGIVEL A LONGO PRAZO

192.121,20

364.485,90

Estoques

142.327,15

180.975,83 Instituições Financeiras

192.121,20

364.485,90

ATIVO NÃO CIRCULANTE

289.102,22

314.161,63 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

14.502,21

Aplicações Eletrobrás

4.716,85

Outros Créditos

9.785,36

Investimentos

14.502,21 Capital Social
9.785,36 Reserva de Capital
32.343,92 Reserva Legal

583.090,48

Depreciações
TOTAL DO ATIVO

276.153,04
1.600.000,00

4.716,85 Capital Soc. A Integralizar

32.343,92

Imobilizado

88.123,06
1.600.000,00

(1.323.846,96)

(1.152.598,08)

(340.834,39)

(394.947,03) Resultado do Exercício

662.262,53 Prejuízo Acumulado

(188.029,98)

(171.248,88)

723.007,23

703.507,29 TOTAL DO PASSIVO

723.007,23

703.507,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1 – RECEITA OPERAC. BRUTA

FLUXO DE CAIXA NO PERIODO

Venda de Produtos

7.954,89

Venda de Mercadorias

226.970,41 DISPONIVEL NO INICIO EXERCICIO

33.976,66

125.557,07 ATIVIDADES OPERACIONAIS

41.931,55

365.334,08 Ajuste Exercício Anterior

Prestação de Serviços

12.806,60 Resultado do período

TOTAL RECEITA OPER/BRUTA
2 – DEDUÇÕES DA REC. BRUTA

18.940,05

15.484,91

(188.029,98)

(171.248,88)

(54.112,64)

(184.119,09)

(1.912,71)

Depreciações

/-/Impostos Inc/S/Vendas

(8.316,56)

(63.899,14) Aumento/Redução estoques

38.648,68

201.459,76

3 – TOTAL DA REC. LÍQUIDA

33.614,99

301.434,94 Aumento/Redução contas receber

126.578,15

(50.797,76)

/-/Custo Produtos Vendidos

(25.849,45)

(529.421,34) Aumento/Redução contas a pagar

(25.835,27)

(230.191,67)

/-/Custo Mercadorias Vendidas

(14.526,82)

(46.087,77) Aumento/Redução fornecedores

(737,54)

(18.193,53)

LUCRO/PREJUIZO BRUTO

(6.761,28)

1.259,68

1.876,93

(274.074,17) Aumento/Redução Desp.antecipadas

4 – DESP./RECEITAS OPERACIONAIS

Aumento/Redução Real.longo prazo

/-/Despesas C/Vendas

Aumento/Redução Imp.a Recuperar

/-/Despesas Administrativas

(421.510,99)

/-/Despesas Financeiras

(10.366,86)

Receitas Financeiras

937,30

Outras Rec./Operacionais

266.850,20

651.435,64 Aumento/Redução Outras Contas
75.193,71 CAIXA GERADO

255,80

(22,35)

406.467,43

332.714,13

304.494,31

(120.435,17)

241,62 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
267.760,12 Aumento/Redução Investimentos

SOMA DESPESAS / RECEITAS

(164.090,35)

(458.627,61) Aumento/Redução Imobilizado

129.172,05

233.508,53

5 – LUCRO OPERACIONAL

(170.851,63)

(732.701,78) CAIXA GERADO

129.172,05

233.508,53

(172.364,70)

(109.618,22)

(172.364,70)

(109.618,22)

280.241,71

18.940,05

6 –RESULT. NÃO OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ganhos e/ou Perdas de Capital

Aumento/Redução Financiamentos

Dividendos Recebidos

5.176,05

7 – RESULT. ANTES IRPJ E CSLL

(165.675,58)

8 – IRPJ e CSLL

(22.354,40)

586.135,82 Aumento Capital Social
(146.565,96) CAIXA GERADO
(24.682,92) DISPONIVEL FINAL EXERCÍCIO

9 –LUCRO/PREJUIZO EXERCÍCIO

(188.029,98)

(171.248,88) Caixa no início do período

179,09

1.276,08

10 – SALDO A DISPOSIÇÃO AGO

(188.029,98)

(171.248,88) Caixa no final do período

185,33

179,09

11 – RESULTADO LÍQUIDO LOTE DE 1.000
AÇÕES

(0,11751873)

(0,103787)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL
SOCIAL
SALDO EM 01/01/2019

1.600.000,00

SUBSC.
DE
AÇÕES

SUBSC. A
INTEGRALIZAR

RESERVA
CAPITAL

RESERVA
LEGAL

PREJUÍZO
ACUMULADO

RES.EXER.
LUCRO/
PREJUÍZO

(1.323.846,96)

SALDO
FINAL
276.153,04

SUBSC/
INTEGRALIZACAO
PREJUIZO
ACUMULADO
RESERVA DE
CAPITAL
AJUSTES EXERC.
ANTERIOR
RESULTADO
EXERCÍCIO

(188.029,98)

(188.029,98)
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SALDO FINAL
31/12/2018

1.600.000,00

(1.323.846,96)

(188.029,98)

37
88.123,06

NOTAS EXPLICATIVAS
1 – As demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei Nº 6.404/76 e Decreto Lei Nº 1.598/77;
2 – A partir de 1º de janeiro de 1996, atendendo ao previsto na Lei 9.249/95, a correção monetária das demonstrações contábeis foi descontinuada. Como consequência, o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, somente reconhecem os efeitos inflacionários, apurados com base na variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995.
3 – Os Estoques foram avaliados conforme determina a lei vigente.
4 – As depreciações foram calculadas pelas taxas adequadas de acordo com a Legislação Fiscal.
5 – O Capital Social no valor R$ 1.600.000,00 é representado por 1.600.000.000 de ações de R$ 0,001 cada uma, ou R$ 1,00 (hum real) por lote de 1.000 ações.
Toledo-PR, 27 de março de 2020
Angelo Caetano Costamilan		
Luiz Carlos Dalcanale Filho		
Jeová Rodrigues de Castro
		Diretor 				Diretor 			Técnico Cont-CRC-PR 17.724
33353/2020
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019
CNPJ/MF nº 10.490.181/0001-35- NIRE 413.0029810-6
NIRE 413.0029810-6 1. Data, Hora e Local: 10 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº 717, 2º andar,
conj. 202, CEP 80020-320.2. Convocação: Dispensada a convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3 Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 4 Mesa: Presidente: Daniel Bermudes Scandian; Secretário: Marcelo Bermudes Scandian. 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (a) o aumento do capital social da companhia de R$ 477.778.276,00 (quatrocentos e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais) para R$ 486.229.276,00
(quatrocentos e oitenta e seis milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e seis reais) mediante a emissão de 8.451.000 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um) ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal; (b) a destituição do atual Diretor de Tecnologia e (c) a extinção do cargo de Diretor de Tecnologia . 6. Deliberações: A Assembleia Geral, por deliberação unânime: 6.1
Considerando que o capital social da companhia encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional, aprovou a emissão de 8.451.000 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um) ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo preço total de subscrição de R$ 8.451.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um reais), pelo preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação,
totalmente subscritas pela acionista Madeira Madeira, LLC, com a expressa anuência da outra acionista da Companhia, que neste ato renuncia ao seu direito de preferência na subscrição de novas
ações. 6.1.1 Desta forma, o capital social da Companhia, atualmente de R$ 477.778.276,00 (quatrocentos e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais) fica
aumentado para R$ 486.229.276,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e seis reais). As ações ora subscritas serão integralizadas pela acionista Madeira Madeira, LLC em moeda corrente nacional, de acordo com o Boletim de Subscrição anexo a esta ata. Em face da deliberação acima, o capital da Companhia passa ser detido da seguinte forma:
Acionista
Madeira Madeira, LLC
M.B.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
Total

Ações Ordinárias

Participação %

485.453.905

99,85

775.371

0,15

486.229.276

100,00%

6.2 Aprovou a destituição do Sr. Sérgio Samuel Furlaneto, com efeito retroativo até a data de 26/11/2019, do cargo de Diretor de Tecnologia.6.3 Aprovou a extinção do cargo de Diretor de Tecnologia.
Face à tal deliberação, o artigo 10 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “ARTIGO 10 As atribuições e poderes de cada Diretor serão as seguintes: PARÁGRAFO 1º Diretor Executivo:
(a) representar a Sociedade em juízo ou fora dele; (b) convocar reuniões da diretoria; (c) coordenar as ações dos diretores; e (d) assinar o balanço geral e relatório anual das atividades do exercício.
PARÁGRAFO 2º Diretor Vice-Presidente de Vendas e Marketing: (a) dirigir e supervisionar toda a área de Marketing; (b) definir as estratégias dos departamentos de Performance, Social, Email(CRM), User Experience e Conteúdo; (c) definir a estratégias das campanhas comerciais da empresa; e (d) gerir a equipe relacionada à área de Marketing. PARÁGRAFO 3º Diretor Financeiro: (e)
providenciar a arrecadação das rendas e efetuar o pagamento das despesas; (f) planejar, implementar e coordenar a política financeira da Sociedade, além de organizar, elaborar e controlar o orçamento
da Sociedade; (g) zelar pela regularidade da contabilidade, elaborando balancetes geral e anual da Sociedade; e (h) planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência.PARÁGRAFO
4º Diretor de Recursos Humanos: (a) Desenvolver e implementar estratégias de Recursos Humanos da sociedade; (b) Contratação do efetivo e gestão do departamento de recursos humanos; (c) Gestão
da folha de pagamento, descontos, folha ponto; (d) Gestão do Regimento Interno; (e) Fornecer informação e relatórios sobre todos os indicadores dos Recursos Humanos; (f) Elaborar e gerir processos
de avaliação de desempenho; (g) Proceder ao diagnóstico de avaliação das necessidades de formação e estruturar os programas de formação adequados; (h) Gerir a Higiene e Segurança no Trabalho
e (i) Promover estudos motivacionais e de clima organizacional. PARÁGRAFO 5º Diretora de Experiência do Cliente: (a) Identificar oportunidades e definir processos alinhados a tecnologia para
gestão dos touch points com o cliente, visando eficiência interna e resolutividade; (b) Gerir os times de atendimento Pós vendas B2C, B2B e Business Intelligence; (c) Traduzir a voz do cliente em
ações e projetos, atuando cross function em parceria com as lideranças, procurando o equilibro entre as expectativas do cliente e os resultados da empresa; e (d) Estabelecer métricas claras de performance dos principais processos que impactam a experiencia do cliente assim como o resultado do tratamento das demandas dos clientes nos diferentes canais (Reclame Aqui, Redes Sociais, SAC entre
outros); (e) Comunicar regularmente com o CEO sobre o status e riscos pertinentes a gestão da experiencia do cliente, facilitando a tomada de decisão; e (f) Planejar e Executar fóruns de discussão
e governança das iniciativas que impactam a experiencia do cliente, atuando permanentemente para consolidação da cultura do foco no cliente como pratica de trabalho habitual. PARÁGRAFO 6º
Diretora de Serviços Financeiros: (a) Gerir a área de Serviços Financeiros da sociedade, mediante planejamento e gestão dos recursos humanos e tecnológicos próprios; (b) Definir a estratégia de
oferecimento de serviços financeiros pela sociedade; (c) Desenvolver as parcerias com prestadores de serviços e instituições financeiras; (d) Definir os indicadores de performance e metas da área de
Serviços Financeiros. PARÁGRAFO 7º Diretor de Controladoria: (a) primar pela qualidade nos registros contábeis e fiscais da Sociedade, através da elaboração dos balancetes mensais, anuais e das
obrigações fiscais acessórias, bem como coordenar a emissão de relatório de auditoria anual por auditor independente registrado na CVM; (b) planejar, implementar e desenvolver a estrutura de centros
de custos da Sociedade, bem como manual de políticas e práticas contábeis; (c) efetuar controle orçamentário da Sociedade identificando desvios frente ao orçado, propondo em conjunto com demais
diretores planos de ação e melhoria; (d) desenvolver controles para identificação de desvios de margem de contribuição inadequadas, identificando tais inadequações de forma tempestiva e propor
plano de ação junto aos demais diretores. PARÁGRAFO 8º Diretor de Produto: (a) Definir a estratégia da interface e experiência do usuário da plataforma de comércio eletrônico (desktop, mobile e
aplicativo), desde o seu conceito inicial, bem como seu desenvolvimento, manutenção e performance pós lançamento; (b) Definir estratégias de avaliação e implementação de melhoras na interface do
produto e na experiência do usuário buscando maior rentabilidade da plataforma; (c) Gerir as equipes responsáveis pelo design e desenvolvimento da interface e (d) Definir a metodologia de pesquisa e
análise de indicadores de recepção e experiência dos usuários da plataforma. PARÁGRAFO 9º Diretor de Estratégia Digital: (a) definir a estratégia digital da Companhia em todas as suas unidades de
negócio; (b) definir a estratégia de inteligência de dados da Companhia; (c) mapear o desenvolvimento e adoção de soluções digitais para os negócios da Companhia; (d) planejar a integração entre as
áreas de tecnologia, produto/mobile, marketing, business intelligence para o desenvolvimento e lançamento de novas soluções; (e) planejar a gestão das áreas que envolvem tecnologia e produto, bem
como definir estratégia de para atrair e reter talentos; (f) Identificar tendências e inovações de mercado para desenvolvimento de novas oportunidades de negócios para a Companhia. PARÁGRAFO
10º Diretor de Desenvolvimento de Produtos: (a) Gerenciar o desenvolvimento do negócio de produtos de marca própria – Private Label – estabelecendo as diretrizes para criação, desenvolvimento,
processo de produção, composição de custos; (b) Definir a estratégia de gestão comercial, determinando condições de sourcing local e/ou importado, pricing, prazos, mark-ups, estoques, e outros
termos no negócio de produtos de marca própria, incluindo produtos exclusivos e kits; (c) Liderar planejamento de curto e longo prazo de metas comerciais; (d) Gerenciar o desenvolvimento da equipe
comercial, garantindo estabelecimento de metas, avaliações de desempenho, pipeline de talentos e plano de sucessão. PARÁGRAFO 11º Diretor de Marketing: (a) Definir a estratégia de marketing da
companhia em todas as suas unidades de negócio; (b) Dirigir a estratégia e as áreas de branding, retenção e aquisição de clientes; (c) Gerir as parcerias estratégias com terceiros na sua área de atuação
e (d) Definir os indicadores de performance e as metas específicas da sua área.PARÁGRAFO 12º A Companhia será representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, pela assinatura do
Diretor Executivo ou por procurador outorgado por ele.” 6.4 As demais cláusulas permanecem inalteradas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados trabalhos e lavrada esta ata
que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Curitiba, 10 de dezembro de 2019.
Mesa:
Acionistas:

Daniel Bermudes Scandian
Presidente

Marcelo Bermudes Scandian
Secretário

M.B.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
p. Daniel Bermudes Scandian
Madeira Madeira, LLC
p. Daniel Bermudes Scandian

ANEXO I
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A
CNPJ/MF nº 10.490.181/0001-35 - NIRE 413.0029810-6
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2019.
Valor Total de Emissão: R$ 8.451.000,00
Nº de Ações Ordinárias Emitidas: 8.451.000
Subscritor
Madeira Madeira, LLC, sociedade constituída e existente de acordo
com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com
sede na Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Estado de Delaware 19808, Estados Unidos da
América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.389.657/0001-60.
___________________________
p.p. Daniel Bermudes Scandian
Mesa:

Nº de Ações Ordinárias
Subscritas nesta AGE
8.451.000,00

Valor

Forma e Prazo de Integralização

R$ 8.451.000,00

Mediante depósito, em moeda corrente nacional, em até 5
(cinco) dias úteis contados da data de assinatura do presente boletim de subscrição, em conta corrente de titularidade
da Companhia.

Curitiba, 10 de dezembro de 2019.
Daniel Bermudes Scandian
Presidente

Marcelo Bermudes Scandian
Secretário
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MIB MINERIOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA - CNPJ 22.602.276/000182 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para
BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO METALICOS instalada RUA
CLEMENTINA KNIZAK, SN ESTRADA DO PALMITAL-ARAUCARIA-PR.
33651/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RESIDENCIAL ARCO ÍRIS LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença
Prévia para LOTEAMENTO PARA CHÁCARAS DE LAZER (LP Nº 179050,
VÁLIDA ATÉ 13/04/2025) a ser implantada NO DISTRITO DA ALEMOA, NO
MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR.
33578/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MIB MINERIOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA - CNPJ 22.602.276/000182 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação
para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO METALICOS instalada RUA
CLEMENTINA KNIZAK, SN ESTRADA DO PALMITAL-ARAUCARIA-PR.
33654/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LUCENEIA DE CESARO torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para SUINOCULTURA instalada LOTE RURAL Nº26 C - LINHA
FLOR DE MAIO - IGUIPORÃ - Marechal Cândido Rondon/PR.
33284/2020

S/A MOAGEIRA E AGRICOLA - CNPJ Nº. 78.143.146/0001-83
Assembléia Geral Ordinária EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas da S.A Moageira e Agrícola para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de Abril de 2020, às 9:30
horas, na sede social à Rua da Liberdade, nº.207, em Irati-Pr., para tomarem
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a)- Apreciação e aprovação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2019, b)- Destinação do
Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019, c)- Eventuais
Assuntos de interesse social.
Aviso: Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da empresa, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº.6.404/76, relativos
ao exercício de 2019.
Irati, 12 de Abril de 2020-MARCELO VOSNIKA-Diretor
32294/2020
MOINHO CURITIBANO S.A.
CNPJ 76.483.833/0001-12 - NIRE 4130004656-5
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas do Moinho Curitibano S.A. para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas
cumulativamente no dia 30 de abril de 2020, às 15:00 horas, na sede da Sociedade,
na Rua Alagoas, 3.758, Parte, Portão, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1 - deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2 - deliberar sobre o resultado
desse exercício. Assembleia Geral Extraordinária: 1 - fixar o montante global
e anual da remuneração da diretoria para o exercício de 2020; 2 - outros assuntos
de interesse da Sociedade. Curitiba/PR, 14 de abril de 2020. Licia Barbosa
Nicolau - Diretora Geral.
(22/23/24)
32450/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
POSTO CJK LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação
para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES a ser
implantada na RODOVIA PR 552, KM 12 OURIZONA/PR.
33361/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FOX MILENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ
11.016.082/0001-89 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação
para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
instalada na rua Paraíba, n° 134, Centro, no município de Cornélio Procópio/PR,
CEP 86.300-000.
33186/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO IPIRANGA LTDA CNPJ: 81.642.308/0002-13 torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Operação para Posto revendedor, Comércio varejista
de lubrificantes nº 179100-R1 vencimento em 13/03/2026 instalada BR 476 - KM
209, PAULA FREITAS - PR.
33155/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AUTO POSTO IPIRANGA LTDA CNPJ: 81.642.308/0002-13 torna público
que recebeu do IAP, a Licença Prévia para nº 179299 validade 05/04/2022 para
REFORMA - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO de SASC a ser implantada BR
476 - KM 209 PAULA FREITAS - PR.
33139/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AUTO POSTO IPIRANGA LTDA CNPJ: 81.642.308/0002-13 torna público que
irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para REFORMA - SUBSTITUIÇÃO
E AMPLIAÇÃO DE SASC a ser implantada na BR 476 - KM 209,5 PAULA
FREITAS - PR.
33142/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Prati Donaduzzi E Cia Ltda, CNPJ 73.856.593/0025-33 torna público que
irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para atividade de armazenamento e
atividades auxiliares de transportes a ser implantada na ROD PR-182, S/N, KM
320/321 - BIOPARK, CEP 85.919-899, Toledo PR..
33608/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Prentiss Quimica Ltda. (CNPJ 00.729.422/0001-00) torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença Prévia para Industria Quimica a ser implantada Rodovia PR423, km 23,5 - Campo Largo/PR.
33397/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
LUCENEIA DE CESARO torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para SUINOCULTURA instalada LOTE RURAL Nº26 C LINHA FLOR DE MAIO - IGUIPORÃ - Marechal Cândido Rondon/PR.
33286/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Renato Binsfeld torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para
SUINOCULTURA a ser implantada Lote Rural 220-A - Linha São Cristóvão Marechal Cândido Rondon/PR.
33282/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SAGRA  COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CANA DE AÇUCAR DE
NOVA AURORA torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de
Instalação para Exploração e Comercialização de Água Mineral nº 177597-R1
válida até 16/03/2021 a ser implantada na localidade denominada Lotes Rurais
nº 58 e 59 da Gleba nº 09, Colônia Pindorama  Município de Nova Aurora/PR.
30979/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa Saneabas Plásticos LTDA torna público que recebeu do IAP, a
Renovação da Licença de Operação para a atividade de Fabricação de artefatos
de plástico com validade até 13/04/2024, instalada na Rua Estanho 20, Parque
Industrial Zona Norte, Apucarana, PR.
31614/2020
COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ 03.311.327/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Srs. Acionistas da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO S.A., para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 10 horas, na sede da empresa, sito à
Rua Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários, Londrina, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Destinação do resultado do exercício.
Eleição do Conselho Fiscal.
Remuneração dos Administradores.
Na forma do Estatuto Social, para se fazerem presentes à Assembleia ora
convocada, os interessados deverão provar sua qualidade de acionistas, em
conformidade com a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelas pessoas
enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei das Sociedades Anônimas,
Lei 6.404/76.
Londrina, 22 de abril de 2020.
Flávio Montenegro Balan
Presidente do Conselho de Administração
32999/2020
SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
CNPJ 21.514.376/0001-94
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
6ª (SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A., para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril
de 2020, às 9 horas, na sede da empresa, sito à Rua Fernão de Magalhães, 383,
Aeroporto, na cidade de Londrina, Paraná, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Destinação do resultado do exercício.
Eleição do Conselho Fiscal.
Remuneração dos Administradores.
Na forma do Estatuto Social, para se fazerem presentes à Assembleia ora
convocada, os interessados deverão provar sua qualidade de acionistas, em
conformidade com a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelas pessoas
enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei das Sociedades Anônimas,
Lei 6.404/76.
Londrina, 22 de abril de 2020.
Flávio Montenegro Balan
Presidente do Conselho de Administração
32998/2020
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Plastic Omnium Auto Inergy do Brasil Ltda

CNPJ nº 02.814.286/0002-55
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018(Em milhares de reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Para apreciação e deliberação, apresentamos a V.Sas. as demonstrações contábeis relativas aos
exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, preparado de acordo com as disposições da legislação societária. A Empresa continua firmemente investindo na
modernização dos seus processos de gestão, mediante desenvolvimento de seus recursos humanos estratégicos e na informatização dos sistemas. A perspectiva de novos negócios são fatos relevantes para o próximo exercício, razão pela qual estamos confiantes que a Empresa continuará a apresentar bons
resultados no período, em linha com os objetivos estratégicos do Grupo Plastic Omnium.
Demonstração do Resultado
2019
2018
Balanço Patrimonial
2019
2018
Balanço Patrimonial
2019
2018 Receita operacional líquida. 288.902 286.597
74.318 107.680 Passivo/Circulante
36.421 50.145 Custo dos produtos vendidos
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
19.273 41.094 Fornecedores
14.769 29.063
-192.855 -193.855
e serviços prestados
Contas a receber de clientes.
24.153 36.492 Partes relacionadas
864
7.859 Lucro bruto
96.047 92.742
Partes relacionadas.
1.934
198 Financiamentos
1.064
- Despesas operacionais
-82.867 -64.082
Estoques
18.951 17.247 Obrigações tributárias
8.485
4.365 Gerais e administrativas
-83.175 -64.329
Tributos a recuperar
6.092 11.361 Obrigações trabalhistas
4.424
4.006 Outras despesas/receitas, liquidas 308
247
Adiantamentos a fornecedores
3.389
921 Adiantamentos de clientes
3.519
188 Resultado antes do
Despesas antecipadas.
346
175 Outras contas a pagar
3.296
4.664
13.180 28.660
resultado financeiro
12.403 10.402 Resultado financeiro
Outros créditos
180
192 Não circulante
-1.194
4.999
79.239 70.947 Provisão para riscos
8.678 10.402 Receitas financeiras
Não circulante
8.481 29.526
Depósitos judiciais
4.539
1.271 Financiamentos
3.725
- Despesas financeiras
-9.675 -24.527
104.733 118.080 Prejuízo/Lucro antes do IR/CS 11.986 33.659
IRPJ e CSLL
7.295
7.359 Patrimônio líquido
87.850 87.850 IR e contribuição social
Imobilizado.
43.546 42.386 Capital social
3.039 -9.203
23.859 19.931 Lucros/prejuízos acumulados.
16.883 30.230 Imposto corrente
Intangível.
-2.975 -9.370
153.557 178.627 Total do passivo
Total do ativo
Imposto diferido
-64
167
153.557 178.627 Lucro líquido do exercício
8.947 24.456
Notas explicativas da administração: 1. Contex- e patrimônio líquido
0,10
0,28
to operacional: A Plastic Omnium Auto Inergy do quando possa ser mensurada de forma confiável. Lucro/Prejuízo por quota-R$
Brasil Ltda é uma entidade pessoa jurídica de di- A receita é mensurada com base no valor justo da
Demonstrações das mutações
reito privado, com sede na Rodovia João Leopoldo contraprestação recebida, excluindo descontos,
do patrimônio líquido
Jacomel, 3733, Piraquara/PR e tem como principal abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.
Capital
Lucros
atividade o desenvolvimento e produção de tanques Os custos da operação são calculados mensalmenSocial acumulados Saldo
de combustíveis e tecnologias de armazenamento te e as despesas operacionais e administrativas
Saldos 31/12/17
87.850
12.520 100.370
de fluídos e energia para veículos automotores. A refletem a necessidade do gasto para geração de
Juros sobre
Empresa é uma subsidiária do Grupo Plastic Om- receita. (b) Ativo circulante e não circulante: Os
capital próprio
-6.746 -6.746
nium sediado na França. 2. Base de preparação estoques são demonstrados ao custo médio, os
Lucro do exercício
24.456 24.456
das demonstrações financeiras: As demonstra- demais ativos são apresentados ao valor de cusSaldos 31/12/17
87.850
30.230 118.080
ções financeiras foram preparadas e estão sendo to ou de realização, incluindo, quando aplicável, os
Dividendos pagos
-20.000 -20.000
apresentadas de acordo com as políticas contábeis rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e
Impostos sobre JSCP
-2.294 -2.294
adotadas no Brasil e os pronunciamentos do Comitê as variações monetárias auferidos. O imobilizado
Lucro líquido
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A prepara- e intangível são registrados a custo histórico, e o
8.947 8.947
do exercício
ção das demonstrações financeiras em conformida- método de depreciação e amortização utilizado é
Saldos 31/12/18
87.850
16.883 104.733
de com os CPCs requer o uso de certas estimativas o linear, aplicando as taxas do grupo Plastic Omcontábeis críticas e também o exercício de julga- nium como base. (c) Passivo circulante e não cir- dos, na extensão em que seja provável que o lucro
mento por parte da Administração da Empresa no culante: Demonstrados por valores reconhecidos tributável esteja disponível para que as diferenças
processo de aplicação de políticas contábeis; (a) ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e
Apuração do Resultado: O resultado é apurado correspondentes encargos e das variações mone- créditos e perdas tributários não utilizados possam
pelo regime de competência. A receita é reconhe- tárias incorridos. Impostos diferidos ativos são re- ser utilizados. (*) A Demonstração Financeira comcida na extensão em que for provável que benefí- conhecidos para todas as diferenças temporárias pleta está disponibilizada na sede da empresa.
cios econômicos serão gerados para a Empresa e dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizaA Diretoria
33592/2020

AUGUSTO THOMAZ S/A - IND. E COM.

Rua Coronel Gracia, 410 - CEP 84.500-066 - IRATI - PR - CNPJ 78.142.999/0001-09
RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Prezados Acionistas,
2019
2018
Em consonância com as exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as demonstrações ﬁnanceiras relativas exercício encerrado em 31 Receita Bruta de Vendas
2.629.954,98 630.141,55
(6 667,47)
(4.353,42)
de dezembro de 2019. A diretoria agradece a todos os seus colaboradores pelo empenho demonstrado em seu trabalho, e coloca-se a disposição dos Deduções da Receita Bruta
Receita Operacional Líquida
2.623.287,51 625.788,13
senhores acionistas, para prestar qualquer esclarecimento adicional, que considerem necessário. Irati(PR) 31 de dezembro de 2019.
(1.920.538,63) (329.610,33)
Custo dos Produtos Vendidos
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
LUCRO BRUTO
702.748,88 296.177,80
ATIVO
2019
2018 PASSIVO
2019
2 0 1 8 (+) Receitas Operacionais
55.438,96
6.613,38
CIRCULANTE
1.748.875,89 1.617.060,97 CIRCULANTE
2.837.207,56 2.706.932,31 Financeiras
9.326,34
8.643,99
Disponibilidades
177.097,82 874.556,80 Fornecedores
1.222.093,81
19.754,37 Outras Receitas
Contas a Receber Clientes
22.503,55
4.995,09 Obrigações Sociais e Tributárias
59.565,37
43.126,50 (-) Despesas Operacionais
(488.390,57) (468.376,70)
Outros Créditos
1.357.421,33 690.859,20 Adiantamentos de Clientes
1.452.546,63 1.873.239,76 Administrativas
(78.233,21) (31.533,35)
Estoques
168.750,00
36.900,00 Instituições Financeiras
103.001,75 770.811,68 Financeiras
Outras
Despesas
Operacionais
(1.826,69)
(484,43)
Impostos a Recuperar
23.103,19
9.749,88 Outras Obrigações
199.063,71 (188.959,31)
NÃO CIRCULANTE
1.566.690,27 1.106.906,77 NÃO CIRCULANTE
1.985,64 178.093,21 LUCRO OPERACIONAL
Receitas
não
Operacionais
114.800,00
Realizável a Longo Prazo
324.774,26 307.907,76 Instituições Financeiras
1.985,64
2.579,98
- (131.982,80)
Emprestimo Compulsório a Eletrobrás
1.333,49
1.333,49 Créditos de Acionistas
- 175.513,23 Despesas Não Operacionais
199.063,71 (206.142,11)
Fundo Nacional de Desenvolvimento
613,90
613,90 PATRIMONIO LIQUIDO
476.372,96 (161.057,78) LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL
Débitos de Acionistas
322.826,87 305.960,37 Capital Social
1.214.000,00 1.214.000,00 (-) IRPJ
Permanente
1.241.916,01 798.999,01 Reservas de Capital
36,84
36,84 (-) CSLL
199.063,71 (206.142,11)
Investimentos
14.946,98
14.946,98 Reservas de Lucros
77.306,56
55.742,13 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO
POR
AÇÃO
3,5547
-3,6811
Imobilizado
1.226.969,03 784.052,03 Prejuízos Acumulados
(814.970,44) (1.430.836,75)
TOTAL DO ATIVO
3.315.566,16 2.723.967,74 TOTAL DO PASSIVO E PL
3.315.566,16 2.723.967,74
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
199.063,71 (206.142,11)
CAPITAL
RESERVAS
RESERVA
LUCROS
PATRIMONIO LUCRO DO EXERCICIO
Ajustes:
SOCIAL
DE CAPITAL
LEGAL ACUMULADOS
LIQUIDO
do exercício anterior
438.367,03
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
1.214.000,00
36,84
55.742,13
(1.224.694,64)
45 084,33 AjustesContabil
Bens Baixados
- 131.982,80
Resultado do Exercício 2018
(206.142,11)
(206.142,11) Custo
Redução/Aumento nas contas do Ativo
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1.214.000,00
36,84
55.742,13
(1.430.836,75)
(161.057,78) Clientes
(17.508,46)
Ajustes do Exercicio 2018
438.367,03
438.367,03 Impostos a Recuperar
(13.353,31)
(1.096,85)
Resultado do Exercício 2019
199.063,71
199.063,71 Outros Créditos
(815.278,63) (673.112,26)
Reserva Legal Exercicio 2018
11.611,24
(11.611,24)
- Redução/Aumento nas contas do Passivo
Reserva Legal Exercicio 2019
9.953,19
(9.953,19)
- Fornecedores
1.202.339,44
13.977,26
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
1.214.000,00
36,84
77.306,56
(814.970,44)
476.372,96 Obrigações Fiscais e Sociais
16.438,87 (28.838,93)
Outros
Créditos
(420.693,13)
1.088.430,73
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
UTILIZAÇÃO DE CAIXA NAS
Nota 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
consideradas indevidamente como adiantamentos de clientes, empresa ATIVIDADES OPERACIONAIS
589.375,52 325.200,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Pontarolo Com.de Cereais Ltda.
(442.917,00) (171.700,00)
Sociedades por Ações e disposições complementares.
d) - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social totalmente integralizado é de R$ Aquisições de Ativo Permanente
Nota 2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:
1.214.000,00 (Hum milhão duzentos e quatorze mil reais), dividido em ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(668.404,27) 698.351,06
a) - REGIME DAS TRANSAÇÕES / ESCRITURAÇÃO: É adotado o regime 56.000 (Cinquenta e seis mil) ações ordinárias nominativas, com direito Instituições Financeiras
Créditos de Acionistas
(175.513,23)
17.987,20
de competência para registro de suas transações.
a voto e sem valor nominal.
(697.458,98) 869.838,90
b) - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES: O Ativo Permanente está registrado ao DIRETORIA:
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS
Julio Cezar Luiz da Silva
custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995, ajustado por Edson Marcio Thomaz
DISPONIBILIDADES
(697.458,98) 869.838,90
Lucas Vinicius Batista Thomaz
Tec.Cont. CRC (PR) 024225/O-1
depreciações e exaustões acumuladas.
NO INICIO DO PERIODO
874.556,80
4.717,90
CPF nº 285.990.049-72
NO FIM DO PERIODO
177.097,82 874.556,80
c) - AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR: Receitas de vendas
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MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 81.442.014/0001-67 - NIRE nº 413.00071942
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Moinho Globo Alimentos S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado, pioneira
no plantio e industrialização do trigo no Norte do
Paraná, semeando e processando a moagem
desde 1954. A administração apresenta, em
atendimento as disposições legais e estatutárias, as
demonstrações financeiras e balanço patrimonial
relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019, com o parecer dos auditores
independentes.
Acreditamos que o capital humano é o
elemento essencial na produtividade e lucratividade
da companhia, fazendo assim a diferença no nível
dos serviços oferecidos aos clientes, na qualidade
dos nossos produtos, na reputação, imagem e
competitividade da empresa. Diante disso, desde
2011 a empresa vem se destacando entre as
melhores empresas para se trabalhar.
Outro ponto de destaque foi a conquista
do certificado FSSC 22.000 em 2019, norma
internacional que define os requisitos de segurança
de alimentos, colocando o Moinho Globo entre
um grupo seleto de empresas que possuem esta
especial certificação. Tudo isso foi feito visando o
nosso cliente, que é o que move o nosso trabalho.

O desempenho financeiro e econômico da
companhia continuam com sua trajetória de
crescimento contínuo pelo qual destacamos
alguns indicadores.

O lucro líquido cresceu 51,64%, passando
de R$ 13,38 milhões (2018) para
R$ 20,57 milhões em 2019:

Ativo Total: de R$ 155,82 milhões (2018)
para R$ 164,54 (2019) crescendo 5,60%.

O índice de liquidez corrente em 1,88 (2019)
melhor desempenho histórico da companhia.

Quanto a geração do EBITDA atingiu
R$ 32,56 milhões (2019) contra
R$ 30,15 milhões em 2018.

Destacamos a gestão de inadimplência
0,15% (2019).

A família Venturelli agradece a seus clientes, consumidores, fornecedores e instituições financeiras pelo apoio e, em especial,
nossos colaboradores pelo empenho e dedicação, proporcionando os resultados positivos demonstrados.

MÁRIO VENTURELLI
Presidente do Conselho de Administracão

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
DIREITOS REALIZÁVEIS
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Outros direitos realizáveis
Tributos a compensar
Estoques
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DIREITOS REALIZÁVEIS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

2019

69.951.889,77
11.287.178,53
58.316.266,42
24.611.708,46
3.282.566,74
120.162,76
7.584.987,41
22.716.841,05
348.444,82
94.595.436,05
587.827,71
587.827,71
9.424.409,60
84.583.198,74
164.547.325,82

GIANCARLO VENTURELLI
Diretor Presidente

PALOMA B. VENTURELLI CARDOSO
Diretora Vice Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
2018
PASSIVO
59.980.941,53
7.125.263,05
52.161.651,49
18.858.125,06
5.505.546,00
223.598,10
7.761.218,61
19.813.163,72
694.026,99
95.836.024,86
397.154,38
397.154,38
8.546.417,69
86.892.452,79
155.816.966,39
6

2019

CIRCULANTE
Fornecedores
Conta corrente de produtores
Salários e ordenados a pagar
Impostos, taxas e contribuições diversas
Outras contas a pagar
Instituições financeiras
Provisão p/férias
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Instituições financeiras
Obrigações Tributárias
Fornecedores
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
TOTAL DO PASSIVO

2018

37.152.654,03
5.728.850,67
635.244,39
1.534.312,44
1.456.109,15
1.857.647,85
24.870.745,22
1.069.744,31
18.134.364,11
18.134.364,11
17.341.251,03
501.217,08
291.896,00
109.260.307,68
15.000.000,00
15.611.372,58
76.662.614,24
1.986.320,86
164.547.325,82

39.302.757,45
4.324.425,23
934.639,63
1.165.976,67
414.675,78
3.062.488,68
28.535.503,29
865.048,17
25.536.619,18
25.536.619,18
24.778.984,10
465.739,08
291.896,00
90.977.589,76
15.000.000,00
15.631.253,22
58.360.015,68
1.986.320,86
155.816.966,39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EVENTOS

CAPITAL SOCIAL

SALDOS EM 31/DEZ./18
Realização Reserva de Reavaliação
Lucro Líquido do Exercício
Reserva de Incentivos Fiscais
Distribução de Lucros
SALDOS EM 31/DEZ./19

15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00

RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

RESERVA
LEGAL

15.631.253,22
(19.880,64)
0,00
0,00
0,00
15.611.372,58

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Realização da reserva de reavaliação
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial
Aumento/Redução dos Ativos Operacionais
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos Diversos
Tributos a compensar
Estoques
Despesas do exercício seguinte
Depósitos judiciais
Aumento/Redução dos passivos operacionais
Fornecedores
Conta corrente de produtores
Salários e ordenados a pagar
Impostos, taxas e contribuições diversas
Outras contas a pagar
Provisão p/férias
Obrigações Tributárias
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Pagamento de dividendos
Caixa líquido obtido nas atividades de
financiamentos
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E
EQUIVALENTES
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01/JAN./19
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/DEZ./19

20.570.335,71
5.440.204,32
(19.880,64)
(787.991,91)
(5.999.706,09)
(5.753.583,40)
2.222.979,26
103.435,34
176.231,20
(2.903.677,33)
345.582,17
(190.673,33)
1.550.132,65
1.404.425,44
(299.395,24)
368.335,77
1.041.433,37
(1.204.840,83)
204.696,14
35.478,00
20.753.094,04
(3.220.950,27)
(3.664.758,07)
(7.437.733,07)
(2.267.737,15)
(13.370.228,29)
4.161.915,48
7.125.263,05
11.287.178,53

RESERVA DE
INCENTIVOS FISCAIS

1.986.320,86
0,00
0,00
0,00
0,00
1.986.320,86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em Reais)

2019

RESERVA DE LUCROS
8.914.683,09
0,00
0,00
53.491.843,49
0,00
62.406.526,58

LUCROS À
DISPOSIÇÃO
49.445.332,59
0,00
20.570.335,71
(53.491.843,49)
(2.267.737,15)
14.256.087,66

TOTAL
90.977.589,76
(19.880,64)
20.570.335,71
(2.267.737,15)
109.260.307,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM EXERCÍCIO (Em Reais)

2018

RECEITA BRUTA
DEDUÇÕES
RECEITA LÍQUIDA
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas/Receitas financeiras
Despesas c/vendas
Despesas com filiais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
OUTRAS RECEITAS
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
S/ LUCRO E IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/O LUCRO
E IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro por ação

2019

2018

242.803.585,96 210.774.453,01
(16.823.664,67) (14.778.762,11)
225.979.921,29 195.995.690,90
(154.101.192,44) (130.469.753,18)
71.878.728,85
65.525.937,72
(48.890.229,88) (45.508.535,43)
(4.834.324,94)
(5.138.208,37)
(33.210.426,28) (31.368.596,00)
(3.295.289,84)
(3.183.490,17)
(9.012.441,19)
(7.656.273,57)
1.462.252,37
1.838.032,68
22.988.498,97
20.017.402,29
336.219,88
202.214,25

13.381.464,95
5.504.515,47
(19.880,64)
(756.102,62)
(12.786.265,40)
145.016,15
(5.441.356,64)
95.639,41
(1.698.617,20)
(5.993.416,11)
(37.962,21)
144.431,20
23.324.718,85
20.219.616,54
(4.991.535,48)
(1.037.610,36)
(710.808,23)
(4.311.584,53)
(1.716.772,78)
(6.127.343,36)
(1.284.569,78)
20.570.335,71
13.381.464,95
54.148,09
1,37
0,89
110.845,88
380.627,78
ENIO TAVARES | Contador CRC/PR nº 038.979/O-2
25.678,08
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
33.319,00
332.196,28 Ilmo. Srs. Diretores e Acionistas da MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
(COMPANHIA) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
(73.001,19) 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
5.154.877,63 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
(7.127.126,01) a posição patrimonial e financeira do MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (COMPANHIA) em
(2.348.578,72) 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Curitiba, 18 de março de 2020
(4.320.827,10)
(4.061.632,01)
11.186.895,06
7.125.263,05

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6
KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
CONTADORA CRC-PR Nº 051096/O-0
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sengés Florestadora e Agrícola Ltda. torna público que recebeu do IAP, a
Renovação da Licença de Operação para extração de cascalho, nº 30.398, com
validade até 01/04/2021 instalada na localidade denominada Fazenda Boa
Esperança, Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná.
32892/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO SINAP
O Presidente do SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art. 16, inciso
III, do Estatuto e legislação sindical pertinente, convoca os seus
diretores, filiados e demais interessados, para participarem da (A.G.E),
que será realizada no dia 27 de abril de 2020, com início às 17h30min,
via WhatsApp do SINAP (41) 99658-6981, para a continuidade de
discussão sobre a pauta publicada no DIOE do dia 16/04/2020, Edição
nº 10667, página 42.
Curitiba, 22 de abril de 2020.
Vitor Hugo Paes Loureiro Filho
Presidente
33675/2020
SINPRONORP
Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte, Noroeste e Oeste
do Estado do Paraná.
Av. Cidade de Leiria, 637-sala 27-Zona 04 – Cep 87013–280–
Maringá–Pr.
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA
Pelo presente Edital, o Presidente do SINPRONORP, no uso de suas
atribuições, ante o processo eleitoral para renovação DA DIRETORIA
DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO NORTE, NOROESTE E OESTE DO ESTADO DO PARANÁ –
SINPRONORP, em eleições a serem realizadas no dia 19 de Junho de
2020, conforme Edital de Convocação, publicado no jornal: DIÁRIO
OFICIAL PARANÁ (edição n° 10662/pág. 43), em sua edição do dia 07
de Abril de 2020 FAZ SABER que se inscreveu, para concorrer ao pleito,
01(uma) chapa. A inscrição ocorreu no dia 14 de Abril de 2020, às
16:00h,
intitulada
“SUPERAÇÃO”
com
a
seguinte
composição:DIRETORIA EFETIVA: PRESIDENTE: Valdenir Roberto
Santoro; VICE-PRESIDENTE: Sidenei Costamanha; SECRETÁRIO
GERAL: Otávio Consolaro Neto; DIRETOR FINANCEIRO: Henrique
Lavagnini; DIRETOR SOCIAL: Antonio Carlos de Souza Auwarter;
DIRETOR CULTURAL: Marcos Duarte da Silva; DIRETOR DE
PATRIMÔNIO E ESPORTES: Antonio Aparecido Lopes; SUPLENTES
DA DIRETORIA: Paulo Roberto Luchetti Vieira, Haroldo Cezar Carvalho,
Robinson Aparecido Andreatti, Roberto Liberato; CONSELHO FISCAL
EFETIVO: Paulo Henrique de Paula Ribeiro, Constantino de Marchi,
José Aparecido Negrão DELEGADOS FEDERATIVOS: Valdenir
Roberto Santoro e Henrique Lavagnini; SUPLENTES DOS
DELEGADOS FEDERATIVOS: Antonio Aparecido Lopes, Sidenei
Costamanha. Fica aberto o prazo de 3(três) dias, a contar do dia
seguinte à publicação deste Edital, para impugnação de candidaturas,
na forma do estatuto do Sindicato. Maringá – PR, 24 de Abril de 2020.
Antonio Aparecido Lopes
Presidente/Sinpronorp

33360/2020
SOPARELI REFLORESTAMENTOS S/A
CNPJ Nº. 03.063.686/0001-58
NIRE Nº. 41300016941
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
2ª CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se, por economia de custos na sede do
escritório Augusto Prolik, sito à Rua Marechal Deodoro, 497, 16º. Andar, em
Curitiba, Paraná, às 15:00 (quinze) horas do dia 28 de abril de 2020, para
tomarem conhecimento e deliberarem sobre as seguintes matérias:
a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras
e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Eleição da nova
Diretoria; d) Outros assuntos de interesse social.
Outrossim, comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas,
na sede social da empresa, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei
6.404 de 15/12/1976, relativos ao exercício de 2019.
Irati, 21 de abril de 2020.
Cirlei Terezinha Dellani Milla - Diretora

31762/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
SANESB SERVICOS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação
da Licença de Operação para COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS
PERIGOSOS E N?O PERIGOSOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO
FINAL TERCERIZADA instalada RUA MARCELINO JASINKI, 1057 TINDIQUERA ARAUCARIA PR.
33478/2020
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SOPACO – SOCIEDADE PARANÁ COML. E IMPORTADORA LTDA
CNPJ Nº. 78.143.922/0001-45
NIRE Nº. 41201646645
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2ª CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em
Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se, por economia de custos na sede do
escritório Augusto Prolik, sito à Rua Marechal Deodoro, 497, 16º. andar, em
Curitiba, Paraná, às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2020, para tomarem
conhecimento e deliberarem sobre as seguintes matérias:
I) Em Assembleia Geral Ordinária:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; c) Eleger os membros da nova Diretoria; e d)
Outros assuntos de interesse social
II) Em Assembleia Geral Extraordinária:
a) Apresentação da planilha elaborada pela Diretoria com a projeção de gastos
para os próximos 12 (doze) meses; b) Aprovar a captação de recursos dos
sócios, que não será via aumento de capital social, para adimplir as prestações
vincendas dos débitos incluídos no REFIS e de outras despesas administrativas
da Sociedade cujo valor total aproximado é de R$ 4.404.794,29 (quatro
milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte
nove centavos); e c) Outros assuntos.
Outrossim, comunicamos que se encontram à disposição dos senhores sócios, na
sede social da empresa, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404
de 15/12/1976, relativos ao exercício de 2019.
Irati, 21 de abril de 2020.
Cirlei Terezinha Dellani Milla - Diretora

31706/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SUL DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 76.676.436/0010-58 torna
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Beneficiamento,
estocagem de cereais, armazenamento e comercio de insumos e defensivos
agricolas; com validade ate 16/04/2024. instalada End.: Rua Antonio Carmeliano
Pereira, 642 , Bairro Vila Nova, CEP: 84.530-000, Municipio de Teixeira SoaresPR.
33751/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TERTULIA Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltda torna público
que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Tratamento
fitossanitario de sementes, Deposito e Comercio de agrotoxicos e afins instalada
na Rua Bandeirantes,1069, Centro Palotina -Parana,com validade ate 03/04/2025.
28993/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
TOROCUA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Atividade de Comercio Varejista de
Mercadorias em Geral, - Hipermercado a ser implantada AV. TITO MUFFATO,
90 - BAIRRO ESMERALDA - CASCAVEL -PR.
32672/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
TOROCUA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Operação para Atividade de Comercio Varejista
de Mercadorias em Geral, - Hipermercado instalada AV. TITO MUFFATO, 90 BAIRRO ESMERALDA - CASCAVEL -PR.
32673/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, portadora
do CNPJ 07.770.042/0002-31, torna público que recebeu da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Curitiba, a Licença Prévia para Transporte rodoviario de
produtos perigosos a ser implantada na Estrada do Ganchinho, 957 - Galpao 03,04
e 05, Cond. Logistico Paci&#64257;co, CEP 81.930-165, Sitio Cercado, Curitiba/
PR.
31309/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, portadora do
CNPJ 07.770.042/0002-31, torna público que irá requerer à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Curitiba, a Licença de Instalação para Transporte rodoviario
de produtos perigosos a ser implantada na Estrada do Ganchinho, 957 - Galpao
03,04 e 05, Cond. Logistico Paci&#64257;co, CEP 81.930-165, Sitio Cercado,
Curitiba/PR.
31307/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Trevo Pallets Alto Piquiri Ltda (CNPJ Nº 04.502.800/0001-61) torna público
que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Industria de pallets - LP Nº 160263
Validade 10/06/2020 a ser implantada Rodovia PR 486-KM 106, Barracão II, S/
Nº, Lote Rural Nº16-A-1, Cidade de Alto Piquiri - PR.
31742/2020
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TERRAL S.A.

CNPJ 15.379.991/0001-32 NIRE: 41300084378
Balanço Patrimonial do ano de 2019
Ano 2018
ATIVO
39.605.788,67
ATIVO CIRCULANTE
27.548.189,01
27.548.189,01
DISPONIVEL
Caixa
399,94
Bancos c/movimento
Aplicação de liquidez imediata
27.547.789,07
6.526.159,25
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Adiantamentos Diversos
6.316.898,18
209.261,07
IMPOSTOS A RECUPERAR
IRF A RECUPERAR
209.261,07
5.531.440,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
1.716.667,00
Participações em outras empresas
1.716.667,00
IMOBILIZADO
3.808.530,41
Ediﬁcações
3.801.318,81
Maquinas e equipamentos
7.211,60
Móveis e Utensilios
6.243,00
INTANGIVEL
Software
1.593,00
Marcas e Patentes
4.650,00
PASSIVO
39.605.788,67
124.538,02
PASSIVO CIRCULANTE
124.538,02
OBRIGAÇÕES A PAGAR
Obrigações Trabalhistas
15.642,56
Obrigações Fiscais
108.895,46
1.098,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1.098,01
OBRIGAÇÕES COM OS SÓCIOS
Empréstimos Coligadas
1.098,01
39.480.152,64
PATRIMONIO LIQUIDO
41.594.762,44
CAPITAL SOCIAL
Capital Social integralizado
41.594.762,44
-2.114.609,80
RESERVAS DE LUCROS
(-) Prejuizo Acumulado
-2.114.609,80
Demonstração de Resultado do ano de 2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de locação imobiliária
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos incidentes s/receitas
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas
Despesas c/pessoal e encargos sociais
Resultado ﬁnanceiro liquido
Despesas tributárias
(+) OUTRAS RECEITAS
Ganhos de Capital
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

Ano 2019
19.437.756,68
4.081.062,55
4.081.062,55
400,51
4.080.662,04
6.632.884,00
6.269.797,83
363.086,17
363.086,17
8.723.810,13
3.816.667,00
3.816.667,00
4.900.900,13
4.851.898,81
13.240,50
35.760,82
6.243,00
1.593,00
4.650,00
19.437.756,68
9.718,65
9.718,65
2.287,03
7.431,62
19.428.038,03
21.594.762,44
21.594.762,44
-2.166.724,41
-2.166.724,41
96.312,21
-64.373,84
31.938,37
-118.052,98
-352.041,40
-781.249,32
1.173.987,47
-158.749,73
34.000,00
-52.114,61
-52.114,61

Demonstração dos Lucros e Prejuizos Acumulados do ano de 2019
-2.114.609,80
-52.114,61
-2.166.724,41

SALDO NO INICIO DO PERIODO
(+OU-) Lucro ou Prejuizo do exercicio
SALDO NO FINAL DO PERIODO

DFC-Demonstração dos Fluxos de Caixa do ano de 2019
FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Valores recebidos
(-) Pagamentos a fornecedores
(-) Pagamento de impostos
(-) Pagamentos de salários a colaboradores
(-) Pagamentos de juros
Disponibilidades liquidas geradas nas ativ operacionais

ANO 2018
2.167.516,49
151.316,72
491.527,72
658.992,12
11.892,30
853.787,63

ANO 2019
1.315.336,46
179.207,21
331.443,64
570.325,90
2.146,65
232.213,06

FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Integralização ou aumento de Capital Social
(-) Pagamentos de lucros ou dividendos
Disponibilidades liquidas geradas nas ativ de
ﬁnanciamentos

4.932.249,67
-727.762,87

37.509.856,89
0,00

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO
VARIAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES
Curitiba, 31 de dezembro de 2019.
Paulo Sisto de Mattos
Contador - CRC/PR 027302/O-6

4.204.486,80

37.509.856,89

5.058.274,43
32.244.052,42
27.548.189,01
-4.695.863,41

37.742.069,95
27.548.189,01
4.081.062,55
- 23.467.126,46

Marcelo Beltrão de Almeida
Diretor

33623/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Trevo Pallets Alto Piquiri Ltda (CNPJ Nº 04.502.800/0001-61) torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Industria de pallets a ser
implantada Rodovia PR 486-KM 106, Barracão II, S/Nº, Lote Rural Nº16-A-1,
Cidade de Alto Piquiri - PR.
31748/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
VANDERLEI RAMOS 05045409980, inscrito no CNPJ n° 23.969.829/000100 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para a atividade de
lavagem de veículos automotores leves e pesados a ser implantada na Av. Dambros
e Piva, 1804 - Santa Rita  85615-000 - Marmeleiro-PR..
33280/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
BRAZ CAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna público que irá requerer ao
IAP, a Licença de Instalação para Fábrica de Tintas e que recebeu a Licença Prévia
LP nº178820 a ser implantada no município de Wenceslau Braz PR.
33665/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ARMANDO VISIOLI torna público que recebeu do IAP, a Licença Simplificada
para atividade de Piscicultura a ser implantada na Parte “B” do Lote Rural nº 72,
Linha Vera Cruz, Santa Helena/ PR.
33289/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Osmar Kloster Oliveira, CPF 411.619.049-72 torna público que irá requerer à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Guarapuava, a Regularização da Licença Simplificada
para obras viarias a ser implantada na PR 170 km 3, Olarias - Guarapuava (PR)].
32954/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Bonanza Participações Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação para aerodromo privado a ser implantada no Lt. 27/A e 28/B na Aldeia
2, da Colônia Witmarsum, conforme matrículas ns. 13.618 e 13.619 do RI de Pa.
33343/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
MOACIR NATALINO PETRY, CPF 001.343.599-09 torna público que recebeu do
IAP, a Licença de Instalação para Suinocultura - Terminação nº 178281 valida até
27/03/2022 a ser implantada na Linha Bandeirantes, Salgado Filho - PR.
33240/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CELIO LUIS AZZOLINI, CPF 917.413.609-78 torna público que recebeu do IAP,
a Licença de Instalação para AVICULTURA DE CORTE - FRANGOS nº 179121,
valida até 14/04/2022 a ser implantada na Linha Azzolini, Salgado Filho - PR.
33244/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ELIAS HELÁRIO WACHHOLZ torna público que recebeu do IAP, a Licença
Simplificada para a atividade de Piscicultura a ser implantada no Lote Rural n°
72.B, Distrito de Concórdia do Oeste, Município de Toledo, Estado do Paraná.
VALIDADE: 24/08/2020.
33298/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
LEANDRO ANDRE RECH, CPF 120.524.719-01 torna público que recebeu do
IAP, a Licença de Instalação para Suinocultura - Terminação nº 178455, valida até
01/04/2022 a ser implantada na Linha Bandeirantes, Salgado Filho - PR.
33242/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ARMANDO VISIOLI torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de
Licença Simplificada para atividade de Piscicultura implantada na Parte “B” do
Lote Rural nº 72, Linha Vera Cruz, Santa Helena/ PR.
33290/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Karina Querne de Carvalho Passig (CPF 015.633.709-64) torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença Simplificada para o engarrafamento de agua mineral a
ser implantada na estrada Cristalina km 4, lote 482, Gleba Ribeirão Cananéia, no
Município de Terra Boa - PR.
33311/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Leocir Zauza torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação
para ampliacao de atividade de suinocultura a ser implantada no Lote Rural n.
62-Remanescente, da Gleba n. 62-FB, Municipio de Francisco Beltrao/PR.
33584/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Bonanza Participações Ltda torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de
Operação para aerodromo privado instalada no Lt. 27/A e 28/B na Aldeia 2, da
Colônia Witmarsum, conforme matrículas ns. 13.618 e 13.619 do RI de Pa.
33344/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MOACIR NATALINO PETRY, CPF 001.343.599-09 torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Operação para Suinocultura - Terminação instalada
na Linha Bandeirantes, Salgado Filho - PR.
33241/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CELIO LUIS AZZOLINI, CPF 917.413.609-78 torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença de Operação para AVICULTURA DE CORTE - FRANGOS
instalada na Linha Azzolini, Salgado Filho - PR.
33245/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LEANDRO ANDRE RECH, CPF 120.524.719-01 torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença de Operação para Suinocultura - Terminação instalada na Linha
Bandeirantes, Salgado Filho - PR.
33243/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ELIAS HELÁRIO WACHHOLZ torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de
Licença Simplificada para a atividade de Piscicultura implantada no Lote Rural n° 72.B,
Distrito de Concórdia do Oeste, Município de Toledo, Estado do Paraná.
33300/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
DERBLI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Instalação para a atividade de Usina de Asfalto a ser
implantada NA LOCALIDADE DE LINHA PINHO, PINHO DE CIMA, ZONA
RURAL, MUNICÍPIO DE IRATI, ESTADO DO PARANÁ.
33768/2020
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ALOISIO FREISLEBEN torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia
para a atividade de Suinocultura a ser implantada na localidade de Linha Visconde
de Nacar, Zona Rural, Município de Prudentópolis, Estado do Paraná.
33465/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RENATO GRECHINSKI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia
para a ampliação da atividade de suinocultura a ser implantada na Localidade de
Marcondes, Zona Rural, Município de Prudentópolis, Estado do Paraná.
33538/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DAGOBERTO JOSE LUDWIG torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento e armazenamento de
produtos agricolas instalada Rodovia PR 323 - KM 31,2, s/n, Silo - Zona Rural Linha do Cerne - 86170-000 - Sertanopolis/PR.
33372/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Lactalis do Brasil torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para
instalação de caldeiras a ser implantada AVENIDA DOS PIONEIROS, 2868 CENTRO - 84145-000 - Carambeí/PR.
33345/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ALEX WILLIAN PAROLIN RIBEIRO CPF 065.490.229-16 torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Suinocultura Terminação a ser
implantada LINHA KENNEDY, TRES BARRAS DO PARANA-PR.
33299/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ALEX WILLIAN PAROLIN RIBEIRO CPF 065.490.229-16 torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Operação para Suinocultura Terminaçao instalada
LINHA KENNEDY, TRES BARRAS DO PARANA-PR.
33297/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
VALDERINO AYRES - DESTILARIA torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Simplificada para FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE DE CANA-DEAÇUCAR a ser implantada NA COMUNIDADE 10 DE MAIO - LOTE 813 ASSENTAMENTO CELSO FURTADO, QUEDAS DO IGUAÇU/PR..
33594/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Elimar Fey torna público que recebeu do IAP, a Licença Simplificada para
atividade de Piscicultura a ser implantada Lote Rural nº 243 e LR nº 244, do
31º perímetro da Fazenda Britânia, Linha 5 de Outubro, Maripá-PR. Validade:
16/04/2026.
33375/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DA LICENÇA SIMPLIFICADA
WASHINGTON LUIZ RAMOS FERRO torna público que recebeu do IAP,
a Regularização da Licença Simplificada para Bovinocultura de Leite,
Validade 31/03/2025 a ser implantada Imóvel Matrícula 9712 - Linha Lucion
- Vitorino - Pr.
33325/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ENZO ROBERTO GRANDO torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação para Suinocultura, Validade 17/09/2023 a ser implantada LR 20 - GL
12-AM - Matrícula 149 - Linha Furlan - Ampére-Pr.
33327/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
HELIO PARZIANELLO torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação para Suinocultura, Validade 08/04/2022 a ser implantada LR 31-C - GL
35-DV - Matrícula 28.943 - Linha Benetti - Dois Vizinhos - Pr.
33323/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Bruno Krebs torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para
Suinocultura-Crechário(ampliação) instalada Lote Rural 66B/66A, Linha
Arapongas, Novo Sarandi, Toledo/PR.
33408/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MARILDO CAPRA torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para
Suinocultura, Validade 17/04/2021 a ser implantada LR 55 - Polígono “E” Matrícula 4.260 - Linha Concórdia - Salgado Filho-Pr.
33316/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MAURY ANTONIO BAU e OUTRO torna público que recebeu do IAP, a Licença
Prévia para Suinocultura, Validade 02/04/2021 a ser implantada no imóvel
Matrícula 11.677 - Linha Bonita - Ampére - Pr..
33312/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
BIG JUMP PARQUE AQUATICO torna público que recebeu do IAP, a Licença
Prévia para Atividade de Parque Aquático, a ser implantada no Lote Rural n° 13,
Matrícula 6.168, Linha Aparecida, Santa Helena - PR.
33774/2020
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPIRONELLI & CIA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Renovação da
Licença de Operação para Fabricação de farinha de carne, osso e sebo bovino
instalada na Rua Pinguin, nº 900, Parque das Industrias Leves, Município de
Londrina,Estado do Paraná.
33470/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DERBLI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI torna público que recebeu
do IAP, a Licença Prévia para a atividade de Usina de Asfalto a ser implantada
NA LOCALIDADE DE LINHA PINHO, PINHO DE CIMA, ZONA RURAL,
MUNICÍPIO DE IRATI, ESTADO DO PARANÁ.
33763/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Senhor Luiz Aparecido Servelhere - CPF: 279.412.309-25 torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação de Licença Simplificada para Atividade de Producao
de Carvao Vegetal implantada Estrada Mestre Rodovia Casa Branca Xambre Umuarama.
33062/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
LAIRSON JONAS JESSE torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para SUINOCULTURA instalada NA GLEBA LAMBARI,
LOTE 29 DO RAMAL NEUSA MUNICIPIO DE TUPÃSSI.
33565/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JACKSON MENEGHETTI HOFFMANN torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Operação para Suinocultura instalada LR 10 - Matrícula 3.708 Reassentamento ITA I - Mangueirinha-Pr.
33309/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ILÍVIO FRITZEN torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação
para Suinocultura instalada LR 131 - GL 53-FB - Matrícula 3.522 - Linha Primeiro
de Maio - Salto do Lontra-Pr.
33319/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ENZO ROBERTO GRANDO torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de
Operação para Suinocultura instalada LR 20 - GL 12-AM - Matrícula 149 - Linha
Furlan - Ampére-Pr.
33328/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LUIZ ANTONIO PIEREZAN torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Operação para Suinocultura instalada LR 114-C e 139 - GL 53-FB - Matrícula
17.019 - Linha Rio Varanda - Nova Esperança do Sudoeste-Pr.
33322/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O Sr. Nero Paganini CPF: 662.830.199-00 torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia para O projeto de irrigação por pivô central para cultura de grãos,
a ser implantada Nos lotes 14-D, 14-C, 14-E-1 e 14-E-2 no município de Tupassi
-PR.
33306/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
MAURY ANTONIO BAU e OUTRO torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença de Instalação para Suinocultura a ser implantada no imóvel Matrícula
11.677 - Linha Bonita - Ampére - Pr..
33315/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
MARILDO CAPRA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação
para Suinocultura a ser implantada LR 55 - Polígono “E” - Matrícula 4.260 - Linha
Concórdia - Salgado Filho-Pr.
33318/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
BIG JUMP PARQUE AQUATICO torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença de Instalação para Atividade de Parque Aquático, a ser implantada no
Lote Rural n° 13, Matrícula 6.168, Linha Aparecida, Santa Helena - PR.
33779/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARCO ANTONIO GOMES torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de
Operação para fabricação de produtos de limpeza instalada no lote 313-A/1/2/3151/2-A/A, Pq Indutrial I, Mandaguari, PR.
33324/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O Sr Rafael Broetto Henrique torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para
Loteamento (Parcelamento de Solo) a ser implantada Lote - 20/20-A/Remanescente-A-02
, da Gleba Patrimônio Terra Boa, Município e Comarca de Terra Boa - Pr.
33260/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Bruno Krebs torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de
Operação para Suinocultura-Crechário(ampliação) instalada Lote Rural 66B/66A,
Linha Arapongas, Novo Sarandi, Toledo/PR.
33409/2020
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPIRONELLI & CIA LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação
da Licença de Operação para Fabricação de farinha de carne, ossos e sebo
bovino instalada Rua Pinguin nº 900, Parque das Industrias Leves, Município de
Londrina, Estado do Paraná.
33474/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Dionisio Sbrissa e Carlos Sbrissa torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para suinocultura terminação instalada no Lote Rural 81-B.2, na Lª Sol
Nascente, Toledo, Paraná.
33534/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
OLINDA HENDGES, torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença
de Operação para SUINOCULTURA DE TERMINAÇÃO instalada LR 29-A-1,
GL. 03 COL. A CASCAVEL, LINHA GARIBALDI, Município de CORBÉLIA,
Estado do Paraná. Validade: 29.09.2023.
33277/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
FLAVIA MARIA RUCHINEK, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
Simplificada para AMPLIAÇÃO SUINOCULTURA DE TERMINAÇÃO a ser
implantada LR 02, GL 10, COL. PINDORAMA, CAMPINA, Município de
CAFELANDIA, Estado do Paraná.
33161/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
LENIR JASPER DE PAULA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
Simplificada para AMPLIAÇÃO SUINOCULTURA DE TERMINAÇÃO, a ser
implantada LR 115-A E 115-B, GL 08 DA COLÔNIA PINDORAMA, USINA
VELHA, Município de CAFELÂNDIA, Estado do Paraná..
33158/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
NELSON JASPER E RODRIGO JASPER torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Simplificada para AMPLIAÇÃO SUINOCULTURA DE TERMINAÇÃO
a ser implantada LOTE RURAL 112-A-3, GL. 08, COL. PINDORAMA, SILVA
JARDIM, Município de CAFELÂNDIA, Estado do Paraná..
33163/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
BENJAMIM VOSS torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de Licença
Simplificada para PISCICULTURA DE CORTE implantada no LR 205-A PARTE
DESTACADA, GL. 08, COL. PINDORAMA, IGUAÇUZINHO, Município de
NOVA AURORA, Estado do Paraná.
33399/2020

SIMEPAR
CNPJ: 76.904.820/0001-70

EXTRATO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
STE/ENGEMIN - PR 239
Empresas Consorciadas: STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A
(NIRE 4330000418-0 - CNPJ/MF 88.849.773/0001-98) - Empresa Líder, com
50% de participação e ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA (NIRE
4120191574-3 - CNPJ/MF 80.257.389/0001-94) com 50% de participação.
Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração do projeto
executivo de implantação da Rodovia PR-239, trecho Mato Rico a Roncador, no
Estado do Paraná, na extensão estimada de 27,00 km, objeto do Edital de
Concorrência nº 022/2019 DER-DT- SDP 004/2019-DER/DT, junto ao
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR. Sede: Rua
Saldanha da Gama, n° 225, Bairro Harmonia, em Canoas/RS - CEP 92310-630.
Fundamentação Legal: Artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76. Data de Inicio: 01/04/
2020, Registro Certificado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande
do Sul, Certifica registro sob o nº 43500319320 em 01/04/2020 da Empresa
CONSORCIO STE/ENGEMIN - PR-239, NIRE 43500319320 e protocolo
204777852 - 31/03/2020, CNPJ/MF nº 36.868.419/0001-07, Autenticação:
BED75EAFE08997B865492936A546C461CBBC47BA. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves - Secretário

33704/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
TACILIO OENNING torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de
Licença Simplificada para PISCICULTURA DE CORTE implantada no LR 38-A
E 38, GLEBA 8-C, COL. PERUIBE, NSA. SRA. DE FATIMA, Município de
NOVA AURORA, Estado do Paraná.
33168/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Dionisio Sbrissa e Carlos Sbrissa torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para suinocultura terminação instalada no
Lote Rural 81-B.2, na Lª Sol Nascente, Toledo, Paraná.
33536/2020
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
WALDIR ESCHER torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação
para AMPLIAÇÃO DE SUINOCULTURA a ser implantada NO LOTE RURAL
Nº 19 DO 45º PERIMETRO NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR.
33724/2020
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
WALDIR ESCHER torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação
para AMPLIAÇÃO DE SUINOCULTURA instalada NO LOTE RURAL Nº 19
DO 45º PERIMETRO NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR.
33728/2020

Demonstração Fluxo de Caixa
2018
2019
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.610.451,48 (3.008.601,95)
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019
1.060.031,62
947.730,84
Ativo
2018
2019 ENTRADAS
Ativo Circulante
3.610.810,25 605.356,95 Receitas Sociais
649.678,66
838.783,54
Caixas e Equivalentes de Caixa
3.607.931,25 599.329,30 Receitas Ordinárias
44.574,30
97.058,95
- Caixa e Bancos
3.328.327,55 218.505,07 Outras Receitas
365.778,66
11.888,35
- Aplicações Financeiras
279.603,70 380.824,23 SAIDAS
2.550.419,86 (3.956.332,79)
Valores a Receber
2.879,00
6.027,65
(8.370,00)
–
Valores a Recuperar
–
4.036,65 (-) Fornecedores
(433.473,56) (280.347,51)
- Ação Cruz Vermelha Recuperar
–
4.036,65 (-) Empregados
(7.559,44)
(5.353,00)
Adiantamentos a Funcionários
2.879,00
1.991,00 (-) Tributos
(42,68)
–
- Adiantamento a Empregados
2.879,00
– (-) Juros Pagos
- Adiantamento de Férias
–
1.991,00 (-) Despesas
(12.828,95) (22.232,88)
Imobilizado
2.322.004,65 2.241.285,33 (-) Repasses Legais de Receitas
– (10.773,97)
- Bens Móveis
235.998,34 235.998,34 (-) Repasses de Contribuição Sindical
(179,69)
–
- Bens Imóveis/Reformas Ampliação
2.232.570,16 2.232.570,16 (-) Outros Pagamentos
(313.776,03) (340.227,27)
- Direitos
33.802,87
33.802,87
(-)
Perdas
de
Aplicação
Financeira
–
(466,56)
Depreciações
(180.366,72) (261.086,04)
3.326.650,21 (3.292.894,95)
Total do Ativo
5.932.814,90 2.846.642,28 (-) Obrigações de Repasse
–
(4.036,65)
Passivo
2018
2019 (-) Valores a Recuperar
2.
INVESTIMENTOS
Bens
Ativo
(34.155,40)
–
Passivo Circulante
3.467.430,70 165.528,15
4.083,10
–
- Obrigações Trab. e Prev.
7.836,81
4.307,88 3. FINANCIAMENTOS
- Tributos a Recolher
953,68
825,01 AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA
3.572.212,98 (3.008.601,95)
- Contas a Pagar
3.332.000,21
33.755,26 E EQUIVALENTES
- Fornecedores
126.640,00 126.640,00 Caixa e Equivalentes de Caixa no
Patrimonio Liquido
2.465.384,20 2.681.114,13 Início do Período
35.718,27 3.607.931,25
- Patrimônio Social
2.240.336,60 2.240.336,60 Caixa e Equivalentes de Caixa no
- Superávit do Exercício
225.047,60 440.777,53 Fim do Período
3.607.931,25
599.329,30
Total do Passivo
5.932.814,90 2.846.642,28 VARIAÇÃO CX E EQUIVALENTE 3.572.212,98 3.008.601,95
Notas Explicativas Gerais
01 - Contexto Operacional Sindicato dos Médicos no Estado do passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a
Parana, cadastrada no CNPJ sob o número 76.904.820/0001-70, fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos. 3.
constituída em 12/05/1987, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível: Direitos – As contas de
exerce Atividades de Organizações Sindicais. Com sede no município de direitos estão representas por marcas e patentes. Imobilizado – As contas
Curitiba/PR, na Rua Coronel Joaquim Sarmento, nº 177 - Bom Retiro. 02 de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido
- Da Apresentação das Demonstrações Contábeis. As Demonstrações a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas
Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos das práticas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil
contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica estimada dos bens. Intangível – As contas do intangível estão representas
geral para entidades sem fins lucrativos – ITG 2002, aprovada pelo por licenças de uso de softwares sendo avaliadas ao custo de aquisição.
Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC n° 1409/12 04 - Patrimônio Social As mutações ocorridas no Patrimônio Social
de 21 de Setembro de 2012. 03 - Das Principais Práticas Contábeis estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior
Adotadas A Entidade adota o princípio da competência para, registro e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base
dos fatos contábeis bem como para elaboração das demonstrações con- a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas
tábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 05 - InContas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior formações Relevantes Declara que em dez/2018 recebeu uma ação
ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. indenizatória da reclamada PUC no valor de R$ 9.657.521,33 (nove
b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram milhões, seiscentos cinquentas e sete mil, quinhentos e vinte e um reais
contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim e trinta e três centavos), em prol dos médicos associados ao Sindicado
apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício. c) dos Méditos No Estado Do Paraná, CNPJ nº 76.904.820/0001-70, que
Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os representava. Conforme registrado na contabilidade nos exercícios de
principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equi- 2018 e 2019,os repasses aos médicos associados foram feitos da seguinte
valentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações forma: - Em 2018 foi repassado o valor de R$ 6.330.871,12 ( seis milhões
financeiras de liquidez imediata. 2. Passivos financeiros – Os principais trezentos e trinta mil, oitocentos setenta e um reais e doze centavos); - em

Demonstração do Resultado do Exercício
2018
2019
Receita Operacional
697.413,73 946.657,15
Receitas Socias
285.318,58 784.906,79
Receitas Ordinárias
648.550,45 185.064,09
Receitas Patrimoniais
3.340,46
11.888,35
(-) Repasses Legais
(239.616,07) (35.202,08)
(-) Reembolso Contrib. Sindical
(179,69)
–
Despesas Operacionais
(769.464,81) (649.741,34)
Despesas Com Pessoal.
(400.071,60) (272.677,72)
Desp.Localiz.e Funcionamento
(300.825,21) (292.269,50)
Despesas Gerenciais
(30.759,57) (46.295,24)
Desp. C/Benef. A Associados
(15.026,68) (31.359,78)
Aquisição Investimentos n/ Exerc.
(6.819,69)
–
Impostos, Taxas e Contribuições
–
(1.836,89)
Despesas Financeiras
(15.962,06)
(5.302,21)
Receitas não Operacionais
362.438,20
–
Receitas Eventuais
362.438,20
–
Despesas não Operacionais
(65.339,52) (81.185,88)
Perda de Aplicação Financeira
–
(466,56)
Depreciação
(65.339,52) (80.719,32)
Superávit ou Déficit Exercício
225.047,60
215.729,93
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldo do
Saldo Final
Superávit do Exercício
Exercício Anterior
Em 31/12/2018 No Exercício
31/12/2019
Patrimônio Social
2.465.384,20 215.729,93 2.681.114,13
2019 foi no valor R$ 3.293.261,75 ( três milhões, duzentos noventa e
três mil, duzentos sessenta e um reais e setenta e cinco centavos); - em
2020 ficou um saldo a repassar no valor R$ 33.388,46( trinta e três mil,
trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). No ano de
2019, outro processo teve seu desfecho, a favor dos médicos associados
ao Sindicado dos Médicos do Paraná, onde a reclamada Cislipa efetuou
o pagamento no valor de R$ 613.062,36 (seiscentos e treze mil, sessenta
e dois reais e trinta e seis centavos), efetuando o repasse na sua integralidade aos associados. Também cabe o registro que no ano de 2019 a
Cruz Vermelha, reclamada, efetuou o pagamento para a Associação dos
Médicos do Paraná o valor de R$ 3.583.212,38 ( 3 milhões, quinhentos
oitenta e três mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos), sendo
repassado aos médicos associados o valor de R$ 3.582.845,58 ( três
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e cinqüenta e oito centavos), permanecendo um saldo de R$ 366,80
( trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) para ser repassado no
exercício de 2020. Sindicato dos Medicos no Estado do Parana Página:
2 Sage Contabilidade Notas Explicativas CNPJ: 76.904.820/0001-70
Consolidação: Empresa Mês/Ano: 12/2019. 06 - Declaração Explicita
A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG
2002 – Modelo Contábil para Empresas do Terceiro Setor. 07 - Outras
Informações Relevantes A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada
de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.
Curitiba, PR., 31 de Dezembro de 2019
Marlus Volney de Morais - Diretor Presidente em Exercício
Nelçon Folador - Contador (CRC/PR 018114/O-7
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
BONATTO AGRO NUTRICAO ANIMAL LTDA., CNPJ 24863101/0001-54 torna
público que requereu do IAP, a Licença de Operação de Regularização para COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E SUINOS VIVOS instalada NA
AREA RURAL, SN/ - RECANTO MUNICIPAL - TOLEDO - PR.
33365/2020
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
RESOLUÇÃO 09/2020
Dispõe sobre as medidas no âmbito deste Consórcio, para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus-COVID19.Considerando a Lei Federal nº 3.979 de 06 de fevereiro de 2020,
expedida pelo gabinete da Presidência da República; Considerando o
Decreto Estadual nº 4230/20, expedido pelo gabinete do Governo do Estado
do Paraná; Considerando a necessidade de medidas urgentes no combate a
proliferação do Coronavírus; O Presidente do Conselho do Consórcio
Intergestores Paraná Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Prorrogar o prazo das medidas previstas na resolução nº 06/2020
deste Consórcio, entre os períodos de 06/04/2020 até 21/04/2020, em virtude
da continuidade de situação de emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.Parágrafo único - O prazo supramencionado poderá ser
postergado ou antecipado, mantida a situação emergencial ou existindo
publicação de novo decreto Estadual que estabeleça novas condutas a serem
implementadas em sede de combate ao COVID-19.Artigo 2º - Esta
resolução entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Curitiba, 03 de
Abril de 2020. Luiz Cláudio Costa Presidente do Conselho Deliberativo

29350/2020
PRO-ONCO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO S.A.
CNPJ/MF nº 73.863.342/0001-09 - NIRE 41300303924
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da PRO-ONCO – CENTRO DE TRATAMENTO
ONCOLÓGICO S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do artigo 8º do
Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”) e da Cláusula 3.3 do Acordo
de Acionistas da Companhia, celebrado em 06 de setembro de 2019 (“Acordo
de Acionistas”), a integrar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”) que se realizará às 18:00 horas do dia 04 de maio de 2020, por meio
digital a ser informado aos senhores acionistas por e-mail, conforme autorizado
pela Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, a fim de deliberar
as seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos administradores da Companhia;
(ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
acompanhadas do Relatório da Administração e da proposta da administração
da Companhia acerca da destinação do resultado apurado no exercício; (iii)
Remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2020; e (i) Aumento de capital social mediante destinação dos valores
excedentes das reservas de lucros, conforme disposto no artigo 199 da Lei nº
6.404/76. Observações Gerais: 1. Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1975 (“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia
disponibiliza aos Acionistas os documentos relacionados aos itens incluídos na
ordem do dia mencionada acima. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações, solicita-se aos Acionistas que se fizerem representar
por procuração a entrega de mandato e dos documentos que comprovam os
poderes do respectivo representante legal, preferencialmente com antecedência
de 5 (cinco) dias da data de realização da AGOE. 3. Recomendamos aos
Acionistas e representantes estarem disponíveis na plataforma eletrônica
escolhida com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência para o devido
cadastramento na AGOE. Londrina, 23 de abril de 2020. Luís Roberto Natel
de Almeida - Diretor Administrativo
33132/2020

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ –FEAPAR - CNPJ
10.221.574.0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
A

FEDERAÇÃO

DOS

EMPREGADOS

EM

INDÚSTRIAS

DE

ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ – FEAPAR, com sede à
Rua Rio Grande do Norte, 1863, Fundos, Vila Guaíra, Curitiba/Pr., e os
seguintes sindicatos filiados: S.T.I.

DE CERVEJA E BEBIDAS EM

GERAL, DO VINHO, ÁGUA MINERAL, DO AZEITE E ÓLEOS
ALIMENTÍCIOS, TORREFAÇÃO E MOAGEM DO CAFÉ DE CURITIBA
E REGIÃO METROPOLITANA E DOS TRABS. NAS IND.ÚSTRIAS
DE ALIMENTAÇÃO, com sede à Rua Rio Grande do Norte, 1863, Vila
Guaíra, Curitiba/Pr.; S.T.I. DE ALIMENTAÇÃO, AFINS E DO CAFÉ
SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, com sede à Rua São Vicente,
1325, Jd Palmares, Londrina/Pr.; S.T.I. DO AÇUCAR, MANDIOCA,
CARNE, AVÍCOLAS, BEBIDAS, ALIMENTAÇÃO ANIMAL, ÓLEOS E
AZEITES, TRIGO, LATICÍNIOS, PANIFICADOS, CONFEITARIAS,
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, MASSAS ALIMENTÍCIAS E DE
ALIMENTAÇÃO DE MARINGÁ, com sede à Av. Bento Munhoz da
Rocha Netto, 731, Maringá/Pr.; S.T.I. DE CERVEJAS E BEBIDAS EM
GERAL, VINHO, REFRIGERANTES,
MINERAIS,

AZEITE

CACHAÇAS,

ÁGUAS

E ÓLEOS ALIMENTÍCIOS, TORREFAÇÃO E

MOAGEM DE CAFÉ, TRIGO, MILHO, ARROZ, AVEIA, INDÚSTRIAS
DE DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS, SOJA, MANDIOCA,
RAÇÕES ANIMAIS, LATICÍNIOS E DERIVADOS, PANIFICADORAS E
CONFEITARIAS DE PONTA GROSSA, com sede à Rua Ermelino de
Leão,

1785,

Olarias,

Ponta

Grossa/Pr.,

convocam

todos

os

trabalhadores da categoria profissional com data base em junho,
sindicalizados ou não, para participarem das Assembleias Gerais
Extraordinárias que serão realizadas no próximo dia 29 de a b r i l de
2020 (terça- feira), às 17h em primeira convocação e às 18h

em

segunda convocação, com qualquer número de presentes, em suas
respectivas sedes sociais, para deliberarem a seguinte ordem do dia: a)
Discussão e aprovação da pauta de reivindicação para firmar a
Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato das Indústrias de
Azeite e Óleos Alimentícios do Estado do

Paraná; ; b) Autorização

para a diretoria dos Sindicatos associados e sua assessoria jurídica
efetuarem as negociações; c) Autorização para diretoria dos Sindicatos
associados promover assembleias gerais por local de trabalho onde for
possível, elegendo comissões de negociações setoriais; d) Autorização
para o departamento jurídico dos Sindicatos ajuizar dissídios coletivos
em caso de insucesso nas negociações ou requerer a indicação de
mediador pela SRT; e) Discussão e deliberação sobre greve; f) Assuntos
correlatos; g) Assembleia permanente; h) Aprovação das contribuições
negociais em favor dos sindicatos, conforme deliberação da assembleia
de cada entidade sindical, atingindo todos os trabalhadores beneficiados
pelas normas coletivas.

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020
Objeto: aquisição de - Seringa descartável para insulina com agulha fixa
(integrada), com capacidade de 100 unidades Quantitativo: 9.584.900
unidades Valor unitário: R$ 0,2435 Empresa contratada: BECTON
DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Prazo de entrega: 30 dias
a partir da retirada do empenho. Dot. Orç.: 01.01.2002.3.3.90.30.00.00.00.00–
Fontes de recurso: 1005, 1006 e 1313. Fundamento legal: Lei Federal nº
8666/93, art. 24, XI – Remanescente de fornecimento referente ao Pregão nº
22/2019 – Processo administrativo de Dispensa de Licitação nº 10/2020.
Autorização: Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio, em
06/04/2020.
29298/2020

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná

CNPJ n° 61.082.962/0001-21 - NIRE 41.300.298.459
Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, no prédio da sede social,
localizada na cidade de Jussara, Estado do Paraná, na Estrada Jussara, s/nº, sala
01, Zona Rural, CEP 87.230-000, os documentos a que se refere o Art. 133 da
Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31.03.2020.
Jussara-PR, 23 de abril de 2020
Diretoria
33807/2020

Curitiba, 23 de abril de 2020. Antônio Sergio Farias – Presidente
34038/2020

Autenticação
Digital
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IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N º 84.962.919/0001-56
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Prezados acionistas,
Temos o prazer de submeter à Vossa apreciação o Relatório da Administração juntamente com as
Demonstrações Contábeis individuais (“Controladora”) e consolidadas. Contexto - A Companhia tem como
objeto social a participação no capital social de outras sociedades, e mantém as seguintes participações
diretas: ► 50,1% da Ibema Companhia Brasileira de Papel. ► 99,99% da PCH BV II Geração de Energia
S.A. ► 99,99% da Bemais Empreendimentos Florestais Ltda. ► 99,99% da MGN Empreendimentos
Imobiliários Ltda. ► 99,99% da Januário de Napoli Geração de Energia Ltda. ► 100,00% da Faxinal
Linhas de Transmissão S.A. As demonstrações da “Controladora” se referem às movimentações da Ibema
Participações S/A que reconhece as participações acionárias por equivalência patrimonial, enquanto
as demonstrações “Consolidadas” agrupam as operações das demais empresas, com exceção da Ibema
Companhia Brasileira de Papel, cujo controle é compartilhado com a Suzano Papel e Celulose S/A e os
resultados são reconhecidos por equivalência patrimonial. Ibema Companhia Brasileira de Papel - Com
gestão independente das demais empresas do grupo, a Ibema Companhia Brasileira de Papel publica suas

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
próprias Demonstrações Financeiras e maiores informações relativas ao seu desempenho estão detalhadas no
respectivo Relatório da Administração. PCH BV II Geração de Energia S.A. - Com dois ativos de geração
de energia em operação - PCH Boa Vista II (8 MW instalados) e CGH Cachoeira (2,92 MW instalados),
tivemos um ano de 2019 com boa performance das nossas turbinas, com uma geração média melhor que
anos anteriores, resultado de um foco de O&M totalmente voltado para geração de energia. Quanto ao
projeto de ampliação da PCH Boa Vista II para 24 MW, tivemos avanços significativos, com definição e
fechamento das propostas dos principais fornecedores para a obra. Bemais Empreendimentos Florestais
Ltda - Com áreas rurais na região central do Paraná - Turvo, Pitanga, Guarapuava e Prudentópolis - a Bemais
plantou em 2018 68 hectares de pinus e transformou outros 85 hectares em área para agricultura, através de
arrendamento para parceiros locais. MGN Empreendimentos Imobiliários Ltda - As receitas da MGN,
advém basicamente de alugueres de imóveis localizados na Vila Bela, município de Turvo - PR. Januário
de Napoli Geração de Energia Ltda - É detentora dos direitos sobre o potencial hidráulico denominado
PCH Paredinha, localizada no rio Cachoeira. A potência instalada é de 23,92 MW e a energia assegurada

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
Notas
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber de Clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Funcionários
Despesas Antecipadas
Partes Relacionadas

4
5
6
7

Não Circulante
Contas a Receber
Cauções e Depósitos Vinculados
Despesas Antecipadas
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Contas a Receber de Pessoas Ligadas
Outros Créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativo Biológico

5
8

9
10
10
11

Total do Ativo
Notas

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Adiantamento de Clientes
Partes Relacionadas
Outras Exigibilidades
Dividendos a Pagar
Empréstimos e Financiamentos
Contas a Pagar para Pessoas Ligadas

12
13
14
15

7

Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Contas a Pagar para Pessoas Ligadas
Outras Exigibilidades
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Retenção de Lucros
Reserva de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Prejuízos Acumulados
Total do Passivo

16
17
7

14.009.606,39
333.965,81
3.703,64
36.165,90
437.844,10
14.821.285,84

30.594.382,92
74.295,12
6.546,62
1.758,73
2.823,92
276.330,04
30.956.137,35

283.394,93
283.394,93
3.314,11
14.775.590,40
114.596.441,67 87.712.691,49
671.383,18
668.061,20
922.527,44
922.527,44
131.252.651,73 89.586.675,06
146.073.937,57 120.542.812,41
CONTROLADORA
31/12/2019
31/12/2018

27.979.765,01
3.106.608,75
405.583,09
6.807,21
131,45
135.634,95
8.203,45
31.642.733,91

38.873.096,29
2.304.642,52
100.971,65
193.046,62
6.739,75
99.791,30
41.578.288,13

1.530.000,00
981.457,84
682.457,84
16.722,21
69.171,85
728.450,28
14.775.590,40
185,55
29.134.745,97
9.746.400,53
79.145.147,69 80.613.488,74
7.445.409,68
2.310.770,26
789.350,80
879.901,37
132.288.424,59 96.560.826,42
163.931.158,50 138.139.114,55
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018

139.141,83
994.337,95
5.437,40
21.205,60
357,85
1.646.812,92
1.349.714,02
4.157.007,57

170.885,23
239.828,61
67.608,02
21.205,60
1.303.448,50
1.802.975,96

400.058,40
1.431.867,17
542.251,76
410.957,60
13.403,13
5.852,93
1.646.812,92
55.105,13
1.349.714,02
5.856.023,06

196.727,53
320.153,07
1.235.272,36
363.387,60
224,73
50.810,87
1.303.448,50
3.470.024,66

29.430.894,63
29.430.894,63

28.768.651,11
28.768.651,11

1.490.000,00
14.660.282,98
29.430.894,63
7.922,46
45.589.100,07

1.257.810,67
14.660.282,98
28.768.651,11
11.159,79
44.697.904,55

18.1

33.407.150,77 33.407.150,77
1.207.906,28
6.566.307,27
18.2
38.978.909,09 39.639.572,46
18.3
32.325.761,96 33.287.429,66
- (16.362.967,55)
18.4
112.486.035,37 89.971.185,34
146.073.937,57 120.542.812,41
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

33.407.150,77 33.407.150,77
1.207.906,28
6.566.307,27
38.978.909,09 39.639.572,46
32.325.761,96 33.287.429,66
- (16.362.967,55)
112.486.035,37 89.971.185,34
163.931.158,50 138.139.114,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício
24.158.125,51
8.608.263,03 24.158.125,51
8.608.263,03
Constituição Ajuste de Avaliação Patrimonial
24.158.125,51
8.608.263,03 24.158.125,51
8.608.263,03
Resultado Abrangente do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
Reserva de
Ajuste de AvaliaCapital
Reserva Retenção de
Reserva de ção Patrimonial
Social
Legal
Lucros
Capital
Reflexo
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
33.407.150,77
- 43.160.931,32
34.260.333,35
Lucro do Exercício
Ajuste Reserva de Reavaliação
- (3.521.358,86)
Reflexo Realização Impostos
Diferidos nas Controladas
Realização Ajuste de Avaliação Patrimonial
(972.903,69)
33.407.150,77
- 39.639.572,46
33.287.429,66
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Lucro do Exercício
Destinações:
Constituição de Reserva Legal
- 1.207.906,28
Dividendos Declarados
Constituição de Reserva
- 6.566.307,27
Ajuste Reserva de Reavaliação
- (660.663,37)
Realização Ajuste de Avaliação Patrimonial
(961.667,70)
Ajuste no Resultado do Período
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
33.407.150,77 1.207.906,28 6.566.307,27 38.978.909,09
32.325.761,96
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Ibema Participações SA (a “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em
Curitiba, Estado do Paraná, e tem como objeto principal a participação em outras companhias (holding
de instituições não financeiras) Os principais investimentos que a Companhia possui são: ● Ibema
Companhia Brasileira de Papel (Ibema), sociedade anônima de capital fechado com sede em Curitiba,
Estado do Paraná, e tem como objeto principal a produção e comercialização de papel cartão, destinado
à indústria de embalagens, com o percentual de 50,1% de participação no capital; ● PCH BV II Geração
de Energia (PCH) - nova denominação social da Iener Geração de Energia SA - com sede em Curitiba,
Estado do Paraná, participação no capital de 99,9%, e tem como objeto social: ○ A prestação de serviços
de engenharia e consultoria elétrica; ○ A consultoria em produtividade, comercialização e operação de
pequenas centrais hidrelétricas; ○ A operação e manutenção de pequenas centrais hidrelétricas; ○ A geração,
produção e comercialização de energia elétrica; ○ A participação em outras sociedades como sócia quotista
ou acionista. ● Bemais Empreendimentos Florestais Ltda (Bemais), com sede em Curitiba, Estado do
Paraná, participação de 99,9%, e tem como objeto social: ○ Formação de florestas para comercialização de
árvores em pé; ○ O cultivo de pinus; ○ Extração de madeira; e ○ Participação em outras sociedades com
sócia quotista ou acionista. ● MGN Empreendimentos Imobiliários Ltda (MGN), com sede em Curitiba,
Estado do Paraná, e tem como objeto principal compra e venda e administração de imóveis próprios, com
o percentual de 99,9% de participação no capital; ● Januário de Napoli Geração de Energia Ltda, com sede
em Curitiba, Estado do Paraná, e tem como objeto social a geração, produção e comercialização de energia
elétrica, com percentual de participação de 99,9%. ● Faxinal Sistemas Elétricos SA, com sede em Curitiba,
Estado do Paraná, e tem como objeto social a operacionalização e a implantação de linha de alta tensão e
subestações do trecho Vila Carli - Faxinal da Boa Vista - Prudentópolis. Em 13 de agosto de 2018, por meio
da Resolução Autorizativa 7242, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizou a ampliação
da potência instalada da usina Boa Vista II, pertencente à investida PCH BV II Geração de Energia de 8
para 24 MW, com energia assegurada prevista de 13,1 MW Em ato contínuo, foi solicitada a prorrogação
do prazo de autorização previsto na Portaria nº 435, de 03 de dezembro de 1996 que foi atendido e o prazo
estendido para 21 de setembro de 2044. Em 31 de agosto de 2018, a investida PCH BV II Geração de
Energia participou do leilão de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para
fornecimento de energia elétrica nova O fornecimento de energia nova é resultado da ampliação da Usina
Boa Vista II aprovada pelo poder concedente pela Resolução Autorizativa anteriormente mencionada A
Sociedade foi uma das vencedoras do leilão e assumiu compromisso de fornecer 1577952 MWh a partir de
01 de janeiro de 2024 Esse valor é relativo a 60 lotes de 0,1 MWh durante 30 anos. Em 27 de novembro de
2018, a investida Bemais Empreendimentos Florestais deliberou pela redução de capital social no montante
de R$ 23631543 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais),
correspondente a 23631543 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e
três) quotas, mediante devolução de capital à sócia Ibema Participações SA O reconhecimento contábil da
redução de capital social foi realizado na data da ocorrência do ato O registro da alteração contratual na
Junta Comercial será efetivado após decorrido o prazo legal de 90 dias da publicação da ata de quotistas.

Lucros
(Prejuízos)
Acumulados
Total
(30.855.345,54) 79.973.069,90
8.608.263,03 8.608.263,03
3.521.358,86
1.389.852,41 1.389.852,41
972.903,69
(16.362.967,55) 89.971.185,34
24.158.125,51 24.158.125,51
(1.207.906,28)
(1.646.812,92) (1.646.812,92)
(6.566.307,27)
660.663,37
961.667,70
3.537,44
3.537,44
(0,00) 112.486.035,37

será de 11,9 MW, conforme Nota Técnica publicada pela Superintendência de Concessões e Autorizações
de Geração sob nº 525/2018. Faxinal Sistemas Elétricos S.A. - A Companhia está organizada sob a forma
de sociedade por ações e tem como objeto social o projeto e a construção de uma linha de transmissão de
alta tensão. Durante o exercício de 2019 houve avanços significativos no projeto, como equalização de
propostas dos principais fornecedores e a readequação do projeto. A Companhia pretende iniciar as obras
de construção em 2020. Mensagem final - O ano de 2019 foi de muitos desafios e avanços significativos,
entramos em 2020 com a certeza de que estamos prontos, para iniciarmos a obra de ampliação da PCH Boa
Vista II e a construção da Linha de Distribuição de Alta Tensão. O ano de 2020 será um ano de grandes
desafios na condução de projeto, mas temos certeza de que sairemos vencedores. Por fim, agradecemos ao
tão importante e determinante alinhamento existente entre nossos colaboradores, fornecedores, parceiros e
Acionistas, tão essencial para vencermos os desafios do ano.
Fábio Napoli Martins
Diretor Presidente

Cristiana Napoli Madureira da Silveira
Diretora

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) EXERCÍCIO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
Notas
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Receita das Atividades Operacionais
Vendas - Mercado Interno
19
- 15.714.609,32 42.513.608,39
Vendas de Imóveis
19
775.779,81
Receitas com Arrendamento de Áreas
2.859.852,00
Locação de Imóveis
19
813.903,02
3.978.000,64
(-) Impostos sobre a Receita
19
(742.021,09) (1.793.771,61)
- 18.646.343,25 45.473.617,23
Custo das Atividades Operacionais
Custo dos Produtos Vendidos
20
- (6.817.844,05) (21.832.630,27)
Custo com a Venda de Imóveis
20
- (1.228.937,12)
- (6.817.844,05) (23.061.567,39)
Resultado Bruto Operacional
11.828.499,20 22.412.049,84
(Despesas) e Receitas Operacionais
Despesas Comerciais
Despesas Gerais e Administrativas
21
(1.426.434,41)
(319.069,57) (7.809.977,81) (5.220.821,74)
Resultado da Venda de Ativo Permanente
Outras (Despesas) e Receitas Operacionais Líquidas
22
4.119,10
1.002.695,01 (15.788.745,38)
Resultado de Equivalência Patrimonial não Consolidadas
20.388.331,74
8.223.891,19 20.388.331,74
8.223.450,31
5.678.998,13
510.040,21
Resultado de Equivalência Patrimonial Consolidadas
24.645.014,56
8.414.861,83 13.581.048,94 (12.786.116,81)
Lucro Antes dos Efeitos Financeiros
24.645.014,56
8.414.861,83 25.409.548,14
9.625.933,03
Resultado Financeiro Líquido
Despesas Financeiras
23
(2.110.786,80)
(5.798,72) (2.248.330,30)
(147.437,59)
Receitas Financeiras
23
1.623.897,75
199.199,92
2.183.653,70
762.991,22
(486.889,05)
193.401,20
(64.676,60)
615.553,63
Lucro Antes da Tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social
24.158.125,51
8.608.263,03 25.344.871,54 10.241.486,66
Outras Despesas
(4.964,83)
(51,01)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Contribuição Social
(375.098,37)
(565.136,43)
Imposto de Renda
(806.682,83) (1.068.036,19)
- (1.181.781,20) (1.633.172,62)
Lucro Líquido do Exercício
24.158.125,51
8.608.263,03 24.158.125,51
8.608.263,03
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
2019
2018
2019
2018
62.697,96
8.150.658,76 (2.643.573,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício antes do
24.158.125,51
8.608.263,03 24.158.125,51
8.608.263,03
Imposto de Renda e da Contribuição Social
Ajustes por:
(24.035.203,38) (8.157.012,08) (16.971.139,71) (6.605.709,18)
. Depreciações, Amortizações e Ajuste a Valor Justo
61.080,39
1.426.117,09
1.523.832,43
. Juros e Variações Monetárias
1.884.150,21
5.798,72
1.991.074,94
95.298,52
. Equivalência Patrimonial
(26.067.329,87) (8.223.891,19) (20.388.331,74) (8.224.840,13)
Resultado Ajustado
122.922,13
451.250,95
7.186.985,80
2.002.553,85
660.953,17
(98.216,76)
637.814,83 (1.728.879,22)
Aumento (Redução) nos Passivos:
. Fornecedores
(31.743,40)
26.219,80
203.330,87
(66.620,98)
. Obrigações Sociais e Trabalhistas
754.509,34
(169.853,98)
1.111.714,10
(316.867,24)
. Obrigações Fiscais
(62.170,62)
45.417,42
(693.020,60)
945.094,17
. Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(358.611,24)
. Adiantamento de Clientes
47.570,00 (1.966.918,00)
. Partes Relacionadas
13.178,40
224,73
. Outras Exigibilidades
357,85
(44.957,94)
34.819,34
. Contas a Pagar para Pessoas Ligadas
Redução (Aumento) nos Ativos:
(453.239,13)
(290.336,23)
325.858,13 (2.917.247,99)
. Contas a Receber de Clientes
728.033,77 (2.630.054,47)
. Cauções e Depósitos Vinculados
(283.394,93)
(299.000,00)
(7.258,76)
. Impostos e Contribuições a Recuperar
(259.670,69)
148,74
(304.611,44)
26.001,53
. Adiantamentos a Fornecedores
2.842,98
(4.723,07)
186.239,41
(190.736,63)
. Adiantamentos a Funcionários
1.758,73
3.725,72
6.608,30
(1.032,39)
. Outros Créditos
185,55
(182,55)
. Despesas Antecipadas
(36.656,09)
2.676,10
16.605,99
(113.984,72)
. Partes Relacionadas
(161.514,06)
(8.768,79)
(8.203,45)
30.545.757,66 (3.998.341,15) 34.693.403,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
. Aquisição de Imobilizado
(151.298,26)
(643.385,30) (1.912.152,63) (1.635.502,97)
. Aquisição de Intangível
(52.000,00) (3.438.981,37)
(629.131,42)
. Aplicação em Investimentos
(3.153.317,28) 31.241.142,96
(249.795,80)
. Dividendos Recebidos
2.340.434,41
1.003.523,74
. Aplicação em Ativo Biológico
90.550,57 (1.914.443,45)
. Venda de Ativo Biológico
- 36.760.059,22
. Valor de Venda de Ativo Permanente
258.718,54
2.362.217,50
(1.319.285,40) (15.045.648,89) (1.475.629,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
. Empréstimos e Financiamentos Obtidos
290.000,00
597.720,00
. Empréstimos Concedidos
(14.579.376,49)
(14.579.376,49)
. Pagamento de Empréstimos e Financiamentos
(109.630,27)
(26.643,38)
. Resgate de Ações
(1.371.855,08) (1.319.285,40) (1.371.855,08) (1.319.285,40)
. Minoritários
(3.237,33)
1.029,98
. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
728.450,28
(728.450,28)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
29.289.170,22 (10.893.331,28) 30.574.200,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
1.305.212,70 38.873.096,29
8.298.895,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO
30.594.382,92 27.979.765,01 38.873.096,29
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 30 de abril de 2019, a Companhia passou a deter a participação societária da Faxinal Sistemas Elétricos
SA que foi transferida da investida PCH BV II Geração de Energia SA como parte do pagamento dos
dividendos declarados
2 BASE DE PREPARAÇÃO
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas
abaixo Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário. 2.1 Base de Mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo
histórico, exceto quando indicado em nota explicativa específica. Classificação entre itens circulantes e
não circulantes - A classificação dos itens nas demonstrações contábeis leva em consideração o prazo de
realização Itens que serão realizados dentro do curso de um exercício social são classificadas no grupo
circulante e itens que serão realizados após o encerramento do exercício social em curso são classificados no
grupo não circulante. Provisões - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados e que provavelmente corresponderão a
uma saída de recursos As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que serão necessários
para liquidar a operação. Apuração de resultados - O resultado é apurado pelo regime de competência de
exercícios e considera: (i) os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias e cambiais, calculados
a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e (ii) as provisões para imposto de renda
e contribuição social calculadas considerando a opção de tributação pelo Lucro Presumido. Remuneração
da Administração - A administração é remunerada pelos serviços prestados através do pagamento mensal
de pró-labore. 2.2 Moeda Funcional e Moeda de Apresentação - As demonstrações contábeis individuais
e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas em Real que é a moeda funcional do Grupo
3 PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Base de Consolidação - i) Método de Equivalência Patrimonial: os investimentos em controladas são
reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da investidora com base no método da equivalência
patrimonial Conforme esse método, os investimentos são inicialmente registrados pelo valor de custo e o
seu valor contábil é aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da investidora no lucro
ou prejuízo e em outros resultados abrangentes gerados pelas investidas após a aquisição Esse método
deve ser descontinuado a partir da data que o investimento deixar de se qualificar como controlada. As
distribuições de resultado, quando efetivadas, reduzem o valor do investimento. ii) Controladas: o grupo
controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos exercendo seu poder
sobre a entidade As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações contábeis
consolidadas a partir da data em que o grupo detiver o controle até a data em que o controle deixar de
existir. iii) Transações eliminadas na consolidação: saldos e transações intercompany e quaisquer receitas
ou despesas não realizadas derivadas de transações intercompany são eliminados Ganhos não realizados
oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra
investimento na proporção da participação do grupo na investida Perdas não realizadas são eliminadas
da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência
de perda por redução ao valor recuperável. b) Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda

estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades do grupo pelas taxas de
câmbio nas datas das transações. c) Reconhecimento da receita - A receita é reconhecida na extensão em
que for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a Companhia e quando possa
ser mensurável de forma confiável. d) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa
correspondem a saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou
menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor justo, e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo. e) Imobilizado - i.
Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição
ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. ii. Custos subsequentes - Custos subsequentes
são capitalizados somente quando for provável que benefícios econômicos futuros associados aos gastos
serão auferidos pela Companhia. iii. Depreciação - A depreciação é reconhecida com base na vida útil
estimada de cada ativo pelo método linear de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após
sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). f) Outros ativos
e passivos - Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações
monetárias. g) Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contribuição Social do
exercício corrente são apurados pelo lucro real na holding e lucro presumido nas controladas e calculados
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240 mil para imposto de renda e 9% para o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. h)
Receitas e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de rendimentos sobre aplicação
financeira. As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com tarifas bancárias e juros de
mora. i) Demonstração dos fluxos de caixa - A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método
indireto e estão apresentados de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos
de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. j) Uso de estimativas e julgamentos
- A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as normas CPC exige que a administração
da Companhia 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 revistos de forma contínua Revisões em relação a estimativas
contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Caixa
1,36
357,28
2.637,36
816,85
Banco Conta Movimento
731,28
11.955,10
349.596,03
108.458,37
Aplicação Financeira
14.008.873,75 30.582.070,54 27.627.531,62 38.763.821,07
14.009.606,39 30.594.382,92 27.979.765,01 38.873.096,29
As aplicações financeiras possuem características de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante
de mudança de valor, composto por:
Continua
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● Aplicações em Certificados de Depósitos Bancários - CDB’s com taxas atreladas à variação do Certificado
de Depósito Interbancário - CDI (taxa média de 97,5% do CDI); ● Aplicações em fundos de investimentos
- composto basicamente por títulos do governo federal.
5 CONTAS A RECEBER (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Contas a Receber
3.106.608,75
2.304.642,52
3.106.608,75
2.304.642,52
Não Circulante
Contas a Receber
1.530.000,00
1.530.000,00
O Contas a Receber está formado por valores a receber consignados nos registros contábeis das investidas
MGN e PCH. O valor do Contas a Receber da MGN é formado por contratos de aluguel pagos mensalmente
e reconhecidos contabilmente pelo regime de competência Os valores desses aluguéis são pagos no mês
subsequente ao seu fato gerador. Em 18 de dezembro de 2017 foi firmado compromisso de compra e venda
entre a Sociedade e A&A Empreendimentos Ltda cujo objeto é imóvel localizado na cidade de Taquara O
valor acordado é de R$ 1316000 (hum milhão, trezentos e dezesseis mil reais) sendo R$ 316000 (trezentos
e dezesseis mil reais) no ato e o restante em 20 parcelas mensais no valor de R$ 50000 (cinquenta mil
reais). Em 06 de setembro de 2018 foi firmado compromisso de compra e venda com a empresa Araucária
Indústria e Comércio de Papéis Ltda cujo objeto é a venda de um terreno localizado na cidade de Ibema - PR
A negociação foi feita pelo montante de R$ 3978000,00 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil reais)
O pagamento acordado prevê entrada no valor de R$ 153000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e o saldo
pago em 25 parcelas de igual valor. Os valores da PCH referem-se a venda de energia elétrica ocorrida na
competência dezembro/2019 e que será faturada e recebida em janeiro/2020
6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
CSLL Saldo Negativo
29.152,87 4.814,64 29.591,16 8.405,76
IRPJ Saldo Negativo
65.215,49 31.483,04 72.170,04 52.647,04
IRRF a Recuperar
239.597,45 37.997,44 260.232,42 37.997,44
PIS e Cofins a Recuperar
- 43.589,47
1921,41
333.965,81 74.295,12 405.583,09 100.971,65
IRPJ e CSLL Saldo Negativo: Refere-se a recolhimentos realizados a maior com base no Lucro Real
durante o exercício de 2018 Referido imposto vem sendo compensado com outros impostos que vem
sendo apurados. IRRF a Recuperar: Refere-se a imposto de renda retido sobre rendimento de aplicações
financeiras, não compensado na totalidade dentro do exercício e que será recuperado durante 2020. PIS e
Cofins a Recuperar: Refere-se a recolhimentos efetuados indevidamente durante o exercício de 2017 O

IBEMA
PCH BV II
BEMAIS
MGN
522.523,04 45.130.272,92 57.086.617,94 7.470.225,42
- (870.527,43) (23631543,00)
- (6.368.457,00)
(2.000.000,00)
- 1.293.601,43
96.250,97
8.223.891,19 4.326.891,89 (6.503.577,91) 2.686.726,24
8.746.414,23 46.586.637,38 21.876.641,46 10.253.202,63
400.000,00
- (2.340.434,41)
704,71
2.462,68
370,08
20388331,74 5.260.316,29 1.041.510,62 (607.336,10)
29.134.745,97 49.507.223,97 23.320.614,76 9.646.236,61

SALDO EM 31/12/2017
Redução de Participação
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Distribuição de Dividendos
Realização da Reserva de Reavaliação
Resultado de Equivalência Patrimonial
SALDO EM 31/12/2018
Redução de Participação
Aquisição de Investimento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Distribuição de Dividendos
Ajustes de Participação
Resultado de Equivalência Patrimonial
SALDO EM 31/12/2019
10 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Imobilizado Florestal
Terras Florestais
Edificações
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Imobilizado Administrativo
Terrenos .
Edifícios
Móveis, Utensílios e Instalações

31/12/2019
Depreciação
Custo
Acumulada

34.275.376,96
4.500,00
374.942,20
208.996,24
26.963,38
34.890.778,78
773.198,20
5.219.642,31
41.227,58
6.034.068,09

saldo será compensado com outros impostos federais no decorrer de 2019.
7 PARTES RELACIONADAS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Bemais Empreendimentos Florestais Ltda (a) 76.258,50
PCH BV II Geração de Energia Ltda
(a) 245.172,28 263.372,63
MGN Empreendimentos Imobiliários
Ltda
(a) 109.708,72
12.957,41
Ibema Companhia Brasileira de Papel (c)
6.704,60
8.203,45
437.844,10 276.330,04
8.203,45
Passivo Circulante
Resgate de Ações
(b) 1.349.714,02 1.303.448,50 1.349.714,02 1.303.448,50
Ibema Companhia Brasileira de Papel (c)
13.403,13
1.349.714,02 1.303.448,50 1.363.117,15 1.303.448,50
Passivo Não Circulante
Resgate de Ações
(b)29.430.894,63 28.768.651,11 29.430.894,63 28.768.651,11
29.430.894,63 28.768.651,11 29.430.894,63 28.768.651,11
(a) São valores a receber relativos a despesas compartilhadas pagas pela Companhia e que são rateadas e
cobradas das controladas através de nota de débito; (b) Em 29/12/2016, foi realizada uma Assembleia Geral
Extraordinária para resgate e cancelamento das ações preferencias dos acionistas que se retiraram da companhia, gerando assim um passivo a curto e a longo prazo Esses valores serão pagos aos acionistas em 200
parcelas e são indexadas anualmente pela média dos índices IGP- M e IPCA; (c) São valores de despesas
compartilhadas com a Ibema Companhia Brasileira de Papel e que são cobradas através de notas de débito.
8 CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Depósito Vinculado - Aporte de Garantia
283.394,93 283.394,93 856.821,24 557.821,24
- 124.636,60 124.636,60
Depósito em Garantia
283.394,93 283.394,93 981.457,84 682.457,84
Depósito Vinculado - Aporte de Garantia: a controlada PCH BV II é titular de projeto de estudo hidrológico
para iniciar a construção de potencial hidráulico denominado Paredinha Para viabilizar o registro da
intenção de realização do estudo, a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 673,
de 04 de agosto de 2015 estabelece que sejam efetuados depósitos de aporte de garantia de registro que
deverão ter vigência mínima de 24 meses A referida garantia é devolvida quando substituída pela garantia
de fiel cumprimento. Depósito em Garantia: a controlada PCH BV II aportou garantia de Fiel Cumprimento
das obrigações do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD nº 20163755317520, celebrado
com a COPEL Distribuição SA calculada de acordo com a Cláusula 53 do respectivo contrato Corresponde
a 2 vezes o valor mensal da tarifa mais impostos, e optou-se pelo depósito em conta corrente da Copel
Distribuição conforme estabelecido no parágrafo 531 Este valor será corrigido em 50% do CDI e devolvido
no encerramento do Contrato. 9 INVESTIMENTOS

Valor
Líquido

31/12/2018
Valor
Líquido

- 34.275.376,96 34.487.698,66
(3.517,17)
982,83
1.162,83
(274.528,36) 100.413,84 205.554,04
(203.578,34)
5.417,90
17.646,30
(26.485,69)
477,69
1.554,70
(508.109,56) 34.382.669,22 34.713.616,53

14 OBRIGAÇÕES FISCAIS
% Circulante
( * ) IRPJ
- IRRF
04 PIS a Recolher
20 Cofins a Recolher
10 a 20 Retenções na Fonte (PIS - COFINS 10 a 20 ISS - etc)

- 773.198,20 773.198,20
(705.356,93) 4.514.285,38 4.618.678,78
04
(34.847,91)
6.379,67
8.869,72 10 a 20
(740.204,84) 5.293.863,25 5.400.746,70

Imobilizado Geração Hídrica
Terrenos .
1.500.000,00
- 1.500.000,00 1.500.000,00
Máquinas e Equipamentos
18.548.430,89 (1.721.027,45) 16.827.403,44 17.339.915,64 2,5 a 10
Reservatórios, Barragens e Adutoras 19.099.135,61 (1.444.460,19) 17.654.675,42 18.134.134,46 2 a 3,70
Edificações
1.242.404,94 (128.223,43) 1.114.181,51 1.157.493,83 2 a 4
Móveis e Utensílios
7.125,69
(888,80)
6.236,89
3.862,33
10
Imobilizado em andamento
1.561.217,07
- 1.561.217,07 1.695.658,05
41.958.314,20 (3.294.599,87) 38.663.714,33 39.831.064,31
Imobilizado Controladora
Equipamentos de Informática
123.731,69 (29.852,85)
93.878,84
58.895,21
20
Benfeitorias em propriedade de
terceiros
200.572,39 (81.240,42) 119.331,97 163.457,77
22
Móveis e utensílios
135.762,41 (22.428,05) 113.334,36 122.012,37
20
Máquinas e Equipamentos
53.590,99
(9.816,19)
43.774,80
48.717,94
10
Equipamentos de comunicação
3.347,33
(1.230,73)
2.116,60
10.609,99
10
Softwares
337.947,84 (66.906,97) 271.040,87
20
Softwares em Andamento
27.905,74
27.905,74 264.367,92
882.858,39 (211.475,21) 671.383,18 668.061,20
Imobilizado Consolidado
83.766.019,46 (4.754.389,48) 79.011.629,98 80.613.488,74
( * ) - Taxas anuais de depreciação / amortização
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Intangível - Projeto Marrecas
922.527,44 922.527,44 5.021.410,53 922.527,44
Intangível - Projeto Paredinha
- 337.020,00 1.388.242,82
Intangível - Linha de Transmissão
- 2.086.979,15
922.527,44 922.527,44 7.445.409,68 2.310.770,26
11 ATIVO BIOLÓGICO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Florestas em Formação
- 1.032.738,39 876.636,12
Florestas em Formação - Ajuste a valor justo
- (243.387,59)
3.265,25
- 789.350,80 879.901,37
O Ativo Biológico é composto por florestas de pinus em formação de propriedade da controlada Bemais
Empreendimentos Florestais que são vendidas em pé. Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui
68 hectares de área plantada que está mensurada pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda e os
impostos no momento da colheita O valor justo foi determinado pela valoração dos volumes previstos em
ponto de colheita pelos preços atuais de mercado em função das estimativas e volumes
12 FORNECEDORES
O saldo de fornecedores está formado essencialmente por valores de prestação de serviços jurídicos,
conselho de administração e financeiro e demais prestações de serviços de manutenção de usinas e compras
de materiais de reposição
13 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Salários a Pagar
121.176,93
48.070,99 144.463,47
58.359,62
INSS
43.004,87
23.169,83 134.062,93
39.929,69
FGTS
8.533,77
6.457,35
9.515,34
8.729,26
IRRF sobre Salários
71.463,67
9.016,22
Provisão para Férias e Encargos
145.938,46
65.051,77 164.974,38
89.989,62
Participação nos Resultados a Pagar
96.878,17
- 122.944,38
Provisão Prêmio por Mérito
604.014,75
- 969.629,33
205,50
200,50
205,50
200,50
Outras Obrigações
994.337,95 239.828,61 1.431.867,17 320.153,07

JANUÁRIO DE NAPOLI
978,97
248.816,83
249.795,80
398.453,76
1.769,66
(8.179,99)
641.839,23
CONTROLADORA
31/12/2019 31/12/2018
624,38
395,82
2.435,79

1.477,16
53.670,64
1.024,01
6.301,59

FAXINAL
813.984,13
1.534.535,33
(2.738,33)
2.345.781,13

TOTAL
110.210.618,29
(24.502.070,43)
(6.119.640,17)
(2.000.000,00)
1.389.852,40
8.733.931,41
87.712.691,50
813.984,13
2.332.989,09
(2.340.434,41)
5.307,13
26.071.904,23
114.596.441,67

CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018
306.137,88
7.896,63
10.533,96
49.227,56

698.355,62
61.791,32
8.563,30
41.098,33

1.981,41
5.134,62
16.008,86
31.444,66
5.437,40
67.608,02 542.251,76 1.235.272,36
IRPJ e CSLL: os valores são representados pelos valores de IRPJ e CSLL a pagar apurados com base no
lucro presumido (controladas) e lucro real (controladora). IRRF: são os valores retidos dos fornecedores de
serviços sobre as notas fiscais emitidas em dezembro/2019 que serão pagos em janeiro/2020. PIS e Cofins
a Recolher: são os valores de PIS e Cofins cumulativos (controladas) e não cumulativo (controladora),
calculados com base na receita operacional. Retenções na Fonte (PIS - Cofins - ISS): são os valores retidos
dos fornecedores de serviços que serão pagos em janeiro/2020
15 ADIANTAMENTO DE CLIENTES
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Adiantamento de Clientes - Venda de Terras
- 389.752,00 342.182,00
Adiantamento de Clientes - Geral
21.205,60 21.205,60 21.205,60 21.205,60
21.205,60 21.205,60 410.957,60 363.387,60
Os adiantamentos de clientes estão formados basicamente pela venda de terras cuja transferência de
propriedade será efetivada no decorrer de 2020
16 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Data Liberação (*) Encargos Garantias Vencimento
2019
2018
Banco BRDE
20/09/2017
1 8,5% aa
Aval
até 2032
219.453,15 220.116,33
Banco BRDE
21/12/2017
1 8,5% aa
Aval
até 2032 1.034.564,85 1.037.694,34
291.087,13
Banco BRDE
09/12/2019
1 6,0% aa Imóveis até 2031
1.545.105,13 1.257.810,67
Circulante
55.105,13
Não Circulante
1.490.000,00 1.257.810,67
1.545.105,13 1.257.810,67
Total
(*) 1 - FINAME 2 - Capital de Giro
Os empréstimos foram captados pela controlada Bemais Empreendimentos Florestais junto a Instituição
Financeira BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, linha ABC Florestas (BNDES),
para implantação dos projetos florestais denominados Limeira 1 e Limeira 2
17 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Imposto de Renda Diferido
10.779.619,84 10.779.619,84
Contribuição Social Diferido
3.880.663,14 3.880.663,14
14.660.282,98 14.660.282,98
Os Impostos Diferidos são resultantes da reavaliação dos bens imóveis mantidos na Ibema Companhia
Brasileira e Papel e que foram transferidos para as controladas Bemais Empreendimentos Florestais e MGN
Empreendimentos Imobiliários por ocasião da cisão de ativos ocorrida em 2015
18 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18.1 Capital Social - Em 2016, foi realizada uma redução no Capital Social da Companhia de R$
1561000,00, conforme Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 26/02/2016 Com isso, as ações
ordinárias foram reduzidas em 4405 mil ações, resultando em 187829 mil ações ordinárias e um capital
social de R$ 66546795,67. No dia 19/12/2016, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para
conversão de ações e definição das regras e forma de pagamento do resgate das ações preferenciais,
definindo-se que das 187829 mil ações ordinárias, somente 72955 mil ações seriam transformadas em ações
preferenciais para futuro resgate, restando assim, no final do exercício de 2016, um total de 114874 mil ações
ordinárias, resultando em um capital social de R$ 33407150,77. 18.2 Reserva de Capital - Com base em
laudo de avaliação emitido em 31 de dezembro de 2007, a Ibema Companhia Brasileira de Papel constituiu
reserva de reavaliação de ativo imobilizado (terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, veículos e
equipamentos de informática) Essa reavaliação resultou na constituição da Reserva de Reavaliação que,
com a cisão ocorrida em agosto e outubro de 2015, passaram a compor os saldos da Reserva de Capital
das controladas Bemais Empreendimentos Florestais e PCH BV II - Geração de Energia. 18.3 Ajuste de
Avaliação Patrimonial - A Controlada PCH BV II aplicou as prerrogativas trazidas pelo ICPC 10, item
22, que trouxe a possibilidade de atribuir um novo valor aos itens do ativo imobilizado quando da adoção
inicial O valor atribuído ao Ativo Imobilizado foi registrado nas contas de imobilizado em contrapartida
do Patrimônio Líquido e será realizado na mesma proporção da depreciação ou pela baixa ou venda dos
ativos Em razão da tributação ser realizada com base no lucro presumido, não foi constituída a Provisão
para Impostos Diferidos. 18.4 Prejuízos Acumulados - Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia possuía

47

um prejuízo acumulado no valor de R$ 16362967,55 O resultado positivo do exercício no montante de R$
24158125,51 fez com que o prejuízo fosse amortizado integralmente
19 RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
Receita Bruta
Receita de Venda de Florestas
- 30.207.100,00
Receita de Venda de Erva Mate
14.136,00
53.500,20
Receita de Venda de Energia
15.672.890,52 11.826.436,92
Receita de Serviços Prestados
27.582,80
426.571,27
Receita de Locação de Imóveis
813.903,02
775.779,81
Receita de Arrendamento de Terras
2.859.852,00
- 3.978.000,64
Receita de Venda de Imóveis
19.388.364,34 47.267.388,84
Deduções da Receita Bruta
(-) PIS sobre Faturamento
(131.895,05) (315.640,54)
(-) COFINS sobre Faturamento
(608.746,90) (1.456.802,52)
(-) ISS sobre Faturamento
(1.379,14)
(21.328,55)
(742.021,09) (1.793.771,61)
Receita Líquida das Atividades Operacionais
18.646.343,25 45.473.617,23
Em 2018 a Bemais efetivou a venda de uma área de 2402,10 hectares de pinus em pé Referida área estava
avaliada pelo valor justo de R$ 36670000,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais) O valor
de venda desses ativos ocorreu pelo montante de R$ 30000000,00 (trinta milhões de reais) com um contrato
de arrendamento adicional de R$ 2859852,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e
cinquenta e dois reais) visando propiciar que as áreas estejam à disposição do comprador até a data efetiva
do corte. A controlada PCH BV II Geração de Energia mantém contrato de venda de energia no Ambiente
de Contratação Livre - ACL com a Ibema Companhia Brasileira de Papel para venda de 6,2MWh vigente até
31 de dezembro de 2020 A emissão da nota fiscal correspondente a essa venda de energia e o recebimento
financeiro da mesma ocorre até o sétimo dia do mês subsequente
20 CUSTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
Exaustão Ativo Florestal
- 17.685.976,83
Pessoal e Encargos, inclusive benefícios
354.682,01
294.435,74
Serviços de Terceiros Contratados
1.529.848,70 1.358.821,89
Compra de Energia
2.950.878,61
Custo de Manutenção
213.856,53
117.891,52
Liquidação de Energia - CCEE
76.036,88
Taxas e Tarifas
84.404,46 2.296.544,97
Custos com Depreciação
1.167.478,79 1.107.060,82
Seguros
109.720,09
114.855,82
406.974,86
9.942,92
Outros Custos
6.817.844,05 23.061.567,39
Exaustão Ativo Florestal: Representa o valor efetivamente despendido na venda dos ativos biológicos, pela
controlada Bemais Empreendimentos Florestais, sem considerar os reflexos ocasionados pela manutenção
da avaliação dos ativos pelo valor justo Pessoal e Encargos, inclusive benefícios: São os gastos com
mão-de-obra administrativa e de gestão em todas as principais atividades do grupo Serviços de Terceiros
Contratados: Referem-se a atividade de geração de energia e estão assim classificados os valores contratados
para administração do centro de operação e manutenção e demais contratos necessários à atividade de
geração de energia Compra de Energia: Estão representados pelos valores despendidos na compra
de energia elétrica nos períodos em que a geração não é suficiente para fazer frente aos compromissos
assumidos Taxas e Tarifas: São consignados na rubrica de taxas e tarifas da atividade de geração de energia
os valores pagos à distribuidora local pelo uso do sistema de distribuição Custos com Depreciação: Estão
alocados em custos com depreciação os valores correspondentes ao desgaste físico dos bens componentes
da estrutura necessária para geração de energia
21 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Pessoal e Encargos, inclusive benefícios
3.375.562,21 1.740.131,20 4.843.601,65 2.076.530,05
Materiais de expediente e copa
28.928,87
16.063,31 34.929,70
19.115,67
Serviços de Terceiros (PF/PJ)
1.174.808,56
993.136,93 1.647.231,60 1.819.266,52
Manutenção e demais despesas com veículos
48.863,31
539,27 156.157,10 53.277,44
Viagens, Refeições e Hospedagens
125.392,83
123.254,65 132.704,78 131.206,29
Alugueis e demais despesas de manutenção
predial
172.615,19
167.650,50 198.908,48 195.847,61
Despesas com telefonia fixa e móvel
39.060,73
74.004,44 62.999,85 74.004,44
Despesas com manutenção de softwares
274.477,97
69.400,35 274.477,97 69.400,35
Despesas com cartório
39.465,87 84.782,69 98.451,65
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas
3.516,96
565,56 33.326,73 128.465,95
Participação nos Resultados
96.878,17
- 96.878,17
Depreciação
147.976,28
60.920,66 258.638,30 315.738,05
Despesas com Locação de Equipamentos
8.348,83
9.796,26
Perdas no recebimento de créditos
- 35.076,67
Outras Despesas/(Recuperações) Diversas
77.039,97
39.656,39 72.422,70 107.562,88
(-) Reembolso de Serviços Compartilhados (4.050.157,30) (3.102.597,73)
1426434,41
319069,57 7.809.977,81 5.220.821,74
Pessoal e Encargos, inclusive benefícios: o aumento na folha de pagamento se refere a expansão do quadro de
empregados e internalização de rotinas de gestão Serviços de Terceiros (PF/PJ): o aumento das despesas com
serviços de terceiros se deve a contratação de serviços especializados de assessoria para obtenção da extensão
da outorga dos ativos de geração de energia Reembolso de Serviços Compartilhados: Refere-se ao rateio
das despesas gerais e administrativas mantidas na Holding e que são realizadas pelas empresas do grupo
22 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
Outras Despesas Operacionais
(14.804,42)
(154.187,61)
Custo na Venda de Ativo Fixo (a)
(258.718,54)
(912.148,39)
Reflexo do Valor Justo na Venda de Ativo Florestal (b)
(246.652,84) (19.074.082,39)
(59.189,46)
Despesas com ajuste de inventário
(520.175,80) (20.199.607,85)
Outras Receitas Operacionais
6.344,02
198.901,36
Receita na Venda de Ativo Fixo (a)
1.516.526,79 4.208.695,86
3.265,25
Reconhecimento do Valor Justo de Ativo Florestal (c)
1.522.870,81 4.410.862,47
Outras Despesas / Receitas Operacionais
1.002.695,01 (15.788.745,38)
(a) Em 2018, a Controlada Bemais realizou a venda de um imóvel objeto da matrícula 10531 do Cartório
de Registro de Imóveis de Pitanga - PR O imóvel estava localizado em uma área rural e a venda foi
tributada utilizando a prerrogativa da terra nua, que possui tributação diferenciada e incentivada O ganho
líquido da operação (diferença entre a Receita e o Custo) foi de R$ 3296547,47 (Três milhões, duzentos
e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) Em 2019, o valor está
substancialmente representado pela venda do imóvel matrícula 18470 no valor de R$ 1250000,00 (hum
milhão e duzentos e cinquenta mil reais) (b) Está representado pelo valor correspondente ao valor justo das
áreas de ativo biológico vendidas no período pela Controlada Bemais (c) Parcela de reconhecimento do
valor justo sobre as áreas em formação da Controlada Bemais
23 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Financeiras
Juros Diversos Pagos
(5.842,99) (1.318,80)
(9.165,89) (105.894,42)
Descontos Concedidos
- (26.670,78)
Despesas Bancárias
(2.396,58) (4.479,92)
(30.844,42) (11.732,18)
Imposto sobre Operações Financeiras
(199,07)
(2.952,43)
(2.102.348,16)
- (2.205.367,56) (3.140,21)
Encargos sobre Financiamentos
(2.110.786,80) (5.798,72) (2.248.330,30) (147.437,59)
Receitas Financeiras
Juros Diversos Recebidos
342,44
712,92
1.348,32
Descontos Obtidos
24.944,20
21,42
25.243,73
21,42
Receitas de Aplicações Financeiras
1.402.031,38 193.141,89 1.905.191,33 739.030,10
Juros sobre Empréstimos
196.213,91
196.213,91
Outras Receitas Financeiras
365,82
6.036,61
56.291,81 22.591,38
1.623.897,75 199.199,92 2.183.653,70 762.991,22
Resultado Financeiro Líquido
(486.889,05) 193.401,20
(64.676,60) 615.553,63
FÁBIO NAPOLI MARTINS
KELI LEMOS
DIRETOR
CONTADORA
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IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
CNPJ N º 80.228.885/0001-10
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
NOTA DA ADMINSTRAÇÃO
Informações gerais - A Ibema Companhia Brasileira de Papel (a “Companhia”) é uma sociedade anônima
de capital fechado com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e tem como objeto principal a produção e
comercialização de papelcartão, destinado à indústria de embalagens. Suas atividades operacionais
desenvolvem-se nas unidades produtivas das cidades de Turvo, Paraná e Embu das Artes, São Paulo. A
Companhia comercializa seus produtos no mercado nacional e também no mercado externo, com maior
concentração na América Latina e Europa. As demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas
encontram-se, nesta data, devidamente aprovadas pela administração para fins de divulgação. Tais
demonstrações financeiras foram submetidas à auditoria da PwC (PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes), a qual emitiu opinião de que as referidas demonstrações, apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2019, de acordo com
as normas adotadas no Brasil, sem nenhuma ressalva. Os principais grupos podem ser observados abaixo:
Em milhares de reais
31/12/2019 31/12/2018
Capital social
17.289
17.289
Lucros (prejuízos) acumulados
5.845
(34.340)
Lucro líquido do exercício
40.693
16.415
Estoques
41.261
32.745
Empréstimos e financiamentos
185.247
166.414
Patrimônio líquido
56.643
17.458
Total do ativo
391.399
327.711
Total das exigibilidades
334.756
310.253
Reestruturação de dívidas e resultado financeiro - Em agosto de 2019, a Companhia captou o recurso

de R$ 100.000 junto ao Banco Itaú S.A que foi utilizado parcialmente para pagamento antecipado da
dívida com o Banco Safra no montante de R$ 46.600. O saldo de R$ 53.400 está destinado à amortização
antecipada da dívida junto ao Banco Rabobank. Esta amortização ocorre mensalmente através de cambiais
de exportação com expectativa de finalização até julho/2020. Como resultado desta ação, houve o
alongamento do endividamento da Companhia e uma redução no custo de serviço da dívida. Produtos e
Mercados - A procura do consumidor por marcas responsáveis e de iniciativas sustentáveis reafirma o nosso
potencial como matéria prima para embalagens. Por esse motivo, a Companhia focou em desenvolvimentos
e melhorias de produtos que atendem as necessidades de brand owners. Além disso, o portfólio de produtos
sofreu uma otimização que excluiu algumas sobreposições, o que acarretou na melhoria da eficiência
produtiva. A Ibema está dedicada a aumentar sua participação nos segmentos de maior valor agregado e
que possuem maiores taxas de crescimento como cosméticos, farmacêuticos e alimentos, especialmente
food service. O volume de vendas em 2019 foi de 123.627 toneladas contra 119.593 toneladas de 2018. No
Brasil foram 94.130 toneladas, representando uma queda de share de 15,7% para 15,6%, porém sem perder
a posição de 3º lugar no ranking de produtores nacionais de papelcartão. Importante destacar a consolidação
do mercado da Argentina, onde crescemos na participação de importados de 22% em 2018 para 26% em
2019. Aspectos Econômicos e Financeiros - A Companhia apresentou uma receita líquida de R$ 492,6
milhões no exercício de 2019, representando um aumento de 7% em relação ao ano de 2018. Os custos
dos produtos em 2019 foram de R$ 367,2 milhões, apresentando um aumento de 6,7% em relação a 2018.
Com este resultado, o Lucro Bruto de 2019 atingiu R$ 125,4 milhões, representando um aumento de 7,3%
em relação a 2018. As despesas administrativas e comerciais totalizaram R$ 76,3 milhões em 2019, uma
redução de 3,9% em relação a 2018. Em 2019, a Ibema registrou créditos tributários extemporâneos de PIS
e Cofins no montante de R$ 15,3 milhões. A dívida liquida bancária reduziu de R$ 13,8 milhões, passando

Balanço Patrimonial - Em milhares de reais
Demonstração do Resultado Abrangente
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
40.693
16.415
Circulante
1.318
1.650
Caixa e equivalentes de caixa
8
72.688
40.031 Outros resultados abrangentes
Ajuste patrimonial (Nota 1 (ii))
1.318
1.650
Contas a receber de clientes
9
64.585
64.451
42.011
18.065
Contas a receber de partes relacionadas
26
2.780
1.710 Resultado abrangente do Exercício
As notas explicativas da administração
Estoques
10
41.261
32.745
Impostos a recuperar
11
13.124
708
são parte integrante das demonstrações financeiras
2.384
2.797
Demais Contas a Receber
Demonstração das mutações do patrimônio liquido
196.822
142.442
Exercícios findos em 31 de dezembro
Não circulante
Impostos e contribuições a recuperar
91
168
Reserva Reser- Prejuízos/
Contas a receber de partes relacionadas
26
13
Capital de reava- vas de
Lucros
Outros créditos
11.1
5.000
5.298
social
liação lucro acumulados Total
Depósitos judicias
217
191 Em 1º de Janeiro de 2018 17.289
36.159
(52.405) 1.043
5.321
5.657 Realização da reserva de
Propriedade para investimento
reavaliação (Nota 1 (ii))
- (1.650)
1.650
Imobilizado
12
177.321
171.672 Lucro líquido do período
16.415 16.415
Ativos de direito de uso
2.9
9.214
17.289
34.509
(34.340)
17.458
Em
31
de
dezembro
de
2018
Intangível
13
2.721
4.923
1.509
(1.509)
194.577
185.269 Distribuição de dividendos
318
318
Total do ativo
391.399
327.711 Reserva legal
Realização da reserva de
- (1.318)
1.318
Passivo
Nota 31/12/2019 31/12/2018 reavaliação (Nota 1 (ii))
40.694 40.694
Lucro líquido do período
Circulante
33.191 1.827
5.845 58.152
Fornecedores e outras obrigações
14
35.985
37.796 Em 31 de dezembro de 2019 17.289
Fornecedores de partes relacionadas
26
33.357
36.171
As notas explicativas da administração
Empréstimos e financiamentos
15
27.542
22.914
são parte integrante das demonstrações financeiras
Passivos de arrendamento
2.9
2.383
Demonstração dos fluxos de caixa
Obrigações trabalhistas e sociais
14.403
13.439
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
1.057
Obrigações fiscais
16
6.267
8.490
31/12/2019 31/12/2018
1.509
Dividendos a pagar
Fluxos de caixa das atividades operacionais
121.446
119.867 Resultado antes do imposto
Não circulante
de renda e da contribuição social
55.324
25.119
Empréstimos e financiamentos
15
157.705
143.500 Ajustes
Passivos de arrendamento
2.9
6.831
Depreciações e amortizações
11.202
13.239
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18
33.617
28.112 Am rtização do direito de uso
2.384
Obrigações fiscais
16
10.043
15.194 Valor residual do imobilizado
(9)
128
Contingências
17
1.498
1.330 Provisão para devedores duvidosos
146
1.300
3.616
2.250 Provisão para obsolescência de estoques
Contas a pagar partes relacionadas
26
(63)
296
213.310
190.386 Provisão para contigências
168
93
334.756
310.253 Variações cambiais e monetárias
Total do passivo
(1.459)
76
Patrimônio líquido
Valor justo de instrumentos financeiros
(3.450)
Capital social
17.289
17.289 Juros de empréstimos
(793)
Reserva de reavaliação
33.191
34509
12.369
10.889
6.163
(34.340) Variações nos Ativos e Passivos
Lucro/Prejuízos acumulados
56.643
17.458 Contas a receber de clientes
(1.364)
9.239
391.399
327.711 Estoques
Total do passivo e patrimônio liquido
(8.579)
(6.190)
As notas explicativas da administração
Outros créditos
298
são parte integrante das demonstrações financeiras
Impostos e contribuições a recuperar
(12.339)
1.865
Demais contas a receber e outros ativos
413
(1.472)
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Fornecedores e outras obrigações
(3.559)
17.049
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Obrigações fiscais
(7.374)
Nota 31/12/2019 31/12/2018 Obrigações sociais e trabalhistas
964
(6.902)
Operações continuadas
(31.540)
13.589
Receita líquída de vendas
20 492.559
460.354 Caixa gerado nas operações
36.153
49.597
Custo das vendas
21 (367.176) (344.074) Imposto de renda e contribuição social pagos
368
(2.149)
Lucro bruto
125.383
116.280 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
36.521
47.448
Despesas com vendas
21 (15.210)
(17.156) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Despesas gerais e administrativas
21 (61.223)
(64.310) Aquisição de imobilizado e intangível
(11.232)
-5.092
18.159
2.838 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (11.232)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22
(5.092)
Lucro antes do resultado financeiro
67.109
37.652 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Receitas financeiras
24
2.330
5.072 Captações de empréstimos e financiamentos
100.000
2.827
Despesas financeiras
24 (15.574)
(21.343) Pagamento de empréstimos e financiamentos
(89.853)
(37.729)
Receitas Variação Cambial
8.426
- Pagamento de passivo de arrendamento
(2.778)
Despesas Variação Cambial
(6.967)
- Caixa líquido aplicado nas
Variações cambiais
3.738
(7.369)
(34.902)
atividades de financiamento
(11.785)
(12.533) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Resultado financeiro líquido
32.657
7.454
Lucro antes do imposto de renda e da
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
40.031
32.577
contribuição social
55.324
25.119 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
72.688
40.031
Imposto de renda e contribuição social
As notas explicativas da administração
Corrente
24
(9.124)
(2.180)
são parte integrante das demonstrações financeiras
(5.505)
(6.524)
Diferido
18
Lucro líquido do exercício
40.693
16.415 contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
Lucro básico e diluído por ação - em reais
27
2,28
0,92 resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A
As notas explicativas da administração
Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.2
são parte integrante das demonstrações financeiras
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações - Alterações adotadas pela
Notas explicativas da administração às demonstrações
Companhia - A seguinte norma adotada pela primeira vez para o exercício
financeiras em 31 de dezembro de 2019
iniciado em 1o de janeiro de 2019 e não tive impacto material para a Companhia:
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda”:
1 Informações gerais
essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de
A Ibema Companhia Brasileira de Papel (a “Companhia”) é uma sociedade tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos
anônima de capital fechado com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e tem casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos
como objeto principal a produção e comercialização de papel cartão, destinado respectivos tributos. A administração avaliou os principais tratamentos fiscais
à indústria de embalagens. Suas atividades operacionais desenvolvem-se nas adotados pelo Grupo nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas
unidades produtivas das cidades de Turvo, Paraná e Embu das Artes, São Paulo. A autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser
Companhia vende seus produtos principalmente no mercado nacional e também registrado nas demonstrações financeiras, As estimativas críticas da
para América Latina e Europa. A emissão dessas demonstrações financeiras foi administração, bem como os principais passivos contingentes relacionadas a
autorizada pela Diretoria em 21 de fevereiro de 2020. (i) Reestruturação de tratamentos fiscais incertos de tributos sobre o lucro estão divulgados nas Notas
dívidas - Em agosto de 2019, a Companhia captou o recurso de R$ 100.000 junto 2.1(h) e 36, respectivamente. IFRS 16 - “Operações de Arrendamento
ao Banco Itaú S.A que foi utilizado parcialmente para pagamento antecipado da Mercantil”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer
dívida com o Banco Safra no montante de R$ 46.600. O saldo de R$ 53.400 o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para
está destinado à amortização antecipada junto ao Banco Rabobank. Esta praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os
amortização ocorre mensalmente através da geração de cambiais de exportação operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados
com expectativa de finalização até julho/2020. (ii) Reserva de Reavaliação - A contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de
Companhia realiza a baixa da reserva de Reavaliação mensalmente com base reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras
nos valores de depreciação do grupo de ativo imobilizado reavaliados, aplicando dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. 2.3 Conversão de moeda
34% referente as alíquotas de IRPJ e CSLL, sendo o montante das despesas de estrangeira - (a) Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens
depreciação desses ativos no exercício R$ 3.876 (2018 - R$ 4.853), resultando incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
em R$ 1.380 (2018 - R$ 1.650), de ajuste de reavaliação.
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda
2 Resumo das principais políticas contábeis
funcional”). As demonstrações financeiras são elaboradas em reais, que é a
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações moeda funcional da Companhia e apresentadas em milhares de reais. (b)
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo Transações e saldos- As operações com moedas estrangeiras são convertidas
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1 Base para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das
de preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado como
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. “Receitas financeiras ou Despesas financeiras”. Todos os outros ganhos e perdas
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações cambiais são apresentados na demonstração do resultado como “Receitas
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no financeiras ou Despesas financeiras”. 2.4 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa
julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo
de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos
valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise “Empréstimos”, no passivo circulante. 2.5 Ativos financeiros - 2.5.1
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para Classificação - A partir de 1o de janeiro de 2019, a Companhia classifica seus

de R$ 126,4 milhões em 2018 para R$ 112,6 milhões em 2019, levando a Companhia a uma alavancagem
de 1,39 em relação ao seu EBITDA anual (2,48 em 2018). Liquidez Corrente - A liquidez corrente (Ativo
Circulante / Passivo Circulante) passou de 1,19 em 2018 para 1,62 em 2019. Composição EBITDA
2019
2018
Receita Líquida
492.557
460.354
Lucro Líquido
40.693
16.415
( + ) Despesas financeiras líquidas
11.785
12.533
( + ) Depreciação e amortização.
13.586
13.239
( + ) Imposto de Renda e Contribuição Social
14.629
8.704
EBITDA
80.693
50.891
% sobre receita líquida
15,2%
11,1%
Investimentos Sociais - A Companhia vem investindo fortemente em atividades para melhorar a qualidade
de vida dos colaboradores. Continua apoiando a operação da creche na vila da fábrica de Turvo para
abrigar os filhos dos colaboradores e da comunidade local, em conjunto com a Prefeitura do Município
de Turvo, bem com investindo na capacitação de seus funcionários, com a concessão de bolsas de estudo
para cursos técnicos, superiores e de pós-graduação. Perspectivas para 2020 - A Companhia permanece
constantemente na busca de aumento de escala para otimizar os diversos investimentos, infraestrutura de
tecnologia da informação, estrutura organizacional e estrutura comercial própria. Continua investindo no
desenvolvimento de novos produtos e processos para rentabilizar a base de operação instalada.
Curitiba, 21 de fevereiro de 2020.
Nilton Ferreira Saraiva Junior
William Tadeu Bauer
CEO
CFO

ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: . Mensurados ao
valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio
do resultado). . Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do
modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos
contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes incluem: . Títulos patrimoniais que não são
mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Companhia decidiu,
de forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos são
estratégicos e a Companhia considera essa classificação como sendo mais
relevante. . Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem
basicamente em principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da
Companhia é atingido por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e
da venda de ativos financeiros. Para ativos financeiros mensurados ao valor
justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou em outros resultados
abrangentes. Para investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do
modelo do negócio no qual o investimento é mantido. Para investimentos em
instrumentos patrimoniais que não são mantidos para negociação, isso dependerá
de a Companhia ter feito ou não a opção irrevogável, no reconhecimento inicial,
por contabilizar o investimento patrimonial ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes. A Companhia reclassifica os investimentos em títulos de
dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é
alterado. 2.5.2 Reconhecimento e desreconhecimento - Compras e vendas
regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na
qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos
financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa
tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 2.5.3 Mensuração
- No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor
justo acrescido,no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por
meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do
ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado são registrados como despesas no resultado. Os ativos
financeiros com derivativos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao
determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagamento do
principal e de juros. 2.5.4 Impairment - A Companhia avaliou as perdas
esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo
amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A
metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento
significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a
Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/
CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir
do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.5.5 Compensação de instrumentos
financeiros - Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos
negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da
contraparte. 2.6 Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes
correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A Companhia mantém as
contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa
contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante. 2.7 Estoques - O custo é determinado pelo método de avaliação dos
estoques “preço médio ponderado”. O custo dos produtos acabados e dos
produtos em elaboração compreende os custos de projeto dos produtos,
matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal). O
valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos
negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados
necessários para efetuar a venda. 2.8 Imobilizado - Terrenos e edificações
compreendem, principalmente, fábrica e escritórios. O imobilizado é mensurado
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, acrescido de reavaliação
espontânea e ajustado pelo valor de realização, quando aplicável. Os custos
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam
benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida
ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A
depreciação dos demais ativos é calculada usando o método linear para alocar
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. De acordo
com o CPC 27 - Ativo Imobilizado, a Companhia efetuou a revisão das vidas
úteis dos ativos em outubro de 2017 e, com base em laudo de avaliação, adotou
as seguintes vidas úteis:
Anos
Edificações
40
Máquinas e equipamentos
30
Veículos
5
Móveis e utensílios
15
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados,
se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é
imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do
ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas
de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor
contábil e são reconhecidos em “Outras receitas operacionais, líquidas” na
demonstração do resultado. Conforme facultado pelo ICPC 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento
dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43 - a Companhia não adotou
o custo atribuído “deemed cost” para a mensuração do ativo imobilizado,
considerando que efetuou reavaliações constantes no passado, quando permitido,
sendo a última em 31 de dezembro de 2007. 2.9 Ativos de direito de uso e
passivo de arrendamento - A norma IFRS 16 / CPC 06 (R2) aplicada a partir de
1º de janeiro de 2019, tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do
arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer os passivos assumidos em
contrapartida aos respectivos ativos de direito de uso para todos os contratos de
arrendamento em que estiverem no escopo da norma, definida pela metodologia
contábil da Empresa em linha com as premissas da norma vigente. Durante o ano
de 2018 a Companhia avaliou os potenciais impactos em suas demonstrações
financeiras decorrentes da adoção inicial da norma IFRS 16 / CPC 06 (R2). Essa
avaliação consistiu: i) levantamento dos contratos; ii) abordagem de transição;
iii) mensuração do passivo inicial e ativo inicial; e iv) impactos na adoção
inicial. Neste período, a Companhia realizou um inventário dos contratos que
estariam dentro do escopo, tendo em vista as seguintes premissas: i) prazo de
vigência dos contratos; ii) contratos que transferem o controle ou gestão do bem
ou serviço; iii) mensuração do passivo inicial e ativo inicial; e iv) impactos na
adoção inicial. A Companhia avaliou os reajustes de inflação após transcorridos
os prazos contratuais, verificação de aditivos, renovatórias e novos contratos,
que pudessem impactar em remensurações dos valores da adoção inicial em 1°
de janeiro de 2019, realizando o referido registro na movimentação do ativo

de direito e passivo de arrendamento como “remensurações”. (i) Abordagem
de transição - A administração da Empresa optou pela abordagem de transição
retrospectiva simplificada. Essa abordagem não impacta em lucros acumulados
(patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma vez que o montante do ativo
de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos ao valor
presente e possibilita a utilização de expedientes práticos. (ii) Impactos no
balanço patrimonial - As contas patrimoniais sofreram alterações significativas,
pelo reconhecimento de todos os compromissos futuros originados dos contratos
em escopo do arrendamento. Na adoção inicial o ativo de direito de uso é igual
ao passivo de arrendamentos a pagar ajustados ao valor presente. O patrimônio
líquido não sofreu impacto na adoção inicial devido a escolha pelo modelo da
abordagem retrospectiva simplificada. Direito de uso - (iii) Política Contábil
- A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor nominal dos
contratos em escopo, acrescidas a taxa de atualização projetada dos contratos,
trazida a valor presente no momento da adoção inicial. A administração optou
por revisitar o cálculo e a mensuração de valores anualmente de acordo com
as correções reais a ocorrerem nos contratos relacionados. A depreciação é
calculada pelo método linear de acordo com o prazo remanescente de cada
contrato, que possui um intervalo de 1 a 5 anos.
(iv) Movimentação do ativo de direito de uso
31/12/2019
Saldo em 31 de dezembro de 2018
11.597
(+) Adoção inicial – IFRS 16
Saldo em 01 de janeiro de 2019
11.597
(+/-) Remensuração
(+) Adições
(2.383)
(-) Depreciação
9.214
Saldo em 31 de dezembro 2019
Passivos de arrendamento
(vi) Movimentação de passivos de arrendamento
31/12/2019
Saldo em 31 de dezembro de 2018
11.597
(+) Adoção inicial – IFRS 16
Saldo em 01 de janeiro de 2019
11.597
(274)
(+) Encargos
(+) Remensuração
(+) Adições
(2.109)
(-) Contraprestação
2.383
Circulante
6.831
Não Circulante
9.214
Saldo em 31 de dezembro de 2019
3 Ativo intangível
(a) Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos
incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para
serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos
softwares de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 3.1 Impairment de ativos
não financeiros - Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio,
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar
eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As revisões
de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível 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 alienação e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment,
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)).
Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou
para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da
combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo
com o segmento operacional. Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que
tenham sido ajustado por impairment, são revisados subsequentemente para a
análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment
de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 3.2 Contas a
pagar aos fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
taxa efetiva de juros. 3.3 Empréstimos - Os empréstimos são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de
liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de
juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por,
pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 3.4 Provisões - As provisões para
restauração ambiental, custos de reestruturação e ações judiciais (trabalhista,
civil e impostos indiretos) são reconhecidas quando: A Companhia tem uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;
e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões para reestruturação
compreendem multas por rescisão de contratos de arrendamento e pagamentos
por rescisão de vínculo empregatício. As provisões não são reconhecidas com
relação às perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. 3.5
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido - As despesas
de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os
impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição
social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado,
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método
do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados,
usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente
promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo
imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo
for liquidado. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável
futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser
usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados
quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais
correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda
diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de
Continua
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renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária
ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos
numa base líquida. 3.6 Benefícios a empregados - Participação nos lucros - A
Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados
com base em metodologia que leva em conta o plano de participação nos lucros
para os funcionários, o qual está baseado em metas globais. A Companhia
reconhece uma provisão quando está contratualmente obrigada ou quando há
uma prática passada que criou uma obrigação não formalizada. 3.7 Capital
social - As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio
líquido. Quando são adquiridas ações do capital da própria Companhia (ações
em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente
atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é deduzido do patrimônio líquido
atribuível aos acionistas da Companhia até que as ações sejam canceladas
ou reemitidas. 3.8 Reconhecimento da receita - A receita compreende o
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas da Companhia.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma
das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. A Companhia baseia
suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de
cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. 3.9 Distribuição
de dividendos - A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia
é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia
ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer
valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são
aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.
4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiamse na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Estimativas e premissas
contábeis críticas - Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
social, estão contempladas abaixo. (a) Imposto de renda, contribuição social
e outros impostos - É necessário um julgamento significativo para determinar a
provisão para impostos sobre a renda e contribuição social. Em muitas operações,
a determinação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece
provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de
impostos forem devidos. A determinação da provisão para imposto de renda
ou imposto de renda e contribuição social diferido, ativo e passivo, e qualquer
provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da administração.
Para cada crédito fiscal futuro, a Companhia avalia a probabilidade de parte
ou total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização
depende da avaliação, pela Companhia, da probabilidade de geração de lucros
tributáveis no futuro, baseado na produção, planejamento de vendas, preços
de commodities, custos operacionais e custos de capital planejado. Quando o
resultado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e
registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos
no período em que o valor definitivo é determinado. (b) Perdas por impairment
- A Companhia avalia anualmente os indicadores de Impairment para seus
ativos. O teste de Impairment, quando aplicável (no caso de haver indicadores de
Impairment) inclui premissas como projeções de fluxo de caixa futuro e taxa de
desconto a valor presente, as quais dependem de estimativas da administração. O
julgamento exercido pela administração para a avaliação do teste de Impairment
está descrito na Nota 2.5.4
5 Gestão de risco financeiro
5.1 Fatores de risco financeiro - As atividades da Companhia a expõem a
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco
de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco
de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco
da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros
e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia. (a) Risco de mercado - (i) Risco cambial - A Companhia atua
internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente de exposições
com relação ao dólar dos Estados Unidos, euro e libra esterlina.
31/12/2019
31/12/2018
Moeda
Moeda
estrangeira Reais estrangeira Reais
Ativo
Contas a receber de clientes
2.911 11.732
2.722 10.546
Dólares Americanos
Euros
1.736 7.862
1.671 7.413
156
829
224 1.111
Libras
Adiantamentos à fornecedores
17
71
45
174
Dólares Americanos
Euros
139
634
5
20
Passivo
Fornecedores
Dólares Americanos
Euros
(8)
(36)
(11)
(50)
Adiantamento de clientes
Dólares Americanos
(16)
(66)
(57) (220)
(4)
(23)
(4)
(21)
Libras
4.931 21.004
4.594 18.972
Exposição líquida
(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros - O
risco de taxa de juros da Companhia decorre principalmente de operações de
empréstimos de longo prazo. A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros
de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração
refinanciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge
alternativos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança
razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Para cada
simulação, é usada a mesma mudança na taxa de juros para todas as moedas. Os
cenários são elaborados somente para os passivos que representam as principais
posições com juros.
Indexador
31/12/2019
31/12/2018
Passivo
TJLP
CDI
185.247
163.636
Exposição
185.247
163.636
(b) Risco de crédito - O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de
caixa, instrumentos financeiros derivativos, depósitos em bancos e instituições
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do atacado e do varejo,
incluindo contas a receber em aberto. Para contas a receber a área de análise de
crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua
posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos
individuais são determinados com base em classificações internas ou externas
de acordo com os limites determinados pelo Conselho de Administração. A
utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado
nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. (c) Risco
de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento de
finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências
de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente
em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer momento,
a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo
(quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. Essa previsão
leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia,
cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do
balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais
- por exemplo, restrições de moeda. Os empréstimos de longo prazo estão
demonstrados por faixa de vencimento na Nota 14. A projeção orçamentária
para o exercício atual, aprovada pelo conselho de administração e que contempla
novas captações de recursos, demonstra capacidade de cumprimento das
obrigações. O perfil de vencimento das dívidas pode ser assim sumarizado.
Menos de Entre um e Entre dois e
um ano dois anos cinco anos
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
27.542
27.542
157.705
Fornecedores e outras obrigações
35.985
Fornecedores de partes relacionadas
33.357
Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
22.914
22.000
121.500
Fornecedores e outras obrigações
37.796
Fornecedores de partes relacionadas
36.171
5.2 Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital
são os de salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir seu custo financeiro. Para manter ou
ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento
de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou

vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Companhia
monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do
montante de caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras. O capital
total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado
no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem
financeira em 31 de dezembro podem ser assim sumariados:
31/12/2019 31/12/2018
Total dos empréstimos (Nota 14)
185.247
166.414
(72.688)
(10.628)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)
(29.403)
(-) Títulos e valores mobiliários (Nota 8)
112.559
126.383
Divida Liquida (A)
58.152
17.458
Total do Patrímônio liquido
170.711
143.841
Total do capital (B)
66%
88%
Índice de alavancagem financeira - % (A) / (B)
5.3 Estimativa do valor justo - Os saldos das contas a receber de clientes e
contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (Impairment),
se aproxima de seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros de
R$ 185.247 (2018 – 166.414), para fins de divulgação, é estimado mediante o
desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no
mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos financeiros
similares.
6 Instrumentos financeiros por categoria
31/12/2019 31/12/2018
Ativos financeiros
Emprestimos e recebiveis
Caixa e equivalentes de caixa
72.688
40.031
64.585
64.451
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
2.793
1.710
2.384
2.797
Demais contas a receber
142.450
108.989
Passivos financeiros
Fornecedores e outras obrigações
35.985
37.796
36.973
38.421,00
Partes relacionadas
185.247
166.414
Emprestimos e financiamentos
258.205
242.631
7 Qualidade do crédito dos ativos financeiros
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos pode
ser avaliada mediante referência às informações históricas sobre os índices de
inadimplência de contrapartes: Contas a receber de clientes
31/12/2019 31/12/2018
Contrapartes sem classificação externa de crédito
980
1.258
Grupo 1
Grupo 2
45.718
48.152
20.680
16.751
Grupo 3
67.378
66.161
Total de contas a receber de clientes
. Grupo 1 - novos clientes/partes relacionadas (menos de seis meses de
relacionamento). . Grupo 2 - clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis
meses de relacionamento) sem inadimplência no passado. . Grupo 3 - clientes/
partes relacionadas existentes (mais de seis meses de relacionamento) com
algumas inadimplências no passado.Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019 31/12/2018
72.688
40.031
Conta corrente e depositos bancarios de curto prazo
As operações de conta corrente de depósitos bancários de curto prazo são
realizadas com instituições de primeira linha. Os limites de exposição
a instituições financeiras são aprovados pela diretoria executiva. O
acompanhamento do risco de crédito das instituições financeiras é feito
utilizando uma metodologia de avaliação de risco de crédito que considera,
dentre outras informações, os ratings divulgados pelas agências internacionais de
rating. No quadro a seguir apresentamos os ratings em moeda local publicados
pelas agências Moodys, S&P e Fitch para as principais instituições financeiras
com a qual há operações em aberto em 31 de dezembro de 2019.
Contraparte
Moody’s
S&P
Fitch
Banco Safra
Ba2
BBRabobank
Aa3
A+
AASantander
A2
A
AItau
A1
AAA
AAA
Banco do Brasil
A1
BBBBBBFinep
AA+
Paraná Banco
AA+
AABank Credit Agricole
Aa3
AAA+
Banco PAN
AAA
8 Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019 31/12/2018
9.505
10.628
Recursos em banco e em caixa
63.183
29.403
Depositos bancários de curto prazo (i)
72.688
40.031
(i) Representados por Certificados de Depósitos Bancários (CDB) cujo
rendimento médio no exercício foi de 6,39% em 2019 (6,55% em 2018).
31/12/2019 31/12/2018
Depósitos a curto prazo
Banco do Brasil
Compromissada
436
9.969
15
Banco Safra
TCM Renda Fixa
Banco Santander
Compromissada
1.029
5.415
9.534
3.257
Banco Santander
Fundo Referenciado DI
Banco Itaú
Compromissada
1.954
50.275
Banco Itaú
Fundo Active Fix 5 FICFI
XP Investimentos
Fundo LF PRBANCO
1.234
1.149
XP Investimentos
Fundo LF Agricole
XP Investimentos
CDB PR BANCO
1.952
1.833
1.703
XP Investimentos
Fundo LFSN BB
XP Investimentos
CDB PAN
2.874
(41)
(-) PROVISÃO IRRF
(-) PROVISÃO IOF
(1)
63.183
29.403
9 Contas a receber de clientes
31/12/2019 31/12/2018
74.739
73.375
Contas a receber de clientes e de partes relacionadas
(-) Perdas Estimadas para Creditos de Liquidação
(7.360)
(7.214)
Duvidosa
67.378
66.161
As contas a receber de clientes da Companhia são mantidas nas seguintes moedas:
31/12/2019 31/12/2018
62.575
47.092
Reais
2.911
10.546
Dolares norte americanos
1.736
7.413
Euros
156
1.111
Libras
67.378
66.161
As movimentações na provisão para impairment de contas a receber de clientes
da Companhia são as seguintes:
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial - 1º de janeiro
7.214
5.914
146
2.083
Perdas estimadas para creditos de liquidação duvidosa
Contas a receber de clientes baixadas durante
(783)
o exercicio como incobraveis
7.360
7.214
Saldo final do exercicio
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber foram registradas
no resultado do exercício como “Despesas com vendas” (Nota 21). Os
valores debitados à conta de provisão são geralmente baixados quando não
há expectativa de recuperação dos recursos. A exposição máxima ao risco de
crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil de cada classe
de contas a receber mencionada acima. Em 31 de dezembro de 2019 as contas
a receber de clientes no valor de R$ 14.097 ( 2018 - R$ 14.097) encontram-se
vencidas, sendo que, deste valor, há garantias reais no montante de R$ 2.622
. Essas contas referem-se a uma série de clientes independentes que não têm
histórico recente de inadimplência. A análise de vencimentos dessas contas a
receber está apresentada abaixo:
31/12/2019 31/12/2018
Duplicatas a vencer
60641
55.366
4.227
6.654
Duplicatas vencidas até 30 dias
Duplicatas vencidas de 31 até 90 dias
310
1.809
44
320
Duplicatas vencidas de 91 até 180 dias
Duplicatas vencidas a partir de 181 dias (i)
9.516
9.226
74.738
73.375
(7.360)
(7.214)
PCLD
67.378
66.161
Total contas a receber
(i) A diferença entre o valor da PCLD e as duplicatas vencidas a partir de 181
dias, referem-se aos títulos da que possuem garantia e não estão na PCLD.
31/12/2019 31/12/2018
10 Estoques
7.455
6.284
Materias-primas
9.870
10.383
Almoxarifado (i)
4.036
1.770
Produtos em processo
22.259
16.730
Produtos acabados
(2.359)
(2.422)
Provisão para perdas
41.261
32.745

Não há estoques dados em garantia e a Companhia possui cobertura de seguros
(Nota 28). (i) Referem-se a peças de manutenção de itens cujo desgaste ocorre
em até 12 meses da instalação.
(2.422)
1º de janeiro de 2019
(-) Reversã0 da provisao
499
(435)
(+) Provisão para perdas estoque
2.359
Total
11 Impostos a recuperar
O valor total de impostos a recuperar em 31 de dezembro de 2019 é de - R$
13.124, sendo composto da seguinte forma:
2019
2018
Icms a recuperar (i)
366
330
2.388
0
Pis a recuperar (ii)
Cofins a recuperar (ii)
9.480
0
304
0
Antecipações IRPJ (iii)
Antecipações CSLL (iii)
64
7
41
0
IRRF Aplicação financeira (iv)
ICMS Ativo Imobilizado Turvo (v)
65
65
404
294
Reintegra (vi)
12
12
ICMS Ativo Imobilizado Embú (v)
13.124
708
12 Imobilizado
Saldo Contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial
Aquisições
Baixas de ativos
Baixas/reversão de depreciação
Transferências
Transferências para ativo intangível (i)
Depreciação
Saldo Contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Depreciação acumulada
Saldo Contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial
Aquisições
Baixas de ativos
Baixas/reversão de depreciação
Transferências
Transferências para ativo intangível (i)
Depreciação
Saldo Contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2019
Custo
Depreciação acumulada
Saldo Contábil líquido
13. Intangível

2019
82
9
91

ICMS Ativo Imobilizado Turvo (v)
ICMS Ativo Imobilizado Embú (v)

49
2018
147
21
168

(i) Apuração mensal da operação da companhia.
(ii) Levantamento de créditos extemporâneo sobre ativo imobilizado.
(iii) Recolhimento por estimativa mensal do imposto devido com base no Lalur.
(iv) Imposto retido no resgate de aplicações financeiras e títulos.
(v) Imposto a recuperar sobre compra de ativo imobilizado
(vi) Beneficio fiscal por incentivo a operação de exportação.
11.1 Outros créditos - O valor de R$ 5.000 refere-se a aquisição de precatório
na data de 27/03/2018 sob escritura publica número 2017/901301 firmada entre
Jose Cid Campelo e Ibema Companhia Brasileira de Papel , a qual representa o
percentual de 18,403157% da verba indenizatória total para quitação de divídas
de ICMS referente a partes relacionadas ( Ibema Participações). É facultado
à Cessionaria a plena satisfação ou disposição do crédito ora cedido, cujos
direitos e valores deverá reivindicar diretamente perante a entidade devedora,
para recebe-lo ou utilizá-lo na quitação de débitos vencidos ou vincendos
com o Estado do Paraná, inclusive devendo habilitar-se nos autos do processo
respectivo, podendo evidentemente transferir a totalidade ou parte do valor ora
cedidos para terceiros.
Terrenos e Máquinas e
edificações equipamentos
45.182
123.798

Móveis e
Obras em
Veículos utensílios andamento
425
10.568

45.182
427
(1.321)
44.288

123.798
397
(7)
(204)
1.631
(8.218)
117.397

-

425
2
(3)
3
112
(63)
476

63.149
(18.861)
44.288

207.500
(90.103)
117.397

186
(186)
-

1.092
(616)
476

44.288
16
(1.337)
42.967

117.397
(7.197)
110.200

-

476
(65)
411

10.568
4.693
(2.170)
(580)
12.511

Total
179.973
179.973
5.092
(10)
(201)
(580)
(9.602)
174.672

12.511
284.438
- (109.766)
12.511
174.672
12.511
11.232
23.743

174.672
11.232
16
(8.599)
177.321

63.165
207.500
186
1.092
23.743
295.686
(20.198)
(97.300)
(186)
(681)
- (118.365)
42.967
110.200
411
23.743
177.321
31/12/2019 31/12/2018
circulante
Softwares
Total Não
PERT
Programa
especial
de
regularização
Período findo em 1° de Janeiro de 2018
1.837
1.952
Saldo inicial
7.881
7.881 tributária (Nota 17) - LP
8.206
13.242
Parcelamentos ICMS - LP
Aquisições
99
99
10.043
15.194
Transferências ativo imobilizado (i)
580
580
16.310
23.684
(3.637)
(3.637) Tributos a Recolher
Amortização
4.923
4.923 16.1 Parcelamentos tributários (Adesão ao PERT) - Em 31 de agosto de
Saldo Contábil líquido
2017 a Companhia aderiu ao PERT, no montante de R$ 10.222, na modalidade
Em 31 de dezembro de 2018
Custo
29.743
29.743 prevista no art. 3º, inciso III, alínea “b”, cumulado com §2º, incisos I e II da
(24.820)
(24.820) Instrução Normativa RFB nº 1711/2017, entrada em 05 parcelas mensais
Amortização acumulada
4.923
4.923 e sucessivas sendo a primeira em 25/08/2017 no importe de 5% do valor da
Saldo Contábil, líquido
Período findo em 1° de Janeiro de 2019
dívida consolidada sem qualquer redução e o saldo em 145 parcelas mensais
Saldo inicial
4.923
4.923 e sucessivas, a partir de 01/2018, com redução de 80% dos juros e de 50% das
Aquisições
401
401 multas e ainda com a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para
(2.603)
(2.603) o pagamento parcial do saldo devedor incluído no PERT.
Amortização
2.721
2.721
Saldo Contábil líquido
31/12/2019 31/12/2018
Em 31 de dezembro de 2019
3.954
3.954
Custo
30.144
30.144 Valor original do débito
790
790
Multa
de
mora
(27.423)
(27.423)
Amortização acumulada
5.478
5.478
2.721
2.721 Juros de mora
Saldo Contábil, líquido
10.222
10.222
Valor total do débito
14 Fornecedores e outras obrigações
376
376
31/12/2019 31/12/2018 Benefício de redução da multa
4.163
4.163
30.310
30.469 Benefício de redução dos juros
Contas a pagar aos fornecedores
5.683
5.683
36
89 Valor líquido do débito
Contas a pagar aos fornecedores estrangeiros
3.029
3.029
501
1.867 Utilização de prejuízos fiscais
Adiantamentos de clientes
511
511
5.138
5.371 Pagamentos em caixa
Outras contas a pagar
2.143
2.143
35.985
37.796 Saldo líquido Original
Parcela de curto prazo
204
193
15 Empréstimos e financiamentos
1.837
1.952
Parcela de longo prazo
31/12/2019 31/12/2018 Saldo
2.041
2.145
em 31 de dezembro 2019
Circulante
17 Depósitos judiciais e contingências
Empréstimos bancários
27.542
22.914 (a) Depósitos judiciais - O saldo refere-se a depósitos judiciais dos processos
Capital de giro
- trabalhistas e administrativos nos quais a Companhia é parte envolvida.
Financiamento de ativo fixo
27.542
22.914 (b) Movimentação das contingências
Trabalhistas/Administrativos
Não circulante
1.237
Empréstimos bancários
Em 31 de dezembro de 2017
157.705
143.500 Adição
164
Capital de giro
- (-) Reversão
(71)
Financiamento de ativo fixo
157.705
143.500 Em 31 de dezembro de 2018
1.330
185.247
166.414 Adição
240
(72)
(-) Reversão
A movimentação dos empréstimos é resumida da seguinte forma:
1.498
Em 31 de dezembro de 2019
Capital de Financiamento
Giro
de ativo fixo
Total (c) Trabalhistas, cíveis e tributários - A Companhia é parte envolvida em
processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
Reclassificação saldo anterior
2.827
2.827 na esfera judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
Captações
11.388
1.362 12.750 judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos
Juros apropriados
76
76 são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pelo apoio de seus
Variação cambial
(3.882)
(33.847) (37.729) consultores legais externos. (d) Causas Possíveis - A Companhia tem ações de
Liquidação (principal)
(11.871)
(1.656) (13.527) naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados
Liquidação (juros)
163.636
2.778 166.414 pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores
Em 31 de dezembro de 2018
Reclassificação saldo anterior
jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e
100.000
- 100.000 estimativa a seguir:
Captações
11.465
- 11.465
Juros apropriados
31/12/2019 31/12/2018
(78.154)
(2.778) (80.932) Tributárias
Liquidação (principal)
(11.700)
- (11.700)
Liquidação (juros)
IRPJ e CSLL (i)
5.909
32.716
185.247
- 185.247
Em 31 de dezembro de 2019
EFD contribuições (ii)
8.541
8.130
PIS, COFINS e REINTEGRA e outros
1.543
4.456
(a) Empréstimos bancários - Os empréstimos bancários têm vencimento
13.661
70.365
máximo em 2024 e cupons médios em 2019 de 7,42 % ao ano. O empréstimo Administrativas / cível (iii)
1.905
360
junto ao Banco Itaú S.A possui cláusulas restritivas (“debt covenants”) onde Trabalhistas
31.560
116.027
o índice financeiro decorrente da divisão da Divida Liquida da EMITENTE
(i)
IRPJ
e
CSLL
dos
exercícios
de
2000
a
2003.
(ii)
Auto
de
infração
por seu EBITIDA, calculada anualmente com base nas suas Demontrações
Financeiras, não for igual ou inferior a 4,5 (quatro e meio) durante todo o por exigibilidade de entrega de obrigações acessórias, sendo a multa por
prazo de vigência deste Titulo, até a total liquidação das obrigações por ele descumprimento de obrigação acessória (EFD/SPED) de 2014 e 2015. Auto
representadas, sendo certo que os números relacionados a operação de Project de infração lavrado para: (i) exigir multa por descumprimento de obrigação
Finance não devem ser considerados no calculo do referido índice. Quanto a acessória (EFD/SPED) e Incorreções na EFD-contribuições dos meses de:
manutenção de índices financeiros sobre os empréstimos contratados em que 02/2014, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015. (iii) Ação promovida
eventuais descumprimentos façam com que seja exigido o pagamento dos saldos contra CCEE que determina o repasse indevido de verbas com exigibilidade
devedores. Este contrato possui como instrumento de garantia 35% de duplicatas suspensa e que estão tendo impacto na Ibema. Ajuizada a ação, a liminar foi
deferida parcialmente, determinando a primeira suspensação da exigibilidade dos
mercado interno e 5% aplicação financeira.
valores da GSF (Generation Scaling Factor), relativos ao percentual excedente à
(b) Demais informações sobre empréstimos e financiamentos
5%, mantendo-se a exigibilidade de sua quota original própria, sendo indeferida a
Composição por ano de vencimento da parcela no passivo não circulante:
31/12/2019
31/12/2018 recontabilização dos valores já cobrados indevidamente. Não há garantias.
27.542
22.000 18 Imposto de renda e contribuição social diferidos
2020
55.500
77.500 O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os
2021
102.205
44.000 prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e
2022
185.247
143.500 as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto
sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As
Encargos médios dos empréstimos e financiamentos:
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos
31/12/2019
Juros a.a. 31/12/2018
Juros a.a. diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social
RABOBANK
31.859 112% CDI
64.903 112% CDI e reconhece, para fins tributários, a variação cambial por regime de competência.
50.867 115% CDI
51.058 115% CDI Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que
BANCO DO BRASIL
FINEP
4,5%
2.778
4,5%
- 109% CDI
47.675 109% CDI o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das
SAFRA
diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas
102.522 122% CDI
ITAU
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
185.247
166.414
podem, portanto, sofrer alterações. Os valores de compensação são os seguintes:
16 Obrigações fiscais
31/12/2019 31/12/2018
A Companhia aderiu em abril de 2014 ao programa Paraná competitivo, criado Ativo de imposto diferido
pelo Decreto Estadual nº. 630/2011, que trata da dilação do prazo de pagamento Ativo de imposto diferido a ser recuperado depois de
mais
de
12
meses
1.046
2.004
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Pelo programa
a Companhia tem prazo de 48 meses após a apuração, para recolher aos cofres Ativo de imposto diferido a ser recuperado em até
2.906
5.282
12
meses
públicos o valor devido do ICMS. A primeira parcela do programa foi paga em
3.952
7.286
maio de 2019.
Passivo de imposto diferido
31/12/2019 31/12/2018 Passivo de imposto diferido a ser liquidado depois de
Circulante
Tributos incidentes sobre a venda
1.263
3.681 mais de 12 meses
27.624
34.251
1.006
912 Passivo de imposto diferido a ser liquidado em até
Tributos retidos
PERT - Programa especial de regularização
9.945
1.147
12 meses
tributária (Nota 17) - CP
204
193
37.569
35.398
3.794
3.704 Passivo de imposto diferido, liquido
Parcelamentos ICMS
33.617
28.112
6.267
8.490
Continua
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A movimentação líquida da conta de imposto de renda diferido é a seguinte:
31/12/2019 31/12/2018
Em 1º de janeiro
28.112
21.587
(379)
415
Provisões (estorno) para contingências/ perdas
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
968
90
2.745
(966)
Prejuízos fiscais
Realização/baixa de reservas
(679)
583
3.126
6.679
Depreciação
(276)
(276)
Amortização carteira clientes/mais valia
33.617
28.112
Saldo final do exercicio
A movimentação dos ativos e passivos de imposto de renda diferido durante
o período, sem levar em consideração a compensação dos saldos é a seguinte:
Prejuízos
Provisões fiscais Total
Ativo de imposto diferido
4.147
3.678 7.825
Em 31 de dezembro de 2017
427
427
Creditado (debitado) à demonstração do resultado
(966) (966)
Prejuízos fiscais do exercício
4.574
2.712 7.286
Em 31 de dezembro de 2018
(590)
(590)
Creditado (debitado) à demonstração do resultado
- (2.745) (2.745)
Prejuízos fiscais do exercício
3.984
(33) 3.952
Em 31 de dezembro de 2019
Reava- Carteira
liação de Clientes/ Depreativos Mais Valia ciação Total
Passivo de imposto diferido
17.841
6.491 11.066 35.398
Em 31 de dezembro de 2018
Debitado (creditado) à demonstração
(680)
(292) 3.143 2.171
do resultado
17.161
6.199 14.209 37.569
Em 31 de dezembro de 2019
Total ativo + passivo diferido debitado
(creditado) à demonstração do resultado
(5.505)
Os ativos de imposto de renda diferido são reconhecidos para os prejuízos
fiscais na proporção da probabilidade de realização do respectivo benefício
fiscal por meio do lucro tributável futuro. A administração realizou estudos
de recuperabilidade dos tributos diferidos sobre prejuízos fiscais e diferenças
temporárias, sendo que o prazo de recuperação estimado está assim demonstrado:
Ano
IR/CS
2019
1.046
2020 ou +
2.906
3.952
19 Patrimônio líquido
(a) Capital social - A quantidade total de ações da Companhia é a seguinte:
Ordinárias nominativas:17.819 mil ações (2019 – 17.819 mil ações), sem valor
nominal.
31/12/2019
31/12/2018
Partici- Capital
Participa- Capital
Acionistas
Ações pação % social Ações
ção % social
Ibema participações S.A. 8.927 50,10%
8.661 8.927
50,10% 8.661
Suzano Papel e
8.892 49,90%
8.628 8.892
49,90% 8.628
Celulose S.A.
17.819
100% 17.289 17.819
100% 17.289
Todas as ações emitidas estão integralizadas. A Ibema Companhia Brasileira de
Papel tem somente uma classe de ações ordinárias.
(b) Reserva de reavaliação - Com base em laudo de avaliação emitido em
31 de dezembro de 2007, a Companhia constituiu reserva de reavaliação de
ativo imobilizado (terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, veículos
e equipamentos de informática). Conforme facultado pelo CPC 13 - Adoção
inicial da Lei 11.638/07 e da MP 449/08, a Companhia manteve a reserva de
reavaliação até a sua total realização, que se dará de acordo com a depreciação
ou alienação desses ativos. O saldo da reserva de reavaliação é líquido de
imposto de renda e da contribuição social aplicável.
(c) Dividendos - De acordo com o estatuto da Companhia, aos acionistas são
garantidos dividendos anuais de 25% do lucro líquido, após a constituição
da reserva legal, sendo permitida a distribuição de dividendos inferiores ou a
retenção de todo o lucro, em ação de decisão unânime dos acionistas por ocasião
da Assembleia Geral.
20 Receita líquida de venda
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
31/12/2019 31/12/2018
Receita bruta de produtos e serviços - Mercado interno 508.080
495.074
Receita bruta de produtos e serviços - Mercado externo 111.078
90.375
(123.595) (122.106)
(-) Impostos sobre vendas
(-) Devoluções
(636)
(2.989)
(2.368)
(-) Abatimentos
492.559
460.354
21 Despesas por natureza
31/12/2019 31/12/2018
Matérias-primas e materiais de consumo
272.821
250.093
Despesa de benefícios a empregados (Nota 23)
69.515
70.359
Encargos de depreciação e amortização (Notas 11 e 12)
13.586
13.239
Despesas de transporte
16.637
15.271
Serviços prestado por pessoa jurídica (i)
14.208
26.605
Comissões sobre vendas
2.732
2.373
Energia elétrica
24.633
20.119
Despesas de manutenção
9.642
8.583
Despesas com aluguel
4.589
7.281
Despesas com seguro
1.633
1.304
Despesas de viagem
2.421
2.325
Custo de serviços prestados
756
707
Outras
10.436
7.281
Custo total das vendas, despesas com vendas e
despesas administrativas
443.609
425.540
Custo das vendas
367.176
344.074
Despesas com vendas
15.210
17.156
Despesas gerais e administrativas
61.223
64.310
Custo total das vendas, d
espesas com vendas e despesas administrativas
443.609
425.540
(i) Composição dos serviços prestados por pessoas jurídicas:

Serviço de Manutenção
Serviço de Consultoria
Conversão Externa
Armazenagem
Outros Serviços

Serviços

22 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

31/12/2019
7.002
4.349
873
1.984
14.208

26 Transações com partes relacionadas
A Companhia é controlada de forma compartilhada pela Ibema Participações
S.A. com 50,1% de participação e pela Suzano Papel e Celulose S.A. com
49,9%. (a) Remuneração do pessoal - chave da administração - O pessoalchave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga
(b) Transações com partes relacionadas

ou a pagar ao pessoal-chave da administração, por serviços de empregados, está
apresentada a seguir:
31/12/2019 31/12/2018
2.752
2.603
Honorarios da Diretoria e Conselho da Administração
2.752
2.603
Total
2.752
2.603
Devoluções
Compras Vendas
Despesas
AdiantaRecebi31/12/2018
(i)
(ii) Reversões Financeiras
mentos Pagamentos mentos 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2018
Recuperação de créditos tributários
2.457 Ativo circulante
1.710
11.198
(2.441)
(7.687)
2.780
Receita de Energia Elétrica (i)
21.377
17.755 SUZANO PAPEL E CELULOSE
1.710
- 11.198
(2.441)
- (7.687)
2.780
Despesa de Energia Elétrica (i)
(18.501)
(15.402) Contas a receber de partes relacionadas
Ressarcimento de impostos - REINTEGRA
119
714 Ativo não circulante
Recebimento sinistro contas a receber
619 IBEMA PARTICIPAÇÕES
20
(8)
12
Recuperação de créditos
60
44 IENER ENERGIA LTDA
Outras receitas e (despesas), líquidas
22 BEMAIS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
3
(2)
1
Outras Receitas Líquidas (Créditos Extemporâneos
0
0
20
(8)
13
Contas a receber de partes relacionadas
PIS e COFINS)
15.289
- Passivo circulante
Outras Receitas Não Operacionais (Recebimento de
36.171 115.938
(26.279)
(93.369)
32.461
Sinistro)
1
- SUZANO PAPEL E CELULOSE
Outras Despesas Líquidas
(433)
- IENER ENERGIA LTDA
8.606
(776)
(7.001)
829
Venda de sucatas
468
- PCH BVII GERAÇÃO DE ENERGIA
MGN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
654
3
(593)
64
Contrato de garantias
3
3
Ganho (perda) na alienação de ativos
9
(128) IBEMA PARTICIPAÇÕES
Provisão estoque obsoleto
79
(296) BEMAIS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS
Ajuste de inventário de estoque
(309)
(577) Fornecedores de partes relacionadas
36.171 125.198
- (27.052)
0
(100.960)
33.357
(2.370) Passivo não circulante
Parcelamentos tributários
18.159
2.838 SUZANO PAPEL E CELULOSE
2.250
1.344
3.594
(i) Compra e venda de energia elétrica não ligada a produção da companhia.
SUZANO PAPEL E CELULOSE FIANÇA
22,00
22
23 Despesa de benefícios a empregados
2.250
1.366
3.616
Contas a pagar partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018 (i) Relativo a aquisição de matéria prima (Celulose e Aparas); (ii) Relativo a avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
Remuneração
47.244
47.730 venda de produto acabado ( papel cartão e serviços de extrusão)
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
Encargos s/ remuneração
13.998
14.712 27 Lucro por ação
Transporte, refeição e assistência médica
7.871
7.495 (a) Básico - O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras,
402
422 atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
Outros benefícios
69.515
70.359 ações ordinárias e preferenciais emitidas durante o exercício, excluindo as ações operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
765
767 ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
Número de empregados
24 Receitas e despesas financeiras
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
(Nota 19).
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 financeiras.
Despesa financeira
40.693
16.415
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
(12.933)
(14.531) Quantidade média ponderada de ações (milhares)
Juros sobre empréstimos bancários
17.819
17.819 Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Despesas financeiras contratos IFRS 16
(274)
- Lucro líquido básico e diluído por ação - R$
2,28
0,92 financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
(195)
(1.004) (b) Diluído - O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
Descontos concedidos
Tributos sobre receitas financeiras
(270)
(132) quantidade média ponderada de ações ordinárias. A Companhia só possui uma independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
(1.903)
(5.676) classe de ação ordinária e não há ações ordinárias potenciais diluidoras ou contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
Juros e outras despesas
(15.575)
(21.343) opções que pudessem converter as ações preferenciais em ordinárias, portanto, o mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
Total das despesas financeiras
Receita financeira
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
Receita financeira de depósitos bancários de curto prazo
2.035
1.085 valor do lucro por ação diluído é igual ao básico.
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
3.450 28 Seguros (Não Auditado)
Deságio compra de ICMS precatório
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
Juros ativos e outras
295
537 A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
2.330
5.072 de delimitá-los, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e
Total das receitas financeiras
suas operações. As coberturas foram contratadas por montantes considerados usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte
Variações cambiais
8.426
5.056 suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
Ativas
Passivas
(6.967)
(1.318) natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
1.459
3.738 de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Total de variações cambiais
(11.785)
(12.533) sua controlada possuíam as seguintes principais apólices de seguro contratadas ● Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
Resultado financeiro líquido
com terceiros:
25 Despesa de imposto de renda e contribuição social
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
Importancias
Importancias executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
O imposto de renda sobre o resultado do exercício foi calculado da seguinte
Seguradas 2019 Seguradas 2018 obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
Ramos
forma:
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018 Incêndio e avarias de bens do
657.602
657.602 opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL imobilizado e dos estoques
Outros
337
337 maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
Lucro antes do imposto de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
55.324
55.324
25.119
25.119
renda e da contribuição social
falsas intencionais.
***
Reavaliação, mais valia e
● Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
compra vantajosa
2.859
2.859
3.361
3.361
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Ajustes no reconhecimento de
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
receita por competência
(43)
(43)
361
361 Aos Administradores e Acionistas Ibema Companhia Brasileira de Papel
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
Despesas não dedutíveis
651
651
1.453
272 Opinião
da Companhia.
PERT
263
263 Examinamos as demonstrações financeiras da Ibema Companhia Brasileira
● Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
PLR Diretoria
1.100
Saldo Prescrito IR/CS2012
(1.018)
(1.018)
- de Papel (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
dezembro
de
2019
e
as
respectivas
demonstrações
do
resultado,
do
resultado
● Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
Ajuste de Inventário de Estoque
309
309
P&D
(2.903)
(2.903)
(1.355)
(1.355) abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
Depreciação fiscal
(18.817)
(18.817) (19.645) (19.645) exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
Reintegra
(110)
(110)
(717)
(717) incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
(1.739)
(1.739)
944
944 demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
Provisões
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
Lucro fiscal antes da
35.613
34.513
9.784
8.603 todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ibema devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
compensação de prejuízos
Companhia
Brasileira
de
Papel
em
31
de
dezembro
de
2019,
o
desempenho
de
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
Compensação de prejuízos
fiscais
(7.884)
(8.604)
(2.935)
(2.581) suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
27.729
25.909
6.849
6.022 acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base de cálculo
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
6.908
2.332
1.688
542 Base para opinião
Impostos calculados
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
(-) PAT
(116)
(41)
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e manter em continuidade operacional.
(-) Destinações H.C.
(9)
- internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
6.792
2.332
1.638
542 tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do ● Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Imposto debitado no resultado
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
A reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
social é como se segue:
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
31/12/2019 31/12/2018 no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 55.324
25.119 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
34%
34%
Alíquota nominal de imposto de renda
18.810
8.540 responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
Imposto calculado
Despesas não dedutíveis
221
388 de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
identificamos durante nossos trabalhos.
PERT
89 Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
P&D
(987)
(461) financeiras
Reintegra
(37)
(244) A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada PricewaterhouseCoopers
Provisões
(591)
90 apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Destinações
(50)
Outros
24 adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
14.629
8.704 necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres Leandro Sidney Camilo da Costa
Corrente
(9.124)
(2.180) de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na Contador
(5.505)
(6.524) elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela CRC 1SP236051/0-7
Diferido
Fim
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AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO

CNPJ: 02.688.100/0001-88 - NIRE nº: 41300294470
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A AKIYAMA S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
E SISTEMAS é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1998, especializada no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções de identificação
multibiométrica com histórico de execução de grandes projetos. P ossui ampla experiência nas áreas de identificação civil, criminal, controle de acesso físico e lógico,
controle de fronteiras, segurança biométrica para presídios, aplicação da biometria

no combate a fraudes entre outros. A AKIYAMA desenvolve e integra tecnologias biométricas de impressão digital, facial, assinatura, voz e íris. A sede da companhia está
localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professora Antônia
Reginato Vianna, nº 485, e unidade industrial no município de Pato Branco, Estado
do Paraná, locada no Laboratório Industrial do Parque Tecnológico de Pato Branco,
na rua Lídio Oltramari, nº 1628.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Importação em andamento
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Investimentos
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Adiantamentos ao sócio
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Outros créditos

2019

R$
2018

1.786.138,86
7.203.715,61
2.764.117,07
1.291.670,57
1.233.033,08
71.701,89
85.090,66
10.000,00
14.445.467,74

2.413.264,91
3.215.273,33
2.542.168,19
1.433.153,72
779.901,23
103.970,23
36.015,77
22.556,33
10.546.303,71

5.381.219,70
410.612,72
35.253,27
16.350,00
5.843.435,69

5.381.219,70
415.873,77
35.253,27
16.350,00
5.848.696,74

Imobilizado
Intangível
Total do não circulante

407.619,01
12.602.018,64
18.853.073,34

480.292,41
15.706.626,44
22.035.615,59

Total do ativo

33.298.541,08

32.581.919,30

PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos bancários
Sociedade em conta de participação - SCP - TSE
Fornecedores
Obrigações tributárias
Sociedade em conta de participação - SCP - LB
Parcelamentos de tributos e contribuições sociais
Adiantamentos de clientes
Salários e encargos sociais
Outras contas a pagar
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Parcelamentos de tributos e contribuições sociais
Sociedade em conta de participação - SCP - TSE
Empréstimos bancários
Sociedade em conta de participação - SCP - LB
Empréstimo: NAX Administração de Bens e Participações
Total do não circulante
Total do passivo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
Reserva de lucros a distribuir
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

R$
2018

2019
3.730.809,08
4.405.163,29
1.617.757,06
1.058.494,11
186.375,43
273.925,44
130.000,00
11.402.524,41
2.677.931,21
3.663.306,36
1.439.633,24
567.611,36
167.100,80
8.515.582,97
19.918.107,38
1.277.616,00
192.679,75
11.910.137,95
13.380.433,70
33.298.541,08

2.083.965,09
2.015.506,11
1.929.040,74
1.429.491,21
640.295,67
626.215,91
440.831,86
346.463,01
130.000,00
9.641.809,60
2.263.324,56
1.920.610,80
1.518.053,03
206.680,00
5.908.668,39
15.550.477,99
1.700.000,00
84.057,61
12.556,33
15.234.827,37
17.031.441,31
32.581.919,30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Em 01 de janeiro de 2018
Ajuste de exercícios anteriores
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro do exercício:
Constituição da reserva legal
Constituição de reserva de lucros a realizar
Reserva de lucros a distribuir
Em 01 de janeiro de 2019
Ajuste de exercícios anteriores
Lucro do exercício
Realização da reserva de lucros
Redução de capital por cisão parcial em 23/07/2019
Redução da reserva por cisão em 23/07/2019
Constituição da reserva legal
Constituição de reserva de lucros a distribuir
Em 31 de dezembro de 2019.

Capital
social
1.700.000,00

Reserva
de lucros
a realizar

Reserva
legal

84.057,61
1.700.000,00

84.057,61

(422.384,00)
108.622,14
1.277.616,00

192.679,75

12.556,33

Reserva de
lucros
a distribuir
13.775.682,79
(125.393,61)

12.556,33

1.584.538,19
15.234.827,37
(1.842.450,39)

(12.556,33)

12.556,33
(3.558.616,00)
2.063.820,64
11.910.137,95

R$
Lucros
acumulados
1.681.152,13
(84.057,61)
(12.556,33)
(1.584.538,19)
2.172.442,78
(108.622,14)
(2.063.820,64)

Total
15.475.682,79
(125.393,61)
1.681.152,13

17.031.441,31
(1.842.450,39)
2.172.442,78
(422.384,00)
(3.558.616,00)
13.380.433,70

RECEITAS OPERACIONAIS
Impostos e contribuições sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de Renda
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

2019
23.500.833,99
(3.203.943,50)
20.296.890,49
(12.112.565,96)
8.184.324,53
(5.312.418,77)
2.871.905,76

R$
2018
34.694.546,18
(5.873.091,62)
28.821.454,56
(19.896.819,76)
8.924.634,80
(5.839.627,15)
3.085.007,65

2.871.905,76
435.893,82
263.569,16
699.462,98
2.172.442,78

3.085.007,65
945.651,46
458.204,06
1.403.855,52
1.681.152,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro do exercício
Ajustado por:
Depreciação
Aumento de contas a receber
Redução/Aumento dos impostos a recuperar
Redução/Aumento de adiantamentos a fornecedores
Aumento nos estoques
Aumento em fornecedores e contas a pagar
Redução das obrigações trabalhistas
Aumento das obrigações tributárias
Caixa proveniente das operações
Caixa líquido usado nas atividades operacionais
Ajuste de exercícios anteriores
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aumento do ativo imobilizado
Aumento do intangível
Redução do intangível por cisão parcial em 23/07/2019
Redução de depósitos judiciais
Redução/Aumento de investimento em SCP
Redução do patrimônio líquido:
* Capital social
* Reserva de lucros a distribuir
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Redução de adiantamentos a controlador
Aumento de empréstimos bancários
Redução/Aumento de empréstimo com Sociedade em conta de participação
Redução/Aumento de empréstimos tomados de sócio controlador
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equivalente a caixa
Caixa e equivalentes de caixa no INÍCIO do período
Caixa e equivalentes de caixa no FIM do período

2019

2018

R$

2.172.442,78

1.681.152,13

430.540,85
2.602.983,63
(4.037.517,17)
141.483,15
32.268,34
(675.080,73)
2.221.666,12
(72.537,57)
1.035.150,70
1.248.416,47
1.248.416,47
(1.842.450,39)

531.875,63
2.213.027,76
(1.516.914,89)
(721.691,46)
(25.112,51)
(1.240.159,92)
1.938.808,83
(26.187,01)
1.799.234,35
2.421.005,15
2.421.005,15
(125.393,61)

(31.539,08)
(1.202.720,57)
3.981.000,00
5.261,05
12.556,33

(77.903,98)
(2.354.579,49)
(22.556,33)

(422.384,00)
(3.558.616,00)
(1.216.442,27)

(2.455.039,80)

1.568.424,20
(345.494,86)
(39.579,20)
1.183.350,14
(627.126,05)
2.413.264,91
1.786.138,86
(627.126,05)

73.000,00
1.560.867,76
735.190,98
23.900,00
2.392.958,74
2.233.530,48
179.734,43
2.413.264,91
2.233.530,48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A AKIYAMA S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS possui como atividades operacionais a fabricação de componentes eletrônicos, fabricação de equipamentos de informática, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, desenvolvimento
de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não-customizáveis, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação; a sede da companhia está localizada no município de
Curitiba-PR e unidade industrial no município de Pato Branco-PR.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG
1000), as quais levam em consideração as disposições contidas nos pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) para pequenas e médias
empresas, bem como de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, conjugadas com as
principais práticas contábeis descritas na Nota 3 a seguir.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria da empresa em 20 de janeiro de 2020.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis:
3.1 Apuração do resultado
As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos
de curto prazo de alta liquidez acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço
e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
3.3 Contas a receber
Referem-se aos direitos a receber por conta da venda de produtos, reconhecidos pelo valor
justo.
3.4 Imobilizado e intangível
Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/amortização acumulada calculada pelo método linear que levam em consideração a vida útil dos bens.
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5 Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime
de caixa.
3.6 Demais ativos e passivos

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos até a data do balanço. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos
doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3.7 Patrimônio líquido e dividendos
Capital social
O Capital Social está representado por 1,277,616 ( em 2018 - 1.700.000) ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal.
A companhia realizou em 2019 redução de seu capital social em 422.384 ações ordinárias,
conforme aprovação de seus acionistas em ato transcrito na Ata da 5 Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2019, tal redução decorre de cisão parcial da companhia
com versão da parte cindida de seu patrimônio ä empresa Natus Software Ltda.
Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente
a 25% do lucro líquido do exercício, calculados nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Curitiba, 18 de março de 2020
Nilson Antonio de Souza Rosa
Ismael Akiyama da Cruz
Contador responsável
Sócio administrador
CPF/MF nº 472.104.869-68
CPF/MF nº 794.622.199-15
CRC PR 033516/O-8
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PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N º 22.091.543/0001-02
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados acionistas, Temos o prazer de submeter à Vossa apreciação o Relatório da Administração juntamente com as Demonstrações Contábeis. Contexto - A Companhia está organizada sob a forma de sociedade por ações e tem como objeto social a geração de energia elétrica através de suas usinas. Com dois ativos de
geração de energia elétrica em operação - PCH Boa Vista II (8 MW instalados) e CGH Cachoeira (2,92 MW instalados), tivemos um ano de 2019 com boa performance das nossas turbinas, com uma geração média melhor que anos anteriores, resultado de um foco de O&M totalmente voltado para geração de energia. Estamos
avançando no projeto de ampliação da PCH Boa Vista II para 24 MW, houve avanços significativos no ano de 2019, com definição e fechamento das propostas dos principais fornecedores para a obra. Mensagem final - Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança e agradecemos ainda aos nossos diretores e colaboradores
que contribuem para que esse importante projeto de ampliação seja concluído.
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em reais)
Notas 31/12/2019
31/12/2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
5.755.165,59 3.805.690,67
Contas a receber de clientes
6
702.079,88
Contas a receber Partes relacionadas
7
681.010,72
Impostos e contribuições a recuperar
8
3.544,52
1.691,52
Adiantamentos a fornecedores
1.878,08
1.300,00
Outros créditos
185,55
92.398,17
85.588,58
Despesas antecipadas
7.236.076,96 3.894.456,32
Não circulante
Cauções e depósitos vinculados
9
399.062,91
399.062,91
Partes relacionadas
7
1.498,85
Despesas antecipadas
13.408,10
69.171,85
Investimentos
10
- 1.478.640,78
Imobilizado
11 38.663.714,33 39.831.064,31
4.098.883,09 1.388.242,82
Intangível
11
43.176.567,28 43.166.182,67
50.412.644,24 47.060.638,99
Total do Ativo
Notas 31/12/2019
31/12/2018
Passivo
Circulante
Fornecedores
12
195.490,12
15.399,32
Obrigações sociais e trabalhistas
13
256.590,71
6.542,06
Obrigações fiscais
14
173.411,59
144.634,47
Partes relacionadas
7
245.172,28
263.372,63
Dividendos a pagar
7
1.249.450,06
29.988,05
39.106,97
Outras contas a pagar
2.150.372,85
469.055,45
Patrimônio Líquido
Capital social
15.a
6.183.322,56 6.183.322,56
Reserva legal
15.b
263.042,12
Reserva de lucros
15.c
9.483.384,59 7.105.975,62
Ajuste de avaliação patrimonial
15.d 32.332.792,16 33.302.285,36
48.262.271,39 46.591.583,54
50.412.644,24 47.060.638,99
Total do Passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Notas 31/12/2019
31/12/2018
Receita das atividades operacionais
Vendas - mercado interno
16 15.700.473,32 12.253.008,19
(523.963,51) (468.563,33)
(-) Impostos sobre a receita
16
15.176.509,81 11.784.444,86
Custo das atividades operacionais
Custo dos produtos vendidos
17 (6.671.406,50) (4.119.418,92)
Resultado bruto operacional
8.505.103,31 7.665.025,94
(Despesas) e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
17 (3.030.453,61) (3.046.227,48)
Resultado da equivalência patrimonial
10
64.385,84
(440,88)
(579,50) (34.936,67)
Outras despesas operacionais líquidas
(2.966.647,27) (3.081.605,03)
Lucro antes dos efeitos financeiros
5.538.456,04 4.583.420,91
Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras
18
(5.882,98) (12.231,32)
223.248,45
226.532,38
Receitas financeiras
18
217.365,47
214.301,06
Lucro antes da tributação do imposto de
renda e da contribuição social
5.755.821,51 4.797.721,97
Imposto de renda e contribuição social
Contribuição social
19
(175.164,42) (162.175,16)
(319.814,73) (308.222,20)
Imposto de renda
19
(494.979,15) (470.397,36)
5.260.842,36 4.327.324,61
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
31/12/2019
31/12/2018
Resultado do exercício
5.260.842,36 4.327.324,61
Outros resultados abrangentes
5.260.842,36 4.327.324,61
Resultado abrangente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2019
(Em reais)
1. Contexto operacional
A PCH BV II Geração de Energia Ltda. foi constituída em 23 de fevereiro de
2015, com a razão social de Iener Energia Ltda. A Companhia foi constituída
com o objetivo de prestar serviços de operação e manutenção de usinas de
energia elétrica e consultoria em assuntos envolvendo o mercado de energia
elétrica e em questões regulatórias. Em janeiro/2017 foi firmado contrato
de cessão onerosa de ativos mediante dação em pagamento envolvendo as
usinas de propriedade da Ibema Companhia Brasileira de Papel denominadas
PCH Boa Vista II e CGH Cachoeira. A partir de então, a Companhia passou
a incorporar em suas atividades a geração de energia elétrica. Seu objeto
social é: ● A prestação de serviços de engenharia e consultoria elétrica; ● A
consultoria em produtividade, comercialização e operação de pequenas centrais
hidrelétricas; ● A operação e manutenção de pequenas centrais hidrelétricas; ●
A geração, produção e comercialização de energia elétrica; ● A participação em
outras Companhias como sócia quotista ou acionista. Em abril/2017, os sócios
deliberaram pela alteração da razão social que passou a ser PCH BV II Geração
de Energia Ltda. A Companhia tem filial na cidade de Turvo - PR, onde estão
localizadas as usinas PCH Boa Vista II e CGH Cachoeira. A usina PCH Boa
Vista II possui autorização para funcionamento concedida através da Portaria
nº 435, de 03 de dezembro de 1996 e tem capacidade de geração de 8MW,
com energia assegurada de 6,66MW. A CGH Cachoeira possui autorização
para funcionamento concedida através do Decreto nº 86.499, de 27 de outubro
de 1981 e capacidade de geração de 2,92MW. Em 13 de agosto de 2018, por
meio da Resolução Autorizativa 7.242, a Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL autorizou a ampliação da potência instalada da usina Boa Vista II de
8 para 24 MW, com energia assegurada prevista de 13,1 MW. Em ato contínuo,
foi solicitada a prorrogação do prazo de autorização previsto na Portaria nº 435,
de 03 de dezembro de 1996 que foi atendido e o prazo estendido para 21 de
setembro de 2044. Em 31 de agosto de 2018, a Companhia participou do leilão
de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
para fornecimento de energia elétrica nova. O fornecimento de energia nova é
resultado da ampliação da Usina Boa Vista II aprovada pelo poder concedente
pela Resolução Autorizativa anteriormente mencionada. A Companhia foi uma
das vencedoras do leilão e assumiu compromisso de fornecer 1.577.952 MWh
a partir de 01 de janeiro de 2024. Esse valor é relativo a 60 lotes de 0,1 MWh
durante 30 anos. Através da Portaria 117 de 15 de maio de 2019, a Companhia
obteve a aprovação ao seu pedido de enquadramento no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento e Infraestrutura - REIDI, do projeto de
ampliação para geração de energia elétrica da Pequena Central Hidrelétrica Boa
Vista II. O regime especial em questão tem como objetivo conceder a suspensão
do PIS e da Cofins incidente sobre as aquisições de máquinas, equipamentos
e serviços, conforme projeto de ampliação apresentado ao poder concedente.
A referida portaria foi ratificada pelo Ato Declaratório Executivo nº 45, de 15
de agosto de 2019. Em 16 de julho de 2019 foi deliberado pela administração
da Companhia a transformação do tipo societário, de Companhia limitada para
Companhia anônima de capital fechado.
2. Base de preparação
2.1. Declaração de Conformidade - As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000
(R1)). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela
Administração na sua gestão. 2.2. Base de Mensuração - As demonstrações
contábeis foram elaboradas utilizando, sempre que aplicável, estimativas como
base de avaliação. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das
demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado
e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros

futuros. Dado a diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
Total receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões,
45.134.786,37 com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias
(870.527,44) por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera,
4.327.324,61 bem como provisão para realização de determinados créditos tributários para
os quais não tem expectativas de realização. O valor dessas provisões baseia- se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e
(2.000.000,00) interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável
- e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem
46.591.583,54 surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes
5.260.842,36 no respectivo domicílio da Companhia. c) Provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas - A Companhia reconhece provisão para causas tributárias
- e trabalhistas quando necessário. A avaliação da probabilidade de perda inclui
(2.340.704,45) a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
(1.249.450,06) disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
- ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
48.262.541,43 As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais
Classe
Taxa de depreciação*
5. Caixa e equivalentes de caixa
Terrenos
Edificações
2% a 4%
31/12/2019 31/12/2018
Reservatórios, barragens e adutoras
2% a 3,70%
Caixa
207,20
Máquinas e equipamentos
2,50% a 10%
Banco conta movimento
333.913,92
19.811,86
Móveis e utensílios
10%
5.421.251,67 3.785.671,61
Aplicação financeira
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores
5.755.165,59 3.805.690,67
de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado; reparos e As aplicações financeiras possuem características de curto prazo de alta liquidez,
manutenção são apropriados ao resultado durante período em que são incorridos. com risco insignificante de mudança de valor, composto por: (i) Aplicações em
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são Certificados de Depósitos Bancários - CDB’s com taxas atreladas à variação do
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança Certificado de Depósito Interbancário - CDI (taxa média de 97,5% do CDI) (ii)
significativa desde a última data de balanço. Se o valor recuperável for menor Aplicações em fundos de investimentos - composto basicamente por títulos do
que o valor contábil, a perda por redução no valor recuperável é registrada. governo federal.
Qualquer perda por redução no valor recuperável é reconhecida diretamente 6. Contas a receber de clientes
no resultado do exercício. A perda por redução no valor recuperável não será
31/12/2019 31/12/2018
revertida em períodos subsequentes. e) Fornecedores - As contas a pagar aos Contas a receber
702.079,88
fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou
702.079,88
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, Refere-se a provisão de venda de energia pelo regime de competência e que será
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no faturado e recebido no mês subsequente. Os valores de provisão são estornados
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas quando o faturamento efetivo ocorrer.
como passivo não circulante. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 7. Partes relacionadas
valor da fatura correspondente. f) Intangível - O intangível foi avaliado e está
31/12/2019 31/12/2018
reconhecido pelo custo de formação, deduzidos da amortização acumulada e Ativo
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. g) Outros ativos Ibema Cia Brasileira de Papel (i)
681.010,72
e passivos - Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando
681.010,72
aplicável, as variações monetárias. h) Imposto de Renda e Contribuição Social Ibema Cia Brasileira de Papel
1.498,85
- A apuração do imposto de renda e da contribuição social da Companhia foi
1.498,85
calculada pela sistemática do “Lucro Presumido”. A base de cálculo do imposto Passivo
de renda é determinada mediante a presunção de lucro à razão de 8% aplicado Ibema Participações S.A. (ii)
245.172,28 263.372,63
sobre a receita bruta auferida no período. Sobre o resultado da presunção aplica245.442,28 263.372,63
se a alíquota de 15% e, adicionalmente a alíquota de 10% sobre o que exceder Dividendos a Pagar (iii)
1.249.450,06
R$ 20 mil multiplicado pelo número de meses componentes do respectivo
1.249.450,06
período de apuração. A presunção de lucro da contribuição social é determinada (i) A Companhia firmou em 04 de janeiro de 2016 contrato de venda de
mediante a aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta auferida energia elétrica de longo prazo, no ambiente de contratação livre, com a Ibema
no período. A alíquota aplicada sobre o resultado da presunção é de 9%. O Companhia Brasileira de Papel. O contrato prevê o fornecimento de até 6,2Mwh,
reconhecimento dessas despesas ocorre pelo regime da competência. i) Outros pelo preço unitário atualizado de R$ 185,28. A vigência do contrato é de 5 anos
Impostos - Conforme já mencionado, a Companhia é tributada pela sistemática sendo reajustado anualmente mediante a aplicação do índice IPCA. (ii) A
do lucro presumido, desta forma, o valor do faturamento mensal é submetido as Companhia possui um acordo de compartilhamento de estrutura administrativa
alíquotas de 0,65% para Pis e 3% para Cofins. j) Receita e despesas financeiras - firmado com a Controladora Ibema Participações S.A. no qual fica definido
As receitas e despesas financeiras mais relevantes da Companhia compreendem: que as despesas comuns entre as empresas são pagas pela Controladora e
● Receita de juros; ● Despesa de juros. A receita e a despesa de juros são reembolsadas pela Companhia através de Nota de Débito; (iii) Refere-se a
reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. k) Demonstração dos destinação de dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social;
fluxos de caixa - A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método 8. Impostos e contribuições a recuperar
indireto e estão apresentados de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03
31/12/2019 31/12/2018
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Circulante
Contábeis - CPC. l) Instrumentos financeiros - Classificação e mensuração - Csll saldo negativo
438,29
438,29
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: Irpj saldo negativo
1.253,23
1.253,23
1.853,00
mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, IRPJ a recuperar
3.544,52
1.691,52
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende
da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração Os saldos de IRPJ e CSLL Saldo Negativo são formados por impostos retidos
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. e não compensados durante o exercício de 2019. A compensação desses valores
Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado - Os ativos vai ocorrer no início de 2020. O valor do IRPJ a Recuperar está representado por
financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros valores recolhidos a maior e que será recuperado em 2020.
mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são 9. Cauções e depósitos vinculados
classificados como ativo circulante. Os ganhos ou perdas decorrentes de
31/12/2019
31/12/2018
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através Depósito vinculado - Aporte de garantia
274.426,31
274.426,31
do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado Depósito em garantia
124.636,60
124.636,60
financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha
399.062,91
399.062,91
sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações Depósito vinculado - Aporte de garantia: a Companhia é titular de projeto de
são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. estudo hidrológico para iniciar a construção de potencial hidráulico denominado
Recebíveis - Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros Paredinha. Para viabilizar o registro da intenção de realização do estudo, a
não-derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 673, de 04 de
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo agosto de 2015 estabelece que sejam efetuados depósitos de aporte de garantia
de vencimento superior a 12 meses após a data de divulgação das demonstrações de registro que deverão ter vigência mínima de 24 meses. A referida garantia é
contábeis (estes são classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da devolvida quando substituída pela garantia de fiel cumprimento. Depósito em
Companhia são representados por contas a receber de clientes, demais contas garantia: garantia de Fiel Cumprimento das obrigações do Contrato de Uso do
a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto Sistema de Distribuição - CUSD nº 20163755317520, celebrado com a COPEL
prazo. m) Uso de estimativas e julgamentos - A elaboração das demonstrações Distribuição S.A. calculada de acordo com a Cláusula 5.3 do respectivo contrato.
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Corresponde a 2 vezes o valor mensal da tarifa mais impostos, e optou-se pelo
administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro depósito em conta corrente da Copel Distribuição conforme estabelecido
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas no parágrafo 5.3.1. Este valor será corrigido em 50% do CDI e devolvido no
incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor encerramento do Contrato.
recuperável, provisão para liquidação de créditos duvidosos, provisão para 10. Investimentos
contingências, entre outras. Apesar de refletirem a melhor estimativa possível
Faxinal
por parte da administração, a liquidação nas transações envolvendo essas Saldo em 31/12/2017
749.241,56
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão das Aporte de capital
728.450,28
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.
948,94
Resultado da equivalência patrimonial
4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
1.478.640,78
Saldo em 31/12/2018
128.443,43
Julgamentos - A preparação das demonstrações contábeis requer que a Adiantamento para futuro aumento de capital
64.373,13
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam Resultado da equivalência patrimonial
(1.671.457,34)
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como Transferência de titularidade
Saldo
em
31/12/2019
as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações
contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia Como parte dos planos de ampliação da capacidade de geração da Companhia,
em
maio
de
2017,
foi
constituída
a
empresa
Faxinal
Sistemas
Elétricos
S.A.
com
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. a) Estimativas e premissas - As o objetivo de viabilizar a construção de uma linha de transmissão para propiciar
principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras a adequada transmissão de energia para a rede. A participação societária mantida
e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, na Faxinal, até 14 de março de 2019 era de 50% sendo os demais 50% de
envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor propriedade da Confluência Energia S.A. A partir dessa data, as ações que eram
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas de propriedade da Confluência foram canceladas e a PCH BV II passou a ser
a seguir. b) Impostos - Existem incertezas com relação à interpretação de detentora da totalidade do Capital Social. Em 30 de abril de 2019, a participação
regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis societária foi transferida para a empresa Ibema Participações S.A.
11. Imobilizado e intangível
Reservatórios,
Imobilizado
Barragens e
Máquinas e Móveis e
em
Terrenos Edificações
Adutoras equipamentos utensílios
Veículos andamento Intangível
Total
Em 31 de dezembro de 2017 1.500.000,00 1.162.761,98 18.589.712,57 17.768.692,41 13.975,76 34.663,31 902.548,52 1.681.638,84 41.653.993,39
Adições
- 37.570,00
30.299,98
168.162,75
- 793.109,53 577.131,42 1.606.273,68
Baixas
(16.885,06) (9.833,39) (18.163,31)
- (870.527,44) (915.409,20)
- (42.838,15) (485.878,09) (580.054,46)
(280,04) (16.500,00)
- (1.125.550,74)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018 1.500.000,00 1.157.493,83 18.134.134,46 17.339.915,64 3.862,33
- 1.695.658,05 1.388.242,82 41.219.307,13
Adições
62.243,39 2.707,20
- 1.561.217,07 1.014.982,22 2.641.149,88
Transferência para intangível
- (1.695.658,05) 1.695.658,05
- (43.312,32) (479.459,04) (574.755,59)
(332,64)
- (1.097.859,59)
Depreciação
- 1.561.217,07 4.098.883,09 42.762.597,42
Em 31 de dezembro de 2019 1.500.000,00 1.114.181,51 17.654.675,42 16.827.403,44 6.236,89
a) Imobilizado - O Imobilizado está formado substancialmente por itens
Vida Útil (Média)
Remanescente (Em Anos)
necessários à operação e geração de energia elétrica. Em 2017, a Companhia Imobilizado Geração Hídrica
Máquinas
e
Equipamentos
24
contratou empresa especializada em avaliação de ativos que, além de revisar
Reservatórios, Barragens e Adutoras
38
os valores de reposição dos ativos, também reavaliou a vida útil remanescente Edificações
28
14
e o valor residual dos bens. A definição da vida útil remanescente foi feita Móveis e Utensílios
A
Companhia
aplicou
as
Aplicação
do
Custo
Atribuído
Deemed
Cost
considerando o estado de conservação dos bens e manutenções periódicas
prerrogativas trazidas pelo CPC Técnico PME Contabilidade para Pequenas e
realizadas. A vida útil remanescente estabelecida em laudo está assim Médias Empresas, que trouxe a possibilidade de atribuir um novo valor aos itens
do ativo imobilizado.
representada:
Continua

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Reserva Reserva de retenção Ajuste de avaliação
Lucros
Capital social
legal
de lucros
patrimonial
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
7.053.850,00
3.820.603,02
34.260.333,35
Redução de capital
(870.527,44)
Lucro do exercício
4.327.324,61
Destinações:
Constituição de reserva
4.327.324,61
- (4.327.324,61)
Distribuição de lucros
(2.000.000,00)
958.047,99
(958.047,99)
Realização custo atribuído imobilizado
Saldos em 31 de dezembro de 2018
6.183.322,56
7.105.975,62
33.302.285,36
Lucro do exercício
5.260.842,36
Destinações:
Constituição de reserva legal
- 263.042,12
(263.042,12)
Distribuição de dividendos
(2.340.704,45)
Dividendos declarados
- (1.249.450,06)
Constituição de reserva
3.748.350,18
- (3.748.350,18)
969.493,20
(969.493,20)
Realização custo atribuído imobilizado
6.183.322,56 263.042,12
9.483.384,59
32.332.792,16
Saldos em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
31/12/2019 31/12/2018
5.388.315,34 5.724.446,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício antes do
5.755.821,51 4.797.721,97
imposto de renda e da contribuição social
1.033.486,46 1.136.833,12
Ajustes por:
Depreciações e amortizações
1.097.859,59 1.125.550,74
Juros e variações monetárias
12.231,32
Equivalência patrimonial
(64.373,13)
(948,94)
Resultado ajustado
6.789.307,97 5.934.555,09
(63.111,81) (454.794,40)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
180.090,84 (17.343,98)
Obrigações sociais e trabalhistas
250.048,65
(5.855,28)
Obrigações fiscais
28.777,12 (223.329,29)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(494.979,15) (350.031,83)
Partes relacionadas
(17.930,35)
102.659,01
Outras exigibilidades
(9.118,92)
39.106,97
(1.337.880,82)
244.686,20
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber de clientes
(702.079,88)
92.600,05
Partes relacionadas
(682.509,57)
Impostos e contribuições a recuperar
(1.853,00)
5.231,29
Adiantamentos a fornecedores
(578,08)
(813,56)
Outros créditos
185,55
(184,55)
Despesas antecipadas
48.954,16 (128.283,20)
Cauções e depósitos vinculados
276.136,17
Fluxo de caixa das atividades de investimento: (2.738.840,42) (2.289.842,20)
Aquisição de imobilizado
(1.626.167,66) (1.029.142,26)
Aquisição de intangível
(1.014.982,22) (577.131,42)
Participação em investidas
- (728.450,28)
Baixa de ativo imobilizado
44.881,76
Adiantamento para futuro aumento de capital
(97.690,54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: (700.000,00) (2.000.000,00)
Pagamento de dividendos
(700.000,00) (2.000.000,00)
Aumento (redução) líquido de caixa e
1.949.474,92 1.434.604,69
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
3.805.690,67 2.371.085,98
período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 5.755.165,59 3.805.690,67
Transações que não afetaram caixa
Dividendos propostos
1.249.450,06
Pagamento de dividendos pela transferência de
investimentos
1.640.704,45
Reclassificação de intangível para imobilizado
1.695.658,05
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de
crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive
para contingências. Ativo e passivo circulante e não circulante - Um ativo é
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-la. São acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos
de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações
atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos
para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.
Apuração de resultados - O resultado é apurado pelo regime de competência
de exercícios e considera: (i) Os rendimentos, encargos e efeitos das variações
monetárias e cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre
os ativos e passivos; e (ii) As provisões para imposto de renda e contribuição
social calculadas considerando a opção de tributação pelo Lucro Presumido.
Remuneração da Administração - A administração é remunerada pelos serviços
prestados através do pagamento mensal de pró-labore. 2.3. Moeda Funcional
e Moeda de Apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações contábeis
são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no
qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão
apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia
e, também, a sua moeda de apresentação. 2.4. Autorização para emissão
das demonstrações contábeis - A emissão das demonstrações contábeis foi
autorizada pela Administração da Companhia em 13 de abril de 2020.
3. Principais políticas e práticas contábeis
a) Reconhecimento da receita - A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no
curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida
dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a
receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança e
(b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Os
serviços prestados até o encerramento das demonstrações contábeis, porém
não faturados, são avaliados e quantificados pela Administração, sendo
reconhecidos pela contabilidade na data de encerramento das demonstrações
contábeis. As receitas, em geral, são reconhecidas no período em que os serviços
são prestados. Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas
originais de receitas e custos, as mesmas são revisadas. Essas revisões podem
resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e serão
refletidas no resultado no período em que a Administração toma conhecimento
das circunstâncias que originaram a revisão. b) Clientes - Os valores a receber
são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos
títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias
ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais
perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir
eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da
provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função
das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar
os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos
clientes. c) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem
depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco
insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. d)
Imobilizado - Os bens do imobilizado foram avaliados e registrados pelo custo
de aquisição, formação ou construção, deduzidos de depreciação e perda por
redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. A depreciação
desses ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma
base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é calculada de forma linear
ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens, como segue:
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A Companhia contratou empresa especializada em levantamento de ativos que inventariou todos os itens componentes das Usinas e efetivou a valorização dos
itens a valores de reposição. A avaliação levou em consideração itens semelhantes em outras Usinas com as mesmas características técnicas e foi utilizado como
base para registro contábil do novo custo do imobilizado na data de transição para a adoção inicial dos CPC´s. Não houve constituição dos reflexos tributários em
função da Companhia apurar o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base no Lucro Presumido. A realização do Deemed Cost está
ocorrendo proporcionalmente à depreciação e está apresentada da seguinte forma:
Reservatórios
Máquinas e
Móveis e
Terrenos Edificações Barragens e Adutoras
equipamentos
utensílios
Total
Em 31 de dezembro de 2017
712.471,23 937.376,50
17.291.522,44
15.314.820,81
4.142,37 34.260.333,35
- (33.414,48)
(440.231,88)
(484.128,75)
(272,88) (958.047,99)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018
712.471,23 903.962,02
16.851.290,56
14.830.692,06
3.869,49 33.302.285,36
- (33.817,08)
(445.535,52)
(489.864,48)
(276,12) (969.493,20)
Depreciação
712.471,23 870.144,94
16.405.755,04
14.340.827,58
3.593,37 32.332.792,16
Em 31 de dezembro de 2019
Imobilizado em Andamento - Os valores consignados em Imobilizado em 16. Receita líquida das atividades operacionais
Andamento referem-se a obra de ampliação da usina de Boa Vista II. Até
31/12/2019 31/12/2018
o momento foram realizados estudos em geral visando concluir projetos e Receita bruta
orçamentos para assinatura dos contratos de construção com a empreiteira que Receita de venda de energia
15.672.890,52 11.826.436,92
será responsável pela condução da obra. O período efetivo de construção está Receita de serviços prestados
27.582,80 426.571,27
previsto para ocorrer entre agosto de 2019 e dezembro de 2020. Os valores
15.700.473,32 12.253.008,19
despendidos até então estão sendo computados no imobilizado em andamento e Deduções da receita bruta
(93.062,97) (79.644,55)
serão unitizados ao final da construção, quando da entrada em operação comercial (-) PIS sobre faturamento
(429.521,40) (367.590,23)
das respectivas unidades geradoras. b) Intangível - Refere-se substancialmente (-) COFINS sobre faturamento
(1.379,14) (21.328,55)
(-) ISS sobre faturamento
ao custo de desenvolvimento de projetos e estudos de inventário hidro energético
(523.963,51) (468.563,33)
protocolados na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
15.176.509,81 11.784.444,86
Receita líquida das atividades operacionais
12. Fornecedores
A Companhia mantém contrato de venda de energia no Ambiente de Contratação
Os fornecedores a pagar estão substancialmente formados por prestação de
Livre - ACL com a Ibema Companhia Brasileira de Papel para venda de 6,2MWh
serviços de manutenção das Usinas e compra de materiais de reposição.
vigente até 31 de dezembro de 2020. A emissão da nota fiscal correspondente a
31/12/2019 31/12/2018
Megasul
28.879,78
- essa venda de energia e o recebimento financeiro dessa venda ocorre até o sétimo
G5 Engenharia
62.381,96
- dia útil do mês subsequente. Adicionalmente, é mantido contrato de serviços
VLB
82.339,25
- de consultoria com o objetivo de orientar em assuntos regulatórios pertinentes
Outros fornecedores a pagar
21.889,13
3.094,16 à manutenção de ativos de energia. Esses serviços são prestados sempre que
12.305,16 requerido e necessário.
Construserv
195.490,12
15.399,32
17. Despesas por natureza
13. Obrigações sociais e trabalhistas
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 Custo de geração de energia
(6.671.406,50) (4.119.418,92)
Salários a pagar
11.208,00
954,00
(3.030.453,61) (3.046.227,48)
INSS
14.484,21
5.588,06 Despesas gerais e administrativas
(9.701.860,11) (7.165.646,40)
230.898,50
Provisão prêmio por mérito
e encargos, inclusive benefícios
(1.314.724,77) (409.578,74)
256.590,71
6.542,06 Pessoal
Serviços de terceiros (PF/PJ)
(1.664.941,13) (1.379.692,57)
A provisão para pagamento de prêmio por mérito visa refletir a intenção da Manutenção e demais despesas com veículos
(48.514,66) (27.656,62)
Administração da Companhia em premiar os empregados que tiveram um Despesas com serviços compartilhados
(1.822.901,38) (2.401.294,50)
(1.097.859,59) (1.125.550,74)
desempenho superior ao requerido e devidamente comprovado, durante o Depreciação
Custo de manutenção
(137.038,18) (91.363,25)
exercício de 2019.
Compra de energia
(2.950.878,61) (76.036,88)
14. Obrigações fiscais
(665.001,79) (1.654.473,10)
Outras despesas/(Recuperações) diversas
31/12/2019 31/12/2018
(9.701.860,11) (7.165.646,40)
Circulante
IRPJ
58.308,94
55.981,44 Pessoal e Encargos, inclusive benefícios: Em 2016 as atividades da Companhia
CSLL
44.474,95
35.808,11 estavam concentradas na prestação de serviços de operação e manutenção de
IRRF
5.745,79
3.683,85 usinas, que eram de propriedade da Ibema Companhia Brasileira de Papel. Em
PIS a recolher
8.790,54
5.807,25 01 de janeiro de 2017, com a compra das usinas que eram de propriedade da
Cofins a recolher
40.571,74
26.802,71
ISS a recolher
6.224,20
52,57 Ibema Companhia Brasileira de Papel, a operação e manutenção da usina passou
9.295,43
16.498,54 a ser feita por empresa terceira. No decorrer de 2018, foi estruturada uma equipe
Retenções na fonte (PIS - COFINS - CSLL)
173.411,59 144.634,47 técnica para administração das atividades de operação e manutenção das usinas.
IRPJ e CSLL: os valores são representados por IRPJ e CSLL a pagar apurados A remuneração dessa equipe e respectivos reflexos legais são computados no
com base no lucro presumido trimestral. IRRF: são os valores retidos dos custo de operação e manutenção. Serviços de Terceiros Contratados: Estão assim
fornecedores de serviços que serão pagos em janeiro de 2020. PIS e Cofins a classificados os valores contratados para administração do centro de operação e
recolher: são os valores de PIS e Cofins cumulativos, calculados com base na manutenção e demais contratos necessários à atividade de geração de energia.
receita operacional. Retenções na fonte (PIS - Cofins - CSLL): são os valores Despesas com Serviços Compartilhados: registra os valores de despesas comuns
retidos dos fornecedores de serviços que serão pagos em janeiro de 2020.
ao grupo que são pagos pela holding e rateados proporcionalmente à geração
15. Patrimônio líquido
de receitas. O valor teve uma redução se comparado a 2018 em função de
a) Capital Social - O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2019 uma alteração no critério de rateio que separou a folha de pagamento atribuída
e 2018 é de R$6.183.321,56, dividido em 6.183.321 ações no valor unitário de diretamente à PCH BV II das demais despesas rateadas. Custo de Manutenção:
R$1,00, distribuídas conforme abaixo:
São gastos com peças e sobressalentes utilizados na manutenção da estrutura
31/12/2019 31/12/2018
Ibema Participações S.A.
6.183.321,56 6.183.321,56 da Usina. Depreciação: Estão alocados em custos com depreciação os valores
1,00
1,00 correspondentes ao desgaste físico dos bens componentes da estrutura necessária
Fábio Napoli Martins
6.183.322,56 6.183.322,56 para geração de energia. Compra de Energia: Estão representados pelos valores
Em 29 de agosto de 2018 a Companhia deliberou pela redução de capital no despendidos na compra de energia elétrica nos períodos em que a geração não é
montante de R$ 870.527,44 (Oitocentos e setenta mil, quinhentos e vinte e sete suficiente para fazer frente aos compromissos assumidos.
reais e quarenta e quatro centavos) mediante a devolução do projeto denominado 18. Resultado financeiro líquido
Marrecas para o sócio quotista. b) Reserva Legal - Constituída conforme
31/12/2019
31/12/2018
os preceitos da Lei das Sociedades por Ações, está calculada à razão de 5% Despesas financeiras
(2.047,69)
(9.149,46)
sobre o lucro líquido do exercício, antes de outras destinações. c) Reserva de Juros diversos pagos
(2.522,69)
(3.081,86)
Lucros - As reservas de lucros são formadas pela destinação dos resultados do Despesas bancárias
(1.312,60)
Impostos
sobre
operações
financeiras
período após a constituição da Reserva Legal e após a destinação dos dividendos
(5.882,98)
(12.231,32)
mínimos obrigatórios. Havendo decisão em assembleia, a Companhia pode vir a Receitas financeiras
distribuir mais do que 25% de dividendos. d) Ajuste de Avaliação Patrimonial - A Juros diversos recebidos
2.459,47
Companhia aplicou as prerrogativas trazidas pelo ICPC 10, item 22, que trouxe Descontos obtidos
47,59
223.200,86
224.072,91
a possibilidade de atribuir um novo valor aos itens do ativo imobilizado quando Receitas de aplicações financeiras
223.248,45
226.532,38
da adoção inicial. O valor atribuído ao Ativo Imobilizado foi registrado nas
217.365,47
214.301,06
contas de imobilizado em contrapartida do Patrimônio Líquido e será realizado Resultado financeiro líquido
na mesma proporção da depreciação ou pela baixa ou venda dos ativos. Em razão Despesas financeiras: estão substancialmente representadas por juros apurados
da tributação ser realizada com base no lucro presumido, não foi constituída a em pagamentos em atraso e tarifas bancárias. Receitas financeiras: estão
Provisão para Impostos Diferidos.
substancialmente representadas por rendimentos de aplicação financeira.

31/12/2019
31/12/2018
19. Imposto de renda e contribuição social
Receita bruta
15.700.473,32 12.253.008,19
(-) Provisões
(1.383.090,60)
(27.582,80) (426.571,27)
(-) Receita com prestação de serviço
Base presunção 8%
14.289.799,92 11.826.436,92
Base presunção 32%
27.582,80
426.571,27
Receita financeira
223.248,45
226.532,38
Outras receitas
19.738,68
Base de cálculo imposto de renda
1.375.258,94 1.328.888,82
Alíquota de impostos de renda - 15%
206.288,84
199.333,32
Adicional 10%
113.525,89
108.888,88
Imposto de renda
319.814,73
308.222,21
Base presunção 12%
14.289.799,92 11.826.436,92
Base presunção 32%
27.582,80
426.571,27
Receita financeira
222.668,95
226.532,38
Outras receitas
19.738,68
Base de cálculo contribuição social
1.946.271,44 1.801.946,30
Alíquota da contribuição social
9%
9%
Contribuição social
175.164,42
162.175,16
494.979,15
470.397,36
Imposto de renda e contribuição social
A Companhia é tributada pela sistemática do lucro presumido, de forma que
não apresenta diferenças temporárias que originem créditos tributários diferidos
a registrar.
20. Instrumentos financeiros
A Companhia efetuou análise de seus instrumentos financeiros em atendimento
ao Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas - Seção 11. Todos os itens avaliados se aproximam de seu valor
justo tendo em vista o curto prazo em que serão realizados. A composição dos
instrumentos financeiros estão a seguir apresentados:
Valor contábil
Valor justo
Instrumentos
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
financeiros - ativo
Caixa e equivalentes
de caixa
5.755.165,59 3.805.690,67 5.755.165,59 3.805.690,67
Contas a receber e
partes relacionadas
1.383.090,60
- 1.383.090,60
Impostos a recuperar
3.544,52
1.691,52
3.544,52
1.691,52
Instrumentos
financeiros - passivo
Fornecedores e partes
relacionadas
440.932,44 278.771,95 470.920,49 278.771,95
Obrigações fiscais
173.411,59 144.634,47 173.411,59 144.634,47
A Companhia não possui em sua carteira de instrumentos financeiros operações
envolvendo derivativos financeiros utilizados como proteção para exposições
de mercado.
21. Gerenciamento de riscos
A Administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e supervisão
da estrutura de gerenciamento de riscos. As políticas de gerenciamento de
risco são estabelecidas para identificar, analisar e definir limites e controles
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. a) Risco
Operacional - O risco operacional está relacionado com a paralisação de
parte ou de todo o fornecimento esperado. A Companhia mantém contratos
firmados de manutenção com fornecedores relevantes no mercado a fim de
mitigar possíveis riscos operacionais. b) Risco de Crédito - Risco de crédito
é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou
uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em
cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente do
caixa e equivalentes de caixa e demais instrumentos financeiros apresentados
nas demonstrações contábeis. As vendas de energia estão asseguradas pelo
poder concedente. c) Risco Hidrológico - Risco associado a escassez de água
destinada à geração de energia. Para mitigar os riscos, as empresas participantes
do mercado participam do MRE - Mecanismo de Realocação de Energia,
criado especialmente para compartilhar os riscos hidrológicos das empresas
participantes do Sistema Interligado Nacional - SIN, das usinas que são
despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema - ONS.
Dessa forma, as condições hidrológicas desfavoráveis podem ser interpretadas
como risco sistêmico e não isolado em determinadas regiões.
22. Seguros
A Companhia possui seguros contratados para fazer frente a possíveis perdas
relativas aos itens do ativo imobilizado como maquinários, móveis, utensílios,
mercadorias e matérias-primas e instalações que constituem o estabelecimento.
A vigência do seguro é de 21 de junho de 2019 até 21 de junho de 2020. As
coberturas do seguro estão descritas a seguir:
Cobertura
LMI - R$
Franquia
Incêndio, Raio e
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Explosão
76.760.920 Demais Equipamentos R$100.000,00
Alagamento/
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Inundação
76.760.920 Demais Equipamentos R$100.000,00
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Danos Elétricos
76.760.920 Demais Equipamentos R$100.000,00
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Quebra de Máquinas 76.760.920 Demais Equipamentos R$100.000,00
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Desmoronamento
76.760.920 Demais Equipamentos R$100.000,00
Turbinas e Geradores R$200.000,00 /
Lucro Cessantes
8.742.991
Demais Equipamentos R$100.000,00
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Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis do PCH BV II Geração
de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2019 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 Companhia 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 aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000 (R1)). 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 - As informações contábeis contidas nas demonstrações contábeis,
relativas: i) ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018; ii) às
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018; apresentados para
fins de comparação, foram auditadas e revisadas, respectivamente, por outros
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 08 de
abril de 2019, sem modificação. 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 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, 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 detecta 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 às 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 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. Curitiba (PR), 13 de abril de 2020.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/F-6
Ana Andréa Iten de Alcantara - Contadora CRC-SC025678/O-3
Fim
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Arauco Forest Brasil S.A.

C.N.P.J. MF Nº 00.198.057/0001-47
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.019.
Os documentos referentes a essas demonstrações estão à disposição dos senhores acionistas na sede da companhia.
Curitiba, 24 de abril de 2.020
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos Em milhares de Reais - R$

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
Controladora
ATIVOS
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes Relacionadas..
Estoques
Impostos a recuperar
Ativo biológico
Adiantamentos a fornecedores
Dividendos a receber
Outros ativos
Total do ativo circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar.
Investimentos
Ativo biológico.
Ativos de direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Consolidado

2019

2018

2019

2018

4.111
2.316
4.264
18.330
22.985
83.970
8.874
7.535
152.385

15.462
7.470
7.001
14.190
17.599
70.867
24
12.040
8.325
152.977

38.934
2.316
4.264
51.843
33.092
158.214
4.967
7.560
301.190

18.792
7.470
7.001
14.329
26.727
159.817
24
3.519
8.359
246.038

Controladora
2019

PASSIVOS
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento
Partes Relacionadas
Arrendamento Mercantil
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos a recolher
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Outros passivos
Total do passivo circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Arrendamento Mercantil
Passivos de arrendamento
Empréstimos e financiamentos.
Partes Relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferido
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de lucros

85
242
86
242
1.892
932
2.884
950
728.658 733.643
380.555
375.335
715.920 710.113
776.428
833.537
89.191
89.191
158.276 193.211
485.889
503.238
2.338
2.922
2.338
2.922
"Patrimônio líquido atribuído a participação dos
1.696.360 1.641.063 1.737.371 1.716.224
acionistas não controladores"
1.848.745 1.794.040 2.038.562 1.962.262
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018

Consolidado
2019
2018

18.810
558
10.245
48.788
4.807
985
10.367
262
17.526
112.348

12.754
2.412
47.546
5.070
2.066
17.850
510
3.267
91.475

20.064
24.619
10.245
77.753
5.071
5.935
11.021
42.361
17.526
214.595

12.828
33.410
47.550
9.600
5.189
2.068
19.300
510
3.267
133.722

80.845
5.878
48.368
105.600
156
240.847

8.612
92.995
108.120
1.455
211.182

80.845
5.878
48.368
134.840
156
270.087

8.000
32.550
92.995
141.203
1.455
276.203

1.158.992
6
20.683
29.216
286.654
1.495.550

1.177.850
6
18.500
29.216
265.811
1.491.383

1.158.992
6
20.683
29.216
286.654
1.495.550

1.177.850
6
18.500
29.216
265.811
1.491.383

1.848.745

1.794.040

58.330
2.038.562

60.954
1.962.262

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
Total

Participação
de não
Controladores

1.141.819

6

18.500

308.670

29.216

-

1.498.211

56.330

1.554.541

36.032
-

-

-

(21.000)
3.734
(25.593)
-

-

(25.593)
25.593
-

36.032
(25.593)
(21.000)
3.734
-

4.624

36.032
(25.593)
(21.000)
3.734
4.624

1.177.851

6

18.500

265.811

29.216

-

1.491.384

60.954

1.552.338

(18.859)
-

-

2.182
-

(10.257)
31.100
-

-

(2.182)
43.649
(10.367)
(31.100)
-

(18.859)
(10.257)
43.649
(10.367)
-

1.379
(4.003)

(18.859)
(10.257)
43.649
(10.367)
1.379
(4.003)

1.158.992

6

20.683

286.654

29.216

-

1.495.550

58.330

1.553.880

Reserva de
capital
Capital social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Aumento de capital
Resultado do Exercício
Juros sobre Capital Próprio
Reversão dividendos mínimos obrigatório
Lucros a realizar
Resultado de participação de não controladores
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Aumento de Capital
Dissolução de participação societária
Reserva legal
Resultado do Exercício
Juros sobre Capital Próprio
Constiuição dividendos mínimos obrigatório
Lucro a Realizar
Resultado de participação de não controladores
Transações de capital com os sócios
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Reserva
Legal

Reserva de
lucros

Ajuste de
Avaliação
Patrimonial

Lucros/Prejuízos
Acumulados

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E DE 2.018
a) Lei das Sociedades por Ações
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76, Lei
11.638/97) e CPCs.
b) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, atualizações a valor justo e não incluiu o efeito da inflação sobre as demonstrações
financeiras.
c) Investimentos
A Companhia possui participação nas empresas: Novo Oeste Gestão de Ativos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Antonio Roberto Luque Guerrero
Cristián Eustáquio Infante Bilbao
Camila Merino Catalán
Matías Jorge Domeyko Cassel

Florestais S.A. (41,55%), Mahal Empreendimentos e Participações S.A. (85,65%)
e Florestal Vale do Corisco S.A. (49%).
d) Imobilizado
As depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear. Enquanto
que a exaustão florestal é calculada sobre os volumes cortados.
e) Passivo Não Circulante
São demonstrados pelos valores atualizados para a data do balanço.
f) Capital Social
O capital social subscrito em 31 de Dezembro de 2019 é R$ 1.158.992 mil (2018
é R$ 1.177.850 mil), representado por 6.507.953 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal (2018 - 6.625.073).

DIRETORIA EXECUTIVA
Carlos Alberto Altimiras Ceardi
Raúl Diego de Cristobal
Roberto Trevisan
Rogério Latchuk
Valeria de Paula Ribeiro

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretora
Robson Luiz Marques
Contador CRC-PR 035462/O-4

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS
CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais e monetárias, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
Correntes
Diferidos
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Controladora
2019
2018
183.756 163.322
83.092 (97.836)
(173.216) (126.197)
93.632 (60.711)

Consolidado
2019
2018
245.419
163.322
91.651 (34.286)
(232.466) (126.269)
104.604
2.767

(23.394)
(33.465)
32.120
(2.548)
66.345

(15.988)
(23.498)
52.043
(12.073)
(60.227)

(23.395)
(36.012)
23.896
5.935
75.029

(15.988)
(15.965)
16.135
(12.027)
(25.078)

1.673
(11.928)
(6.133)
49.957

1.143
(2.986)
(7.969)
(70.039)

3.032
(15.493)
(6.645)
55.922

1.813
(8.456)
(10.597)
(42.318)

47
(6.355)
43.649

(47)
44.494
(25.592)

(8.383)
(2.512)
45.027

(47)
22.846
(19.519)

43.649
1.379

(24.143)
4.624

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconcilar o lucro com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
Ajuste de florestas a valor justo
Depreciação e exaustão
Constituição (reversão) de provisão para riscos fiscais cíveis
e trabalhistas
Baixa de bens do ativo imobilizado
Juros e variações monetárias e cambiais - partes
relacionadas
Juros e variações monetárias e cambiais - empréstimos e
financiamentos
Despesa Financeira IFRS 16
Depreciação IFRS 16
Outros
Redução (Aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (terceiros e partes relacionadas)
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Adiantamento a fornecedores
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (terceiros e partes relacionadas)
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo intangível
Recebimento - Cisão Parcial
Dividendos recebidos
Aquisição de investimento
Venda de floresta em pé
Aquisição de bens do ativo imobilizado e ativo biológico
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de Dividendos
Redução Capital VDC
Amortizações de empréstimos e financiamentos
Mútuos
Amortização de mútuos
Amortização de passivos por arrendamento
Aumento do Capital Social
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de
financiamento
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

49.957 (70.039)

55.922

(42.318)

(32.120) (52.043)
(83.092) 97.836
112.788 77.383

(23.896)
(91.651)
205.103

(16.135)
34.286
77.570

1.299
44.399

170
435

1.299
44.399

170
435

6.133

15.357

6.133

15.357

781
3.094
11.660
(1.913)

1.606
-

4.834
3.094
11.660
(1.913)

9.699
-

7.891
(4.140)
(6.345)
790
24

(5.989)
(4.646)
(6.852)
(11.285)
(24)

7.891
(37.515)
(8.298)
819
24

(5.989)
(4.662)
(6.490)
(11.198)
(24)

6.056
(263)
(1.081)
(248)
14.259
129.928
(7.972)
(2.520)
119.436

28.712
951
1.468
332
1.522
74.894
(4.143)
(3.225)
67.526

18.581
(118)
3.866
41.851
14.259
256.343
(11.616)
(7.650)
237.077

18.941
937
1.468
332
1.522
73.900
(9.818)
(3.225)
60.857

- (2.703)
(46.966)
35.169
- (131.000)
(57.485) (49.854)
(69.282) (183.557)

- (5.622)
(46.966)
7.038
- (131.000)
(3.302)
(81.203) (49.854)
(124.433) (186.476)

9.800
(4.601) (9.462)
- 115.899
(48.849) (15.619)
(12.855)
(5.000) 36.032

(4.714)
9.800
(35.885)
(48.849)
(12.855)
-

(16.455)
115.899
(15.619)
54.032

(61.505)

126.850

(92.503)

137.857

(11.351)
15.462
4.111

10.819
4.643
15.462

20.142
18.792
38.934

12.238
6.555
18.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Arauco Industria de Paineis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$

C.N.P.J. MF Nº 00.606.549/0001-24
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2.019.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

Os documentos referentes a essas demonstrações estão à disposição dos senhores
acionistas na sede da companhia.
Curitiba, 24 de abril de 2020
A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$
ATIVOS

2019

2018

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar - Circulante
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Ativo biológico circulante
Outros ativos
Total do ativo circulante

27.022
62.101
100.304
1.425
1.536
1.091
3.019
196.498

77.739
75.565
83.245
1.321
763
837
633
3.148
243.251

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes - longo prazo
Impostos a recuperar - Não Circulante
Depósitos judiciais
Outros ativos não circulantes
Ativo direito de uso
Imposto de renda e contribuição social diferidos.
Imobilizado
Intangível

156
331
4.338
1.729
6.812
300.703
2.626

932
590
3.273
3.098
139
311.153
3.283

Total do ativo não circulante

316.695

322.468

TOTAL DO ATIVO

513.193

565.719

PASSIVOS

2019

2018

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Fornecedores partes relacionadas
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos a recolher curto prazo
Adiantamentos de clientes
Passivo direito de uso
Outros passivos
Total do passivo circulante

53.764
5.059
7.008
40.464
150
2.912
3.470
112.827

69.785
8.361
6.565
13.703
481
6.259
105.154

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recolher longo prazo
Provisão para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas
Passivo direito de uso - Não Corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos.
Total do passivo não circulante

190.162
5.958
3.975
722
200.817

196.685
5.908
202.593

821.114
2.019
35.562
(659.146)

881.114
2.019
35.562
(660.724)

199.549
513.193

257.971
565.719

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros (Prejuízos) acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais - R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Capital
social
796.114

Reserva
legal
2.019

Ajuste de
avaliação
patrimonial
35.562

Lucros
(Prejuízos)
acumulados
(677.039)

Total
156.656

85.000
-

-

-

20.342
(4.027)
-

85.000
20.342
(4.027)
-

881.114

2.019

35.562

(660.724)

257.971

(60.000)
-

-

-

1.578

(60.000)
1.578

821.114

2.019

35.562

(659.146)

199.549

Aumento de capital
Reversão de dividendos mínimos propostos no ano anterior
Lucro do exercício
Reserva legal
Ajustes Exercício anterior (IFRS 09)
Realização custo atribuído
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Redução de capital
Lucro do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E DE 2.018
a) Lei das Sociedades por Ações As demonstrações financeiras foram elaboradas
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76,
Lei 11.638/97) e CPCs.
(b) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e não incluiu o
efeito da inflação sobre as demonstrações financeiras.
(c) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio, inferior aos custos de reposição ou
aos valores de realização.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

Antonio Roberto Luque Guerrero
Camila Merino Catalán
Cristián Eustáquio Infante Bilbao
Matías Jorge Domeyko Cassel

Carlos Alberto Altimiras Ceardi
Raúl Diego de Cristóbal
Roberto Trevisan
Rogério Latchuk
Valéria de Paula Ribeiro

(d) Ativo Não Circulante
As participações em sociedades controladas são avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial e as depreciações do imobilizado são calculadas pelo
método linear.
(e) Passivo Circulante e Não Circulante
São demonstrados pelos valores atualizados para a data do balanço.
(f) Capital Social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 é R$ 821.114
(R$ 881.114 em 2018), representado por 906.113.986 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal.

Diretor-Presidente
Diretor
Diretor
Diretor
Diretora

CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) líquidas

LUCRO POR AÇÃO

2018
517.787

(445.156) (425.967)
89.383
91.820
(36.415)
(40.328)
1.264

(19.897)
(37.467)
6.618
41.074
9.187
(21.058)
2.555
31.758
(11.416)
-

1.578

20.342

0,00

0,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$
2019

2018

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido
1.578
Ajustes para reconcilar o lucro com o caixa gerado pelas atividades
operacionais:
Depreciação e amortização
24.958
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(157)
Provisão para perdas com estoques
(1.264)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
861
Ajustes a valor presente de ICMS
24.530
Constituição (reversão) de provisão para contingências fiscais cíveis
(498)
e trabalhistas
Juros e variações monetárias e cambiais s/ empréstimo e mútuos
Juros de arrendamento
(181)
Resultado das baixas de bens do ativo imobilizado e intangível
(34)

20.342
26.717
10.324
(1.059)
13.453
(1.063)
(6.473)
310

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (terceiros e partes relacionadas)
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros ativos

14.240
(17.059)
155
(254)
(773)
(1.065)
1.498

68.003
(19.846)
(629)
600
2.968
(895)
1.320

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (terceiros e partes relacionadas)
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações

(19.323)
443
20.238
(331)
(2.789)
44.773

7.592
(3.780)
34.468
481
734
153.567

(4.068)
(400)
40.305

(6.825)
146.742

(28.800)
(2.221)

(48.822)

(31.021)

(48.822)

Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo imobilizado e ativo biológico
Pagamento de arrendamento
Caixa líquido aplicado nas (gerando pelas) atividades de
investimento
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Amortização de empréstimos - principal
Aumento (Redução) do Capital Social
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de
financiamento
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Robson Luiz Marques
Contador CRC-PR 035462/O-4

2019

534.539

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO
13.904
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
5.729
Despesas financeiras
(17.004)
Variações cambiais e monetárias, líquidas
(185)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
2.444
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Diferidos
(866)
Correntes
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

55

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

- (134.569)
(60.000)
85.000
(60.000)

(49.569)

(50.717)

48.351

77.739
27.022

29.388
77.739

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Arauco Florestal Arapoti S.A.
C.N.P.J. MF Nº 07.609.453/0001-69

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Produtos e negócios
A empresa dedica-se a produção florestal e comercialização de madeira das espécies
de Pinus e Eucalipto.
Desempenho
A receita líquida de vendas do ano ficou em R$ 116.955 mil (2018 - R$ 121.402 mil), o
prejuízo/lucro operacional ficou em R$ -17.788 mil (2018 - R$ 2.555 mil), e o Prejuízo/
Lucro Líquido do Exercício ficou em R$ -4.632 mil (2018 - R$ 11.421 mil).

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Recursos Humanos
Ao final do ano de 2019 a empresa contava com um total de 332 colaboradores
lotados nas atividades florestais, administrativas e comerciais.
Responsabilidade Ambiental
A empresa só utiliza material de reflorestamento próprio para a comercialização,
devidamente registrado nos planos de plantio e corte junto aos Órgãos Oficiais.
Segue a legislação ambiental criteriosamente, obedecendo os limites de preservação
de mata natural, rios e lagos.
Destinação dos Lucros
O saldo do lucro de 2019 após a distribuição de dividendos ficará retido a disposição
do acionista para decisão sobre sua destinação na Assembleia Geral de Acionistas.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$
2019

ATIVO

2018

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Ativo biológico
Outros ativos
Total do ativo circulante

16.878
5.845
1.836
11.505
15.841
51.403
343
103.651

7.642
3.445
3.650
5.244
21.580
58.939
828
101.328

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar.
Depósitos judiciais
Ativo biológico
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Total do ativo não circulante

12.659
66
330.479
147.478
159
490.840

945
332
343.610
170.044
514.931

TOTAL DO ATIVO

594.491

616.259

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Fornecedores partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Juros sobre o capital próprio a pagar
Dividendos a pagar
Outros passivos
Passivos de arrendamentos
Total do passivo circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos.
Imposto de renda e contribuição social diferido
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Passivos de arrendamentos
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2019

2018

10.131
127
55
1.801
4.605
221
47.200
5.024
843
88
70.095

10.666
205
727
1.830
999
89
25.950
5.024
1.140
46.631

2.405
108.755
303
73
111.536

4.698
121.347
1.090
127.135

140.620
21.072
217.342
33.827
412.861
594.491

140.620
21.072
246.974
33.827
442.494
616.259

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos clientes pela confiança a nós depositada, aos fornecedores
pela parceria, ao público em geral pela atenção dispensada, e ao comprometimento e
proatividade de nossos colaboradores.
Arapoti, 24 de Abril de 2020
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS
CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais e monetárias, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro líquido por ação

Capital social
140.620

Reversão dos dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Constituição dos dividendos mínimos obrigatórios
Constituição da reserva de retenção de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Juros sobre capital próprio
Prejuízo do exercício
Absorção do prejuízo
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Reserva legal
20.501

-

571
-

140.620

21.072

-

-

140.620

21.072

Reserva de
retenção de lucros
262.688

246.975

33.827

(25.000)
(4.632)
217.343

33.827

Lucros
acumulados
11.421
(571)
(2.713)
(8.137)
(4.632)
4.632
-

Total
457.636
3.150
(27.000)
11.421
(2.713)
442.494
(25.000)
(4.632)
412.862

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E DE 2.018
a) Lei das Sociedades por Ações
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis internacionais aceitas no Brasil com base nas
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76, Lei 11.638/97)
e CPCs.
b) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, atualizações a valor
justo e não incluiu o efeito da inflação sobre as demonstrações financeiras.
c) Imobilizado
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Antonio Roberto Luque Guerrero
Carlos Alberto Altimiras Ceardi
Eduardo Nakaguma Gondo
Roberto Trevisan
Wagner Vernillo da Silva

As depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear, enquanto a
exaustão florestal é calculada sobre os volumes cortados.
d) Passivo não Circulante
São demonstrados pelos valores atualizados para a data do balanço.
e) Capital Social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$
140.620 mil (2018 - R$ 140.620 mil) representado por 121.388.513 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal (2018 - 121.388.513).

DIRETORIA EXECUTIVA
Carlos Alberto Altimiras Ceardi
Roberto Trevisan
Rogério Latchuk

Diretor Presidente
Diretor
Diretor

Carlos Nino Bianchi Figueroa

Diretor Presidente

(104.135)
27.086

(101.077)
24.445

(21.210)
(12.213)
(11.451)
(17.788)

(12.966)
(11.114)
2.190
2.555

1.827
(399)
(1)

1.538
(692)
(1)

(16.362)

3.400

(861)
12.592
(4.632)
-0,04

(1.191)
9.211
11.421
0,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais - R$

Ajuste de avaliação
patrimonial
33.827

3.150
(27.000)
8.137

2018
121.402
4.120

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais - R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

2019
116.955
14.266

Robson Luiz Marques
Contador CRC-PR 035462/O-4

2019

2018

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da
(16.362)
3.400
contribuição social
Ajustes para reconcilar o lucro com o caixa gerado pelas
atividades operacionais:
Depreciação e exaustão
65.686
63.860
Alienação de ativo imobilizado
14.424
(395)
Ajuste de florestas a valor justo
(14.266)
(4.120)
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
87
184
Juros de arrendamentos
5
Amortização dos arrendamentos
75
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos
307
648
Redução (Aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (terceiros e partes
(587)
(2.007)
relacionadas)
Estoques
(6.261)
(1.291)
Impostos a recuperar
(5.975)
(8.478)
Depósitos judiciais
266
34
Outros ativos
485
(535)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (terceiros e partes relacionadas)
(613)
(828)
Salários, provisões e contribuições sociais
(29)
40
Impostos a recolher
3.606
337
Adiantamentos de clientes
132
(157)
Outros passivos
(296)
282
Caixa gerado nas operações
40.683
50.974
Imposto de renda e contribuição social pagos
(5.267)
(4.800)
Juros pagos
(349)
(865)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
35.067
45.309
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo biológico
(21.778) (19.413)
Aquisição de imobilizado
(5.033) (15.091)
Valor recebido pela venda de imobilizado
3.981
Pagamento de Passivos de Arrendamentos
(77)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(22.907) (34.504)
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Amortização de empréstimos - principal
(2.924)
(6.937)
Capitação de Empréstimos
1.500
Dividendos e juros sobre capital próprios pagos
- (23.945)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(2.924) (29.382)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE
9.236 (18.576)
CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
7.642
26.218
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
16.878
7.642
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Arauco do Brasil S.A.

C.N.P.J. MF Nº 76.518.836/0001-44
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2.019.
Os documentos referentes a essas demonstrações estão à disposição dos senhores acionistas na sede da companhia.
Curitiba, 24 de abril de 2.020
A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
ATIVOS
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes
partes relacionadas
Estoques

Controladora

Consolidado

2019

2019

2018

2018

129.928
118.157

86.566
140.831

158.264
180.199

167.674
216.391

42.681

43.453

71.706

61.041

Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Ativo biológico
Outros ativos

200.369
13.142
8.386
20.948
11.721

178.549
14.560
4.839
10.233
22.056

300.873
16.680
9.922
22.039
56.198
15.171

261.995
18.115
5.918
11.070
22.459
22.981

Total do ativo circulante

545.332

501.087

831.052

787.644

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes
Partes Relacionadas
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros Ativos
Investimentos
Outros investimentos
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Ativo biológico

19.619
9.521
547.257
926.472
8.346
93.175
-

29.000
14.815
8.639
80
575.516
94
944.838
93.154
-

156
31.221
13.878
1.729
121.612
1.227.615
22.923
95.888
393.412

932
26.332
11.923
5.403
127.608
94
1.260.215
96.436
419.551

1.604.390

1.666.136

1.908.434

1.948.494

2.149.722

2.167.223

2.739.486

2.736.138

Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora
Consolidado
PASSIVOS
2019
2018
2019
2018
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
109.198
103.403
163.509
173.663
Fornecedores partes relacionadas
16.474
45.094
21.533
53.455
Arrendamentos
3.486
14.284
Empréstimos e financiamentos
580
719
Salários, provisões e contribuições sociais
15.637
15.756
22.862
22.401
Partes relacionadas
Impostos a recolher
27.277
27.995
67.785
41.401
Dividendos a pagar
10.244
10.244
18.223
18.262
Adiantamentos de clientes
732
1.000
882
1.483
Outros passivos
8.707
11.412
12.179
17.704
191.755
215.484
321.257
329.088
Total do passivo circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Arrendamentos
4.991
8.966
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
726
1.023
Imposto de renda e contribuição social
64.976
72.656
87.804
87.469
diferidos
Impostos a recolher
258.778
236.680
448.940
433.365
Provisão para riscos fiscais, cíveis e
14.648
14.167
20.606
20.075
trabalhistas
Total do passivo não circulante
343.393
324.229
566.316
541.932
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
1.448.846
1.448.846
1.448.846
1.448.846
Reservas de capital
6.126
5.402
6.126
5.402
Reserva legal
16.823
16.823
16.823
16.823
Reserva de retenção de lucros
110.408
122.771
110.408
122.771
Ajustes de avaliação patrimonial
32.371
33.668
32.371
33.668
Total do patrimônio líquido atribuído a
controladores
1.614.574
1.627.510
1.614.574
1.627.510
Patrimônio líquido atribuído a participação
dos acionistas não contoladores
237.339
237.608
Total do patrimônio líquido
1.851.913
1.865.118
TOTAL DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO E PASSIVO
2.149.722
2.167.223
2.739.486
2.736.138
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
Capital
social
1.320.846

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Aumento de capital
Lucro do exercício
Reserva legal
Constituição de dividendos mínimos propostos
Incentivo Fiscal Lei 11.941/09
Participação de não controladores incluídos na
consolidação
Realização custo atribuído
Destinação para reserva de lucros
Ajustes de exercícios anteriores - IFRS 9
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Lucro (Prejuízo) do Exercício
Constituição de dividendos mínimos propostos
- não controladores
Incentivo Fiscal Lei 11.941/09
Realização custo atribuído
Destinação para reserva de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Reserva de capital
Incentivos
Lei
fiscais
n° 6.158/70
3.269
1.088

Reserva
legal
14.871

Reserva de
retenção de
lucros
99.692

Ajuste de
avaliação
patrimonial
34.965
-

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

-

Total
1.474.732

Participação
não
controladores
109.124

39.027
(1.952)
(9.269)
-

128.000
39.027
(9.269)
1.045

19.562
(7.039)
-

128.000
58.589
(16.308)
1.045

-

-

115.961

115.961

Total
1.583.857

128.000
-

1.045

-

1.952
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.104
(6.025)

(1.297)
-

1.297
(29.103)
-

(6.025)

-

(6.025)

1.448.846

4.314

1.088

16.823

122.771

33.668

-

1.627.510

237.608

1.865.118

-

-

-

-

-

-

(13.660)

(13.660)

6.956

- 6.704

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.225)

(7.225)

1.448.846

724
5.038

1.088

16.823

(12.363)
110.408

(1.297)
32.371

1.297
12.363
-

724
1.614.574

237.339

724
1.851.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018
a) Lei das Sociedades por Ações
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76, Lei 11.638/97) e CPCs.
(b) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e não incluiu o
efeito da inflação sobre as demonstrações financeiras.
(c) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio, inferior aos custos de reposição
ou aos valores de realização.

(d) Ativo Não Circulante
As participações em sociedades controladas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial e as depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear.
(e) Passivo Circulante e Não Circulante
São demonstrados pelos valores atualizados para a data do balanço.
(f) Capital Social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 é R$ 1.448.846
mil (2017 R$ 1.320.846 mil), representado por 98.594.503 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
Controladora
2019
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS
CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) líquidas
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais e monetárias, líquidas
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
Diferidos
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

Consolidado

2018

2019

(141.029)
(88.980)
11.514
(12.216)

(131.627)
(90.921)
43.174
11.012

(177.444)
(140.249)
3.004
(10.660)

(151.524)
(130.029)
4.994
17.505

(9.475)

41.193

16.545

110.352

4.196
(17.109)
1.049

5.491
(20.269)
3.901

10.800
(34.571)
864

15.162
(51.408)
6.455

(21.339)

30.316

(6.362)

80.561

7.679
(13.660)

8.711
39.027

(342)
(6.704)

(21.972)
58.589

(13.660)
6.956

39.027
19.562

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO

2018

1.363.206 1.320.348 1.931.957 1.838.135
29.161
68.031
(1.141.970) (1.110.793) (1.619.224) (1.536.760)
221.236
209.555
341.894
369.406

(0,14)

0,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos Em milhares de Reais - R$
Controladora
2019
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro(prejuízo)líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social
Ajustes para reconcilar o lucro com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Ajuste de florestas a valor justo
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para perda com estoques
Resultado da Equivalência patrimonial
Ajuste a valor presente de ICMS
Resultado da perda em participação societária
Constituição (reversão) de provisão para riscos fiscais
cíveis e trabalhistas
Juros e variações monetárias e cambiais s/ empréstimo
e mútuos
Resultado das baixas de bens do ativo imobilizado e
intangível
Juros de arrendamentos
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (terceiros e partes
relacionadas)
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros ativos

Consolidado

2018

2019

2018

(21.339)

30.316

(6.362)

80.561

122.844
(1.199)

110.115
(3.028)

137.801
(68.031)
(2.188)

(11.514)
12.028
-

(43.174)
7.362
(2.278)

190.103
(29.161)
(1.356)
(1.264)
(3.004)
16.313
-

481

2.726

(17)

2.776

84

153

122

(2.512)

(5.876)

-

(5.910)

309

331
-

-

(254)
(141)

-

52.446

(22.071)

37.719

28.348

(21.820)
(3.386)
(10.715)
(3.547)
(882)
10.415

(66.266)
(13.490)
(3.619)
1.715
(2.439)
(18.827)

(38.879)
(3.138)
(10.969)
(4.320)
(1.955)
11.802

(85.971)
(13.999)
(4.456)
31.569
(3.344)
(9.810)

52.405

(42.075)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (terceiros e partes relacionadas)

(4.993)
16.267
-

-

54.310
(22.825)
Salários, provisões e contribuições sociais
(119)
114
459
(3.691)
Impostos a recolher
21.380
21.173
61.890
46.420
Adiantamentos de clientes
(268)
(690)
(599)
(207)
Outros passivos
(2.705) (55.649)
(5.546) (49.390)
Caixa gerado pelas operações
113.814 (12.814) 163.458 142.407
Juros pagos
(3.243)
(164)
(7.757)
(7.029)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(99)
(499)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
110.472 (12.978) 155.202 135.378
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo imobilizado e ativo biológico (94.228) (32.295) (141.841) (83.644)
Redução Capital Arauco Industria de Painéis
60.000
60.000
Capitalização Madeira em pé
(29.000)
- (29.000)
Aquisição de bens do ativo intangível
(2.924)
Integralização de capital de coligada e controladas
- (92.000)
Caixa líquido aplicado nas (gerando pelas) atividades de
(63.228) (124.295) (110.841) (86.568)
investimento
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Amortização de empréstimos - principal
(553)
(435) (135.121)
Aumento (Redução) do Capital Social
- 128.000 (31.000) 128.000
Recebimento por redução de capital
9.000
Dividendos Pagos
- (16.037)
Pagamento de Passivos de Arrendamentos
(3.882)
- (15.299)
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de
(3.882) 127.447 (53.771)
(7.121)
financiamento
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
43.362
(9.826)
(9.410)
41.689
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
86.566
96.393 167.674 125.985
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
129.928
86.566 158.264 167.674
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Mobilis S/A - CNPJ/MF 23.862.660/0001-87
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da MOBILIS S/A,apresenta-lhes as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2019.
O fim da obrigatoriedade do uso do simulador de direção veicular no Brasil afetou o resultado esperado da Companhia para 2019. Tal situação fez a Mobilis se reposicionar para atuar em três segmentos
relacionados à tecnologia e trânsito: Fiscalização e Gestão de Trânsito, Aprendizagem e Inovação. Na linha de Fiscalização e Gestão de Trânsito a Mobilis lançou, na Intertraffic México, o SafeITS, plataforma
para o monitoramento automático de circulação de veículos, com base na experiência adquirida no projeto realizado com a Polícia Rodoviária Federal. Agora, o produto para fiscalização eletrônica de
velocidade está em avaliação no INMETRO, para lançamento no mercado nacional. Na linha de Aprendizagem, o Mobiweb, sistema de monitoramento e gestão de aulas práticas, teve os primeiros contratos
em operação no ano de 2019 no estado do Mato Grosso. Também foi lançado o software do simulador de veículos , desenvolvido internamente em 2019, tendo a Mobilis a partir de agora a propriedade intelectual
sobre o produto de simulação de aulas de direção. A experiência da equipe adquirida nas linhas de Fiscalização e Gestão de Trânsito e de Aprendizagem está sendo aplicada no Centro de Inovação, que realiza
novas iniciativas para a solução de problemas com a aplicação de tecnologia nas áreas de análise de imagens e realidade virtual e aumentada. Desenvolvemos, ao longo de 2019, projetos de reconhecimento
facial e treinamento com realidade aumentada. O Patrimônio Líquido e o Capital Social da Companhia em 31 de dezembro de 2019 eram de R$ 5.653.146,13 e R$ 6.464.000,00, equivalente a US$ 1.402.522,17
e US$ 1.603.691,66 respectivamente. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada e almejamos com eles seguir trabalhando em 2020. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores em R$ 1)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018
ATIVO
2019
2018
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fo rn eced ores
316.619
554.368
Obrigaçõ es Tribu tárias
435.804
148.029
Caixa e Bancos
760.677
98.885
Ad ian tamen tos d e Clientes
59.336
37.351
Clientes
771.331
124.614
Fin anciamen to s
1.116.556
202.171
Estoques
677.484
1.307.433
Obrigaçõ es Trab alhistas e Previden ciárias
40.391
29.071
Ou tras Obrigações
4.562
95.869
Impostos a Recuperar
50.897
29.059
1 .97 3.2 69 1 .06 6.8 59
Outros Créditos
4.784.947
2.636.651
NÃO CIRCULANTE
7.045.335
4.196.642
Fin anciamen to s
3.032.236
1.122.674
Ad iantamen to para Fu turo Aum ento de Cap ital
821.000
NÃO CIRCULANTE
3 .03 2.2 36 1 .94 3.6 74
Investimentos
225.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital So cial
6.464.000
4.608.000
Imobilizado
3.388.316
2.819.238
Reservas d e Lucros
(810.854)
(602.654)
3.613.316
2.819.238
5.653.146
4.005.346
TOTAL DO ATIVO
10.658.651
7.015.880
TOTAL DO P ASSIVO E P ATRIMÔNIO LÍQ UIDO
10.658.651
7.015.880
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 - (Valores em R$ 1)
Capital Realizado
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
694.969
(152.427)
3.913.031
(450.227)
(450.227)
450.227
4.608.000
(602.654)
1.856.000
(208.200)
(208.200)
208.200
6.464.000
(810.854)
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Valores em R$ 1)

Saldos em 31/12/2017
Aumento de Capital Social
Prejuízo Líquido do Exercício
Destinação de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros
Saldos em 31/12/2018
Aumento de Capital Social
Prejuízo Líquido do Exercício
Destinação de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros
Saldos em 31/12/2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A MOBILIS TECNOLOGIA S/A, iniciou suas atividades em 18/11/2015, tendo por objetivo principal projetos, desenhos e fabricação de equipamentos de simuladores veiculares, assistência
técnica e suporte técnico para simuladores veiculares, locação de equipamentos de simuladores
veiculares e comercio varejista de simuladores veiculares. O fim da obrigatoriedade do uso do
simulador de direção veicular no Brasil fez a Mobilis se reposicionar para atuar em três segmentos
relacionados à tecnologia e trânsito: Fiscalização e Gestão de Trânsito, Aprendizagem e Inovação.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
previstas na legislação societária brasileira. Nos termos das Leis 11.638/07, 11.941/09 e do CPC
PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (IFRS para SME do IASB). A emissão
das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 14 de abril de 2019. Após a sua
emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R$ 1).
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
a. Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da entidade
pela taxa de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados
em moeda estrangeira na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de
câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em
moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor
justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em
moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de
moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
b. Receita operacional
A Companhia e está envolvida na prestação de serviços. Quando serviços incluídos em um
mesmo acordo são prestados em períodos diferentes, a receita é alocada com base nos valores
justos relativos de cada serviço.
c.Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago, se acompanhia tem uma obrigação legal
ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e
a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
d. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem, principalmente, juros recebidos, descontos obtidos e ganhos
com variação cambial. As despesas financeiras abrangem, principalmente, juros sobre empréstimos, descontos concedidos e perdas com variação cambial.
e. Imposto de renda e contribuição social
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na
data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar
com relação aos exercícios anteriores.
f. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo
dos estoques é baseado na média ponderada, excluindo os impostos, quando recuperáveis e
incluindo os gastos incorridos na aquisição de estoques, os custos de produção e transformação,
e outros custos incorridos para trazê-los às sua localização e condição atuais. O valor realizável
líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados de conclusão e despesas estimadas necessárias para efetuar vendas.
g. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável
(impairment), quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui o custo de materiais
e mão de obra direta, quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no
local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração, os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão
localizados e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando partes de um item do
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes
principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado
(apurados pela diferença entre os recursos líquidos advindos da alienação e o valor contábil do
item), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado do exercício.
(ii) 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 aCompanhia 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 e reparos
recorrentes são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou
no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e
o ativo está disponível para uso. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o
custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo reduzido do valor residual estimado para o
bem. 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, já que esse método é o que mais
perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Os
métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. As taxas
de depreciação utilizadas são as seguintes:
Veículos
20% a.a.
Móveis e utensílios
10% a.a.
Máquinas e equipamentos
10% a.a.
Computadores e periféricos
20% a.a.
Ferramentas e acessórios
10% a.a.
Projeto - desenvolvimento
20% a.a.
(iv) Gastos subsequentes

Total
542.542
3.913.031
(450.227)
4.005.346
1.856.000
(208.200)
5.653.146

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam.
(v) Ativos financeiros não derivativos - mensuração
Empréstimos e recebíveis
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
Caixa e equivalentes de caixa
Nas demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos
de contas garantidas que são exigíveis imediatamente e são parte integrante da gestão de caixa
da Companhia.
(vi) Passivos financeiros não derivativos - mensuração
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente à data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou expiradas. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não
derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar. 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.
(vii) Passivos financeiros derivativos
A Companhia não celebrou contratos com instrumentos financeiros derivativos em nenhum dos
exercícios apresentados.
h. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia têm uma
obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Se o efeito temporal do montante for significativo, provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro
no tempo e riscos específicos para o passivo.
i. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As seguintes normas e interpretações ainda não acrescentam novas divulgações ou alteram as
existentes: - Alterações às referências da Estrutura Conceitual nas Normas - IFRS, - Definição
de "negócio - CPC 15/IFRS 3, - Definição de "material" - CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8, - IFRS
17 - Contrato de seguros, - Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada
ou empreendimento controlado em conjunto - CPC 36/IFRS 10 e CPC 18/IAS 28).
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo é composto pelos seguintes valores:
2019
2018
Caixa e bancos
760.677
98.885
760.677
98.885

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores em R$ 1)
2019
2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de Locações
2.308.203
1.336.364
Receita de Serviços
889.646
671.245
Receita de Venda
116.550
3.197.849
2.124.159
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(311.556)
(155.861)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2.886.293
1.968.299
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS
Administrativas
Comerciais

(1.530.916)
1.355.377

(1.401.298)
567.001

(1.233.795)
(598.125)
(238.974)
(101.974)
(1.472.770)
(700.099)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(117.393)
(133.098)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras e Variações Monetárias Passivas
(93.742)
(121.685)
Receitas Financeiras e Variações Monetárias Ativas
2.935
1.914
(90.807)
(119.772)
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO (208.200)
(252.870)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(197.357)
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(208.200)
(450.227)
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores em R$ 1)
2019
2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
(208.200) (450.227)
Depreciações e Amortizações do Ativo Imobilizado e do Intangível
382.707
205.699
174.507 (244.528)
Mutações nas Contas do Ativo
Créditos com Clientes
(646.716)
(37.657)
Créditos Tributários
(21.838)
(29.059)
Estoques
629.949 (747.152)
Outros Créditos
(2.373.296) (2.529.830)
(2.411.901) (3.343.698)
Mutações nas Contas do Passivo
Fornecedores
(237.749)
92.465
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
(13.639)
13.676
Obrigações Tributárias
287.775
37.871
Adiantamentos de Clientes
21.985
(12.427)
Outras Obrigações
1.272.848 1.232.165
1.331.220 1.363.750
Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais
(906.175) (2.224.476)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aporte de Acionistas
1.035.000 3.991.000
Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado
(951.785) (1.712.408)
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos
83.215
2.278.592
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Financiamentos
1.484.751 (387.851)
Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) pelas (nas)
Atividades de Financiamentos
1.484.751 (387.851)
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM DISPONIBILIDADES
661.792 (333.734)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
98.885
432.620
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO
760.677
98.885
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS - CONTINUAÇÃO

(ii) Movimentação do custo do imobilizado
Saldo em
31/12/2018
Custo
Adições
Móveis e Utensílios
25.522
Maquinas e equipamentos
3.048.563
738.335
Computadores e periféricos
11.702
42.282
Imobilizado em andamento
31.590
69.071
Benfeitorias em Prop. de Terceiros
74.103
Software
2.472
Total
3.091.855
951.785
(iii)Movimentação da depreciação do imobilizado

Móveis e Utensílios
Maquinas e equipamentos
Computadores e periféricos
Software
Total

Saldo em
31/12/2018
Depreciação
acumulada
(271.621)
(997)
(272.618)

Baixas
-

Adições
(1.267)
(372.542)
(8.527)
(371)
(382.707)

Transferência
-

Baixas
-

Saldo em
31/12/2019
Custo
25.522
3.786.898
53.984
100.661
74.103
2.472
4.043.640
Saldo em
31/12/2019
Depreciação
acumulada
(1.267)
(644.163)
(9.524)
(371)
(655.325)

Revisão das vidas úteis: As taxas de depreciação do ativo imobilizado foram revisadas durante o
exercício, conforme requerido pelo CPC 27 - Ativo Imobilizado, sendo que a Companhia não identificou a necessidade de alterar as taxas de depreciação/vidas úteis utilizadas no exercício anterior.
Avaliação para redução ao valor recuperável de ativos:
Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Administração realizou testes com
o objetivo de identificar a existência de indicadores de que determinados ativos poderiam estar
registrados acima do seu valor recuperável. Após tais análises a Administração não identificou
indicadores, internos ou externos, de que os valores recuperáveis desses ativos sejam inferiores
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a fundos de renda fixa remunerados aos seus valores contábeis, consequentemente, nenhuma provisão para perdas foi constituída.
diariamente com base na taxa Selic do ultimo dia útil do mês. As aplicações financeiras são 9. FORNECEDORES
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignifi- O saldo é composto pelos seguintes valores:
cante risco de mudança de valor. Dessa forma, foram consideradas como caixa e equivalentes
de caixa nas demonstrações de fluxos de caixa.
2019
2018
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Fornecedores - Nacionais
316.619
554.368
O saldo é composto pelos seguintes valores:
O saldo de fornecedores acima esta classificado no curto prazo.
2019
2018
10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Valores faturados
771.331
124.614
O saldo é composto dos seguintes valores:
Total ativo não circulante
771.331
124.614
2019
2018
1.584
15.223
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída pela Administração para Salários
20.513
3.650
cobrir eventuais perdas na realização dos recebíveis. Em 31 de dezembro de 2019, a Encargos sociais
2.050
Companhiareconheceu, diretamente como perda, o valor de R$ 44.743, por considerar os Provisão 13º Salário
Provisão de férias
16.244
10.197
valores como perdas efetivas.
40.391
29.071
6. ESTOQUES
11. PATRIMONIO LIQUIDO
O saldo é composto dos seguintes valores:
(i) Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019é de R$
2019
2018
6.464.000 (R$ 4.608.000 em 31 de dezembro de 2018), representado por 6.464.000 ações Ordinárias
Matérias primas
537.026
732.315
Nominativas, sem valor nominal e pertencente a acionistas domiciliados no País.
Estoques em poder de terceiros
140.458
575.117
(ii) Reserva legal: Reserva legal é constituída até o limite de 20% sobre o capital social em caso de lucro
677.484
1.307.433
no exercício, no caso a empresa apurou um prejuízo no exercício de 2019 não efetuando a reserva legal.
7. IMPOSTOS
(iii) Reserva de retenção de lucros: Os saldos da rubrica de lucros acumulados em 31 de
O saldo de impostos é composto dos seguintes valores:
dezembro de 2019 e 2018 foram destinados à reserva de retenção de lucros para futura delibeAtivo
2019
2018
ração dos acionistas, nos termos do estatuto social da Companhia.
CSRF a recuperar
8.663
11.393
(iv) Dividendos: O Estatuto da Companhia prevê o pagamento de dividendos mínimos à seus
IRRF sobre notas fiscais
6.859
(1.205)
acionistas. Os dividendos foram calculados de acordo com a legislação vigente e aprovados pela
Demais impostos federais a recuperar
35.375
18.871
Administração e pela totalidade dos acionistas.
50.897
29.059
12. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
Passivo
2019
2018
A receita líquida da Companhia possui a seguinte composição:
COFINS a recolher
177.353
12.608
2019
2018
IRPJ a recolher
20.678
64.443
Mercado interno
Pis a recolher
38.512
2.730
Venda de produtos
116.550
CSLL a Recolher
8.250
24.751
Prestação de serviço
1.447.046
671.245
IPI a recolher
107.131
8.450
Locação
1.750.803 1.336.363
Demais impostos federais a pagar
83.880
32.932
Receita operacional bruta
3.197.849 2.124.159
Outros impostos
2.114
Deduções da receita
(311.556) (155.860)
Total
435.804
148.029
Receita operacional liquida
2.886.293 1.968.299
8. IMOBILIZADO
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreDIRETORIA
ciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.
A composição dos saldos do imobilizado são as seguintes:
Eduardo Augusto Purin Schause
(i) Composição do saldo do imobilizado
Diretor Presidente
2019
2018
Depreciação
Walter
Alberto Mitt Schause
%
Custo acumulada
Líquido
Líquido
Diretor
Móveis e Utensílios
10%
25.522
(1.267)
24.255
Máquinas e equipamentos
10% 3.786.898
(644.163) 3.142.735
2.776.942
Computadores e periféricos
20%
53.984
(9.524)
44.460
10.706
Jonas de Oliveira Dionisio
Imobilizado em andamento
100.661
100.661
31.590
Contador CRC:RJ 110739/O-1 T-PR
Benfeitorias em Prop. de Terceiros 20%
74.103
74.103
Software
20%
2.472
(371)
2.101
CPF 009.488.829-99
4.043.640
(655.325)
3.388.316
2.819.238

33673/2020

6ª feira|24/Abr/2020 - Edição nº 10671

59

RIO TIETÊ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CNPJ 04.184.807/0001-82
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
Ativo

2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Impostos a recuperar (Nota 4)

2018 Passivo e patrimônio líquido

2019

2018

8.787
259

Circulante
10.009 Obrigações tributárias
245 Adiantamento futuro aumento de capital

1
1.028

2
2.381

9.046

10.254

1.029

2.383

9.000
(983)

9.000
(1.129)

8.017

7.871

9.046

10.254

Patrimônio líquido (Nota 8)
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do ativo

9.046

10.254 Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais
Lucros (prejuízos)
Capital social
acumulados
Em 31 de dezembro de 2017

9.000

Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2018

9.000

Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2019

9.000

Total

(1.148)

7.852

19

19

(1.129)

7.871

146

146

(983)

8.017

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto operacional
A Companhia, com sede na cidade de Curitiba - PR foi
constituída em 24 de Novembro de 2000 e tem como objeto social, única e exclusivamente, a aquisição de créditos
financeiros oriundos de operações praticadas por bancos
múltiplus, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, associação de poupança e empréstimo
e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução
nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, alterada pela Resolução 2.836 de 30 de maio de 2001, do Conselho Monetário
Nacional.
A Companhia manteve-se inativa até 04 de Abril de 2016,
quando foram feitos ingressos de capital, até 31/12/2019
ainda não existiam atividades de securitização de crédito,
porém a companhia está pronta e apta a operar.
2 Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos
exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra
forma.
2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME),
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão
consistentes com as utilizadas pela administração na sua
gestão. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da administração da Empresa no processo de
aplicação das políticas contábeis.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Empresa não possuía estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício.

nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado tendo como referência o método
de taxa de juros efetivos.
2.5 Provisões
As provisões são reconhecidas quando: (i) a Empresa tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o
valor possa ser estimado com segurança.
2.6 Capital social
As cotas de participação são classificadas no patrimônio
líquido.
2.7 Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo
que os valores repactuados são reconhecidos quando do
reconhecimento da parcela renegociada. O imposto de renda e a contribuição social são calculados considerando as
alíquotas vigentes com base no lucro real (Nota 6).
2.8 Reconhecimento da receita
A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;
(ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para
a entidade e (iii) critérios específicos tenham sido atendidos
para cada uma das atividades da Companhia, conforme
descrição a seguir.

2019

2018

Despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas tributárias

(25)
(2)

(17)

Impairment em investimento (Nota 6)

(180)

220
(1)

257
(1)

Resultado financeiro líquido

219

256

Lucro operacional antes da contribuição social e do imposto de renda

192

76

Imposto de renda e contribuição social
(Nota 7)

(46)

(57)

146

19

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
2019

2018

210
49

89
39
8

259

136

Títulos e Valores Mobiliários
5.429
5.429
2.3 Caixa e equivalentes de caixa
3.358
4.580
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e Aplicações financeiras (i)
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com
8.787
10.009
vencimentos originais de três meses ou menos, com risco
insignificante de mudança de valor, avaliados pelo valor de
(a) Referem-se a aplicações em Certificados de Depósitos
realização acrescido dos rendimentos auferidos.
Bancários com rentabilidade média de 98,5% do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI e com liquidez imedia2.4 Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reco- ta, sem ônus para a Companhia.

76

Impostos a recuperar
Obrigações com sócios
Tributos a pagar

(14)
(1.353)
(1)

(1)
(1.681)
(1.681)

Caixa aplicado nas operações

(1.368)

(1.682)

Imposto de renda e contribuição
social pagos

(46)

(57)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(1.414)

(1.739)

Caixa líquido aplicado nas atividades Operacionais

(1.222)

(1.663)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

(1.222)

(1.663)

Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício

10.009

11.672

Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
8.787
10.009
Os tributos acima referem-se principalmente a antecipações de IRPJ e CSLL durante o ano, e imposto de renda na
As notas explicativas da administração são parte integrante
fonte sobre resgates de aplicações financeiras.
das demonstrações financeiras.
5 Instrumentos financeiros
2019
2018
Ativos financeiros mensurados pelo
8 Patrimônio líquido
custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
8.787 10.009
8.787 10.009 Em 31 de dezembro de 2019 o capital social é de
R$ 9.000.100,00 (Nove milhões e cem reais), divididos em
A Companhia opera com determinados instrumentos finan- 9.100 (nove mil e cem) ações, sendo 100 (cem) ações orceiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa. dinárias e 9.000 (nove mil) ações preferenciais classe A,
Considerando a natureza destes instrumentos, os valores todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, distriregistrados no ativo circulante têm liquidez imediata ou ven- buídas da seguinte forma:
cimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.
Considerando o prazo e as características desses instru% Quantimentos, que são sistematicamente renegociados, os valode
dade
res contábeis se aproximam dos valores de realização. Adiparticipade
Tipo de
cionalmente, a Companhia não opera com quaisquer tipos
Acionistas
ção
ações
ações
de derivativos.
6 Impairment
A Companhia constituiu um Impairment, para adequar a valor justo do investimento em um fundo de investimentos em
direitos creditórios, no qual possui a totalidade das cotas.
O Impairment registrado até 31 de dezembro de 2019 foi de
R$ 2.471, e a contabilização reduz o valor do investimento
contra resultado.

7 Imposto de renda e contribuição social
As bases de cálculo do imposto de renda e da contribui(a) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida com base no método da ção social, apurados com base na legislação vigente, estão
apresentadas abaixo:
taxa de juros efetiva.

2.9 Imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía
diferenças temporárias que gerassem impostos ou contribuições diferidas.
As despesas fiscais do período compreendem o imposto de
renda e a contribuição social corrente. O imposto de renda
é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos do imposto de renda e da contribuição social
correntes são calculados com base nas leis tributárias em
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanOs itens incluídos nas demonstrações financeiras indivi- ço.
duais são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda 3 Caixa e equivalentes de caixa
funcional”). As demonstrações financeiras individuais estão
apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.
2019
2018

192

Variações nos ativos e passivos

(27)

Saldo negativo de imposto de renda (IRPJ)
Saldo negativo de contribuição social (CSLL)
Outros tributos

2018

Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social

Receitas financeiras
Despesas financeiras

4 Impostos a recuperar

2019
Fluxos de caixa das atividades
operacionais

(163)

Prejuízo operacional

Lucro líquido do exercício

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

2019

Imposto Contride
buição
renda
social
Resultado antes do
imposto de
renda e da contribuição social
Base antes da compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição
social

192

192

IRPJ Alíquota 15%
IRPJ Adicional de
10%
CSLL Alíquota de 9%
Despesa de imposto
de renda e contribuição social correntes

50%

50ações
ordinárias;
e
4.500
ações preferenciais
resgatáveis clas4.550 se A

2018

Contribuição
social

76

50%

Laura Delcorso Neves

100,00%

76

9.100

9 Contingências

192

192

Adições - Impairment
Base de cálculo

Imposto
de
renda

Milton João Betenheuser
Junior

50ações
ordinárias;
e
4.500
ações preferenciais
resgatáveis clas4.550 se A

192

192

29

76

76

163

163

240

240

36
17

29

17

21
36

21

A Empresa não está envolvida em processos passivos onde
a probabilidade de perda pela Empresa seja classificada
como possível ou provável.
DIRETORIA
Cássia Cristina Hirata Parra
Diretora
Milton João Betenheuser Junior
Diretor
Emerson Siqueira Martins
Contador CRC 039.251/O-8 PR

32357/2020

A história do Paraná

passa por aqui.
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RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CNPJ 07.779.970/0001-86
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
2019

2019

2018

37
120
11

9
122
18
47

168

196

1.010
202
512

1.010
202
511

1.724

1.723

1.892
1.919 Total do passivo e do patrimônio líquido
1.892
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.919

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Carteira de créditos a receber (Nota 6)
Impostos a recuperar (Nota 7)
Depósitos judiciais (Nota 8)

2018 Passivo e patrimônio líquido

775
800
197
120

496
1.040
261
122

1.892

1.919

Circulante
Fornecedores
Provisão para contingências (Nota 12)
Obrigações tributárias
Dividendos propostos

Patrimônio líquido (Nota 11)
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros

Total do ativo

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais
Reservas de lucros
Capital
Lucros (prejuízos)
social
Legal
Estatutária
acumulados
Em 31 de dezembro de 2017

1.010

Lucro do exercício
Distribuição de lucros exercícios anteriores
Destinação do lucro
Reserva legal
Reserva estatutária
Dividendos propostos
Em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Reversão de dividendos propostos
Absorção de prejuízo reserva de lucros

193

2.701

1.010

202

Total
3.904

186

186
(2.321)

131

(9)
(131)
(46)

0
0
(46)

511

0

1.723

(46)

(46)
47

47
(46)

46

Receita líquida de serviços (Nota 13)
Custo dos serviços prestados (Nota 9)
Lucro bruto

Em 31 de dezembro de 2019
1.010
202
512
0
1.724
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura1 Contexto operacional
A Companhia, com sede na cidade de Curitiba - PR foi das pelo custo amortizado tendo como referência o método
constituída em 8 de dezembro de 2005 e tem como objeto de taxa de juros efetivos.
social, a aquisição, cessão, cobrança e administração de 2.7 Provisões
créditos inadimplentes e/ou de liquidação duvidosa, origi- As provisões são reconhecidas quando: (i) a Empresa tem
nários de operações realizadas nos segmentos financeiro, uma obrigação presente ou não formalizada como resultacivil, comercial, industrial e de prestação de serviços, nos do de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de
termos da legislação em vigor. Em 26 de Fevereiro de 2015, recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o
a Companhia firmou novo acordo de cessão de direitos valor possa ser estimado com segurança.
sobre carteira de créditos com o Banco Yamaha Motor do 2.8 Capital social
Brasil S.A. Em 17 de Novembro de 2016, a Companhia fir- As cotas de participação são classificadas no patrimônio
mou novo acordo de cessão de direitos sobre carteira de líquido.
créditos com o Banco Topázio S.A. Conforme ata de As- 2.9 Apuração do resultado
sembléia Geral Extraordinária de 10 de novembro de 2011, O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo
os acionistas deliberaram pela alteração da denominação que os valores repactuados são registrados contabilmensocial da Companhia de Rio Tibagi Companhia Securitiza- te quando do reconhecimento da parcela renegociada. O
dora de Créditos para Rio Tibagi Companhia Securitizadora imposto de renda e a contribuição social são calculados
de Créditos Financeiros.A Companhia é ligada a Rio São considerando as alíquotas vigentes com base no lucro real
Francisco Assessoria Comercial e Financeira Ltda., e tem (Nota 9).
as suas estruturas e os custos administrativos, gerenciais e 2.10 Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação reoperacionais compartilhados.
cebida ou a receber pela securitização de créditos no curso
2 Resumo das principais políticas contábeis.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação normal das atividades da Companhia. Geralmente, o mondestas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. tante de receitas brutas é equivalente ao valor dos crédiEssas políticas foram aplicadas de modo consistente nos tos recebidos por securitização.A Companhia reconhece a
exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado
com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos
forma.
futuros fluam para a entidade e (iii) critérios específicos
2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme tenham sido atendidos para cada uma das atividades da
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pro- Companhia, conforme descrição a seguir.
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos (a) Receita financeira
Contábeis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME), A receita financeira é reconhecida com base no método da
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das taxa de juros efetiva.
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 2.11 Imposto de renda e contribuição social corrente e
consistentes com as utilizadas pela administração na sua diferido
gestão. Elas foram preparadas considerando o custo his- Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Companhia não
tórico como base de valor.A preparação de demonstrações possuía diferenças temporárias que gerassem impostos ou
financeiras em conformidade com o CPC PME (R1) requer contribuições diferidas.As despesas fiscais do período como uso de certas estimativas contábeis críticas e também o preendem o imposto de renda e a contribuição social corexercício de julgamento por parte da administração da Em- rente. O imposto de renda é reconhecido na demonstração
presa no processo de aplicação das políticas contábeis.Em do resultado.Os encargos do imposto de renda e da contri31 de dezembro de 2019 e 2018, a Empresa não possuía buição social correntes, são calculados com base nas leis
estimativas e premissas que apresentam um risco significa- tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas
tivo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de na data do balanço.
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
ativos e passivos para o próximo exercício.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continua2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras indivi- mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e
duais são mensurados de acordo com a moeda do princi- em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futupal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda ros. A Companhia faz estimativas e estabelece premissas
funcional”). As demonstrações financeiras individuais estão com relação ao futuro. Por definição, as estimativas conapresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcio- tábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
nal da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação. resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante
2.3 Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com exercício estão divulgadas abaixo.
vencimentos originais de três meses ou menos, avaliados 3.1 Provisão para devedores duvidosos
pelo valor de realização acrescidos dos rendimentos aufe- A Companhia constitui uma provisão para créditos de liquidação duvidosa quando existe uma evidência objetiva de
ridos.
que a Companhia não receberá todos os valores devidos de
2.4 Carteira de créditos a receber
A carteira de créditos a receber é apresentada ao valor jus- acordo com as condições originais das carteiras de créditos
to, e por compor-se de créditos em atraso, seus rendimen- a receber.
tos são reconhecidos, contrato a contrato, em linha com os 4 Caixa e equivalentes de caixa
correspondentes recebimentos. A valorização individual dos
2019 2018
contratos de créditos, por ocasião de suas aquisições, teve Depósitos bancários
51
53
como base a aplicação do percentual pago pela carteira Aplicações financeiras (i)
724
443
inteira sobre o saldo individual de cada crédito.As perdas
775
496
no recebimento de créditos foram constituídas com base
em análise da administração, que levou em consideração a (i) Referem-se a aplicações em Certificados de Depósitos
expectativa individual do não recebimento de créditos, com Bancários com rentabilidade média de 98,5% do Certificabase nas dificuldades identificadas no processo de cobran- do de Depósito Interfinanceiro - CDI e com liquidez imediaça executado e com base nos critérios da legislação fiscal ta, sem ônus para a Companhia.
em vigor.
5 Instrumentos financeiros
2.5 Depósitos judiciais e provisão para contingências
2019 2018
Os demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
775
496
custo ou realização, incluindo quando aplicável, os rendi- Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
800 1.040
mentos auferidos.Os demais passivos circulantes são de- Carteira de créditos a receber (Nota 6)
monstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acres1.575 1.536
cidos quando aplicável, dos correspondentes encargos
financeiros incorridos.
Outros passivos financeiros
2.6 Fornecedores
Fornecedores
37
9
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reco37
9

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

2019
2018
1.428
2.158
(1.272) (1.607)
156

551

(38)
(1)
(180)

(68)
(1)
(346)

Lucro (prejuízo) operacional

(63)

136

Receitas financeiras
Despesas financeiras

48
(31)

124
(35)

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Provisão para devedores duvidosos

Resultado financeiro líquido
Lucro (prejuízo) operacional antes
da contribuição social e do imposto
de renda

17

89

(46)

225

Imposto de renda e contribuição social
(Nota 10)

0

(2.321)
9

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(39)

(46)
186
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
A Companhia opera com determinados instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa
e carteira de créditos a receber.Considerando a natureza
destes instrumentos, os valores registrados no ativo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria,
em prazos inferiores a três meses.Considerando o prazo e
as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam
dos valores de realização.Adicionalmente, a Companhia
não opera com quaisquer tipos de derivativos.
6 Carteira de créditos a receber
Formada com créditos em atraso adquiridos mediante acordo de cessão de direitos celebrados com o Banco Yamaha
Motor Brasil S.A. e o Banco Topázio S.A., conforme detalhamento de valores no quadro abaixo:
2019
2018
Carteira de créditos - Banco Yamaha
1.988 1.988
(-) Impairment (a)
(444)
(406)
(-) Provisão para devedores duvidosos –
Banco Yamaha
(1.453) (1.453)
Carteira de créditos – Topázio
2.207 2.207
(-) Impairment (a)
(268)
(246)
(-) Provisão para devedores duvidosos – Topázio (1.230) (1.050)
800 1.040
(a) Impairment - refere-se ao reconhecimento do custo
pago pela carteira de crédito no momento inicial, referente aos valores recebidos durante o exercício. (b) Provisão
para devedores duvidosos é calculada com base nos critérios definidos no artigo 9° da lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996.
7 Tributos a recuperar
2019 2018
Saldo negativo de imposto de renda (IRPJ)
126
197
Saldo negativo de contribuição social (CSLL)
71
56
Outros tributos
8
197
261
Os tributos acima referem-se principalmente a valores de
antecipações de IRPJ e CSLL durante o ano e de anos anteriores, além de imposto de renda na fonte sobre resgates
de aplicações financeiras.
8 Depósitos judiciais
Os valores registrados em demais ativos referem-se integralmente a bloqueios judiciais, efetuados em conta corrente da Companhia, decorrentes de demandas judiciais contra
a Companhia. Foi constituída provisão a título de contingências, em valor correspondente a esses ativos, em função
da probabilidade provável de desfecho desfavorável dessas
questões para a Companhia.
9 Custos dos serviços prestados
2019 2018
Rio São Francisco Assessoria Comercial e
Financeira Ltda Parte relacionada
705
947
Serviços de cobrança – terceiros
567
660
1.272 1.607
As despesas com assessoria financeira e cobrança
encontram-se registradas dentro dos grupos contábeis
denominados ‘’Custos dos serviços prestados”, “Despesas
gerais e administrativas” e “Despesas com cobrança” e
referem-se, substancialmente, aos honorários pagos pelos
serviços prestados de assessoria jurídica e financeira de
cobrança.
10 Imposto de renda e contribuição social
As bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social, apurados com base na legislação vigente, estão
apresentadas abaixo:
2019
2018
Imposto Contribui- Imposto Contribuide renda ção social de renda ção social

Resultado antes do
imposto de
renda e da contribuição social

(46)

(46)

225

225

Adições/(Exclusões)
líquidas Depósitos judiciais

(1)

(1)

6

6

Base antes da compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social

(47)

(47)

(47)

(47)

Compensação de
prejuízos fiscais e
base negativa
de contribuição social
Base de cálculo
IRPJ Alíquota 15%
IRPJ Adicional de
10%
CSLL Alíquota de9%
Despesa de imposto
de renda e contribuição social correntes

231

231

(69)

(69)

162

162

24
15
24

2019

2018

(46)

225

180

346

60

110

194

681

Impostos a recuperar

64

(7)

Fornecedores

28

(2)

Outros passivos

(7)

(1)

Caixa aplicado nas operações

85

(10)

Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social
Ajustes
Provisão para devedores duvidosos
Amortização de custo das carteiras
de créditos

Variações nos ativos e passivos

Imposto de renda e contribuição
social pagos

(39)

Caixa líquido aplicado nas
atividades operacionais

85

Distribuição de lucros

(49)
(2.321)

Caixa líquido aplicado nas
atividades operacionais

279

(1.689)

Redução líquida de caixa e
equivalentes de caixa

279

(1.689)

Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício

496

2.185

Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício

775

496

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
O prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social
acumulados totalizavam em 31 de dezembro de 2019 R$
88, (2018 – R$ 41).
11 Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019 o capital social é de R$ 1.010
(Um milhão e dez mil reais), divididos em 11.000 (onze mil)
ações, sendo 10.000 (dez mil) ações ordinárias e 1.000
(hum mil) ações preferenciais classe A nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

Acionistas

Rio São Francisco
Assessoria Comercial
e Financeira Ltda.

Rio Guarani
Assessoria Ltda.

% de
participação

Quantidade de
ações Tipo de ações

93,56%

9.848

8.912 ações
ordinárias;
e 936 ações
preferenciais
resgatáveis
classe A

6,44%

1.152

1.088 ações
ordinárias;
e 64 ações
preferenciais
resgatáveis
classe A

100,00%

11.000

12 Contingências
A Companhia não é parte em processos contingentes onde
a probabilidade de perda seja provável, além daquelas já
provisionadas nas demonstrações financeiras.
Adicionalmente, não há processos passivos onde a probabilidade de perda pela Companhia seja possível.

13 Receitas

2019

2018

Créditos recebidos
Impostos

1.502
(74)

2.269
(111)

Receita líquida

1.428

2.158

DIRETORIA
Nilton Jorge Neves Junior
Diretor
Milton João Betenheuser Junior
Diretor
Emerson Siqueira Martins
Contador CRC 039.251/O-8 PR

15
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DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A
CNPJ: 03.303.999/0001-36 - NIRE: 41 3 0001789-1 - Companhia Aberta

Aos Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatu- Disciplinas Digitais Customizadas by WayCO são estruturadas com
tárias, a DTCOM Direct to Company S.A. apresenta-lhes, a seguir, o base na ementa e bibliografia disponibilizada pela IES e produzidas em
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras preparadas comum acordo com o coordenador de curso ou professor da disciplina,
de acordo com o International Financial Reporting Standards (IFRS), agregando personalidade ao processo ensino-aprendizagem e autonoemitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e, tam- mia para o seu time. Nosso acervo conta com mais de 5.000 temas na
bém, com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da plataforma de gestão de conteúdo WayCO, o que dá ainda mais agiliComissão de Valores Mobiliários (CVM). As Demonstrações Financei- dade ao seu processo de produção. WayCO Platform: Uma plataforma
ras da DTCOM Direct to Company S.A. de 31 de dezembro de 2019, inovadora e ágil, voltada para a gestão de produção de conteúdo. É uma
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e tecnologia totalmente disruptiva e que adapta a abordagem da websenormas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as di- mântica para melhorar a educação. Vantagens da Plataforma WayCO:
retrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76), Conteúdo Personalizado - A WayCO personaliza seu material didátique incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados co, utilizando ferramentas inteligentes que organizam os objetivos de
pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei nº 11.941, de 27 aprendizagem de acordo com o seu projeto gráfico. • Autonomia para
de maio de 2009 e Lei nº 12.973, de 15 de maio de 2014. Quem So- os professores - O time de EAD da sua IES pode criar ou adaptar nomos: Soluções integradas em Educação que geram resultados inovado- vos conteúdos, tudo gerenciado pela plataforma e comandado pela sua
res para a sua instituição de ensino, empresa e negócios. • Possuímos equipe. • Nós valorizamos o seu tempo e investimento - Nosso sistema
Teleporto próprio com mais de 4.307 pontos de recepção no Brasil; • automatiza processos complexos garantindo uma entrega rápida, flexíMaior produtora de conteúdo para Ead no Brasil; • 91% de satisfação vel e aderente à sua capacidade de investimento Conteúdo on demand:
nos cursos produzidos; • Banco com mais de 8 mil autores capacitados. Possuímos uma equipe multidisciplinar com mais de 5.000 profissioNossa missão é participar do crescimento das corporações, conectando nais especializados em produzir materiais didáticos compatíveis com
pessoas e o conhecimento nas suas práticas. Há 20 anos no mercado, todos os dispositivos, e em diversos formatos: serious games, videoauconstruímos grandes cases de sucesso na área de Educação. Conheça las, realidade virtual, aplicativos mobile e muito mais. Você ainda pode
nossas soluções acadêmicas: Soluções completas para educação a dis- contar com a dedicação de um Gestor de projetos desde a concepção até
tância -EAD - A educação está em nosso DNA. Nossas Soluções unem a entrega final do material. Tudo monitorado em real time. Conteúdo
Gestão, Conteúdo e Tecnologia proporcionando experiências interati- do seu jeito, personalizado, de acordo com a sua ementa. Educação
vas e inovadoras para o seu corpo docente e alunos. Nossos números Corporativas; Soluções Completas para Educação Corporativa; - Mais
comprovam isso. -300 Mil Páginas de E-bookos Elaborados; +1.500 de 1,7 milhão de Certificados Emitidos; - 91% de satisfação nos curCursos Elaborados; +7.500 Videoaulas Produzidas; 3.500 Objetos de sos realizados; - 93% de participação efetiva nos treinamentos; - Mais
Aprendizagem Elaborados; Educação Acadêmica; Há mais de 20 anos, de 4 mil horas de produção e transmissão de eventos/ano. • Corporate
criamos soluções de conteúdo educacional inovadoras, pensadas em to- Solutions On + 2go - conteúdos em vídeos, disponíveis 24h, para dedos os detalhes por profissionais experientes em Educação a Distância senvolver as habilidades estratégicas do século XXI. São mais de 200
(EAD). Nossa rede de gestores, autores e designers também amam o temas à sua disposição. Tenha sua biblioteca de cursos para assistir a
que fazem, por isso entregamos o que há de melhor para a sua IES hora em que desejar, sem comprometer a rotina da empresa. • Conteúdo
fazer a diferença no mercado. Disciplinas Digitais Cengage by Wayco; on demand - desenvolvemos projetos customizados para atender a deEm parceria com a Cengage Learning, líder em soluções integradas de manda de educação continuada, no formato de cursos on-line, e-books
aprendizagem em mais de 140 países, disponibilizamos mais de 500 e games, acompanhando as grandes tendências de EAD. • MBA corpodisciplinas conectadas à Biblioteca Cengage. Juntos, levamos ao mer- rativos - cursos executivos em administração de negócios, chancelados
cado a experiência de quem oferece a melhor solução editorial para a por grandes universidades. Comunicação Corporativa: • Vídeos corpoEducação Superior com a flexibilidade na personalização e comple- rativos - pacotes de vídeos corporativos focados na comunicação intermentação do material didático, por meio da plataforma de gestão de na, em diversos formatos, como: pílulas do conhecimento, videoaulas,
conteúdo WayCO. Disciplinas Digitais Customizadas by Wayco: As storytelling, testemunhais, talk shows, debates, entre outros. • DistriBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Passivo
2019
2018
Ativo
2019
2018
Circulante
Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 11)
1.949
5.299
Caixa e equivalente de caixa (nota 6)
2.521
244
Fornecedores (nota 12)
2.829
3.570
Contas a receber de clientes (nota 7)
514
7.294
Impostos e contribuições a recolher (nota 8)
7.085
5.917
Obrigações sociais e trabalhistas
1.801
2.106
Impostos a recuperar (nota 8)
1.791
1.211
Outras
contas
a
pagar
692
123
Adiantamentos a fornecedores
124
384
Total do passivo circulante
14.356 17.015
Outras contas a receber
415
781
Não Circulante
Despesas do exercício seguinte
531
609
Empréstimos e financiamentos (nota 11)
895
4.033
Impostos e contribuições a recolher (nota 8)
4.613
2.706
Total do ativo circulante
5.896 10.523
Provisão para contingências (nota 22)
76
70
Não Circulante
IRPJ e CSSL diferidos
200
368
Realizável e Longo Prazo
Arrendamento Mercantil
1.420
Transações com Partes Relacionadas
1.493
Receitas Diferidas (nota 13)
2.626
Total do passivo não circulante
9.830
7.177
Contas a receber de clientes (nota 6)
4.371
Patrimônio
Líquido
Outros créditos
39
80
Capital social realizado (nota 15. a)
55.090 55.090
4.410
1.573
Reserva de capital
150
150
Imobilizado (nota 9)
6.114
5.397
Reserva de reavaliação (nota 15. b)
209
216
Ajustes
de
Avaliação
Patrimonial
217
Intangível (nota 10)
12.427 13.132
Adiant.
p/futuro
aumento
de
capital
(nota
15.
c)
12.977
4.055
18.541 18.529
Prejuízos acumulados
(63.765) (53.295)
Total do ativo não circulante
22.951 20.102
Total do patrimônio líquido
4.661
6.433
Total do Ativo
28.847 30.625
Total do Passivo
28.847 30.625
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de reais)
Ajustes de
Lucros Adiant.para
Capital Reserva Reserva de
Avaliação
(Prejuízo) futuro aum.
social de capital reavaliação Patrimonial acumulados
de capital Total
Em 31 de dezembro de 2017
55.090
150
221
542
(55.826)
177
Lucro líquido do exercício
2.034
2.034
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
(325)
325
Realização IR e CS Diferidos sobre os ajustes
de avaliação patrimonial
167
167
Realização da reserva de reavaliação
(5)
5
AFAC - Adiantamento p/futuro aumento de capital
4.055 4.055
Em 31 de dezembro de 2018
55.090
150
216
217
(53.295)
4.055 6.433
Lucro líquido do exercício
(10.863)
(10.863)
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
(217)
217
Realização IR e CS Diferidos sobre os ajustes
de avaliação patrimonial
169
169
Realização da reserva de reavaliação
(7)
7
AFAC - Adiantamento p/futuro aumento de capital
8.922 8.922
Em 31 de dezembro de 2019
55.090
150
209
(63.765)
12.977 4.661
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto Operacional: A Dtcom - Direct to Company S.A. (“Dt- terações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting
com” ou “Companhia”), é uma sociedade de capital aberto, com sede Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do
em Quatro Barras, Paraná e está registrada na Bolsa de Valores do Es- CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de
tado de São Paulo (BOVESPA) sob o código DTCY3. A Companhia “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as
tem por objeto social: a) prestar e executar serviços de telecomunica- normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição deções e de radiodifusão de qualquer natureza, em todo o território nacio- clara que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscunal, mediante autorização, concessão e/ou permissão do Governo Fede- recimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais
ral, englobando os serviços de comunicação através de quaisquer plata- usuários das demonstrações contábeis de propósito geral fazem com
formas tecnológicas de transmissão existentes e/ou que venham a ser base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações ficriadas e desenvolvidas; b) prestar serviços de transporte de imagens, nanceiras sobre relatório específico da entidade. Não é esperado que
voz, áudio, vídeo, dados e Internet em alta velocidade; c) promover, essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
através da utilização de satélites e sistemas de apoio, o treinamento, a contábeis da Companhia. Emitidas pelo IASB, mas que não estavam
atualização e a reciclagem profissional de mão de obra; d) promover, em vigor até a data de emissão destas demonstrações financeiras e não
através da utilização de satélites e sistemas de apoio, a educação conti- adotadas antecipadamente pela Companhia. 3. Declaração de Confornuada a longa distância em todas as áreas do conhecimento e em todos midade e Base de Preparação: A Administração da Companhia é resos níveis de instrução; e) distribuir e comercializar sinais de canais de ponsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações
televisão por assinatura, próprios ou de terceiros; f) prestar serviços de Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ineducação continuada ou permanente à distância; g) prestar serviços de cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
cursos de extensão e treinamento gerencial e profissional; h) promover Contábeis (CPC), com as normas internacionais de relatório financeiro
e organizar seminários, congressos, simpósios e afins; i) criar, produzir, (IFRS), emitidas pelo “International Accounting Standards Board fornecer e comercializar programas, produtos e programação audiovi- IASB” e de acordo com as instruções e demais orientações emitidas e
suais, bem como todo tipo de material de apoio na modalidade a distân- aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As Decia; j) veicular propaganda e publicidade em todas as suas formas e monstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico,
modalidades, nos canais Dtcom; k) prestar serviços de assessoria e que, no caso de ativos e passivos financeiros, é ajustado para refletir a
consultoria relativos aos objetos definidos neste Estatuto, inclusive mensuração ao valor justo. Atualmente mais de 90% das operações ese-learning e ensino a distância; l) desenvolver sistemas de automação tão concentradas no segmento Acadêmico, não havendo nenhum outro
industrial e de escritórios; m) prestar serviços de processamento de da- tipo de segmentação significativa. Deste modo, os resultados apresendos; n) comercializar equipamentos e softwares; o) participar no capital tados nesta demonstração financeira pertencem todos a este segmento.
de outras Sociedades; p) prestar serviços de implantação e operação de Portanto, a apresentação das informações por segmento, conforme o
sistemas de vídeo conferência, integradas à plataforma de satélite. Em Pronunciamento Contábil CPC 22 - Informações por Segmento não tem
31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta passivo circulante em aplicabilidade prática e não está sendo divulgada neste relatório. 4. Suexcesso ao ativo circulante no montante de R$ 5.896 (2018 - R$ mário das Principais Práticas Contabeis: 4.1. Estimativas e julga10.523) e passivo circulante de R$ 9.830 (2018 - R$ 7.177). Foram re- mentos críticos: Como o julgamento da Administração envolve a denegociados contratos com fornecedores e realizadas ações de melhoria terminação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos funa gestão e redução de gastos. A administração vem buscando alterna- turos, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas de financiamentos com a finalidade de alongar o perfil da dívida e tivas. Na preparação das demonstrações financeiras, a Companhia
assim melhorar a relação entre passivo circulante e ativo circulante. Em adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiência
reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevan2020, com o objetivo de fortalecer a Companhia e racionalizar a estru- tes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premistura societária da mesma, deliberou-se a aprovação para realização de sas, variáveis ou condições diferentes, mas as áreas onde julgamentos e
aumento de Capital Social dentro do limite do capital autorizado, sendo estimativas significativos foram feitos na preparação de tais demonstrao aumento de capital no mínimo de R$11.790.000,00 (onze milhões e ções financeiras e seus efeitos referem-se a: • Provisão estimada para
setecentos e noventa mil reais) o máximo de 14.934.000,00 (quatorze créditos de liquidação duvidosa (“provisão para impairment do contas a
milhões, novecentos e trinta e quatro mil reais), a ser realizado median- receber”) (Nota 7); • Recuperabiliade do acervo técnico (Nota 10). No
te a emissão de no mínimo 3.000.000 (três milhão) de novas ações e no entendimento da administração da Companhia, os assuntos acima não
máximo 3.800.000 (três milhões e oitocentos mil) novas ações ordiná- apresentam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores
rias, nominativas e sem valor nominal a serem subscritas ao preço uni- contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. 4.2.
tário de R$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos), sendo garantido Conversão de moeda estrangeira: As demonstrações financeiras esa todos os acionistas da Companhia o direito de preferência na subscri- tão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional da Companhia.
ção das novas ações a serem emitidas, nos termos da legislação aplicá- As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda
vel. A integralização será em moeda corrente nacional no ato da subs- funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transacrição ou capitalização de créditos detidos por acionistas da Companhia ções ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os
na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Os admi- ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e
nistradores entendem que o Aumento de Capital proporcionará à Com- equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado
panhia, além do reforço de sua estrutura de capital, o financiamento de como receita ou despesa financeira. 4.3. Caixa e equivalentes de caisua estratégia de crescimento. O aumento de capital se destina à redu- xa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancáção do endividamento da Companhia, mediante conversão dos mútuos rios e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencipara pagamento de subscrição de ações desta emissão, sendo que os mentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudanrecursos eventualmente auferidos com a integralização, em dinheiro, de ça de valor. As aplicações financeiras estão representadas pelos valores
ações emitidas neste aumento de capital serão utilizados pela Compa- de aplicação avaliados ao custo mais rendimentos auferidos até a data
nhia para reforçar o caixa. Considerando o perfil de endividamento da do balanço patrimonial. 4.4. Instrumentos financeiros: i. ReconheciCompanhia, o seu fluxo de caixa e a sua posição de liquidez, os direto- mento e mensuração inicial: As contas a receber de clientes e os títures acreditam que a Companhia tem liquidez e recursos de capital sufi- los de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que
cientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são rea serem pagos nos próximos anos, embora não possa garantir que tal conhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposituação permanecerá igual. Caso seja necessário contrair empréstimos sições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
para financiar seus investimentos e aquisições, os diretores entendem seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiaque a Companhia tem capacidade para contratá-los. A Companhia au- mento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao
mentou sua estrutura comercial em 2019 e essa medida trouxe novos valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR (valor justo
contratos que aumentaram a carteira de pedidos para 2020. As proje- por meio do resultado), os custos de transação que são diretamente atrições de resultado para o exercício seguinte vem sendo atingidas e até buíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes
excedidas. A Companhia não tem conhecimento de nenhuma incerteza sem um componente significativo de financiamento é mensurado inimaterial que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de cialmente ao preço da operação. ii. Classificação e mensuração subsecontinuar operando. 2. Apresentação das Demonstrações Financei- quente: Instrumentos financeiros: No reconhecimento inicial, um
ras: As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em ativo financeiro pode ser classificado como mensurado: ao custo amorReal, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações tizado; ao VJORA (valor justo por meio de outros resultados abrangenfinanceiras apresentadas em Real foram arredondas para o milhar mais tes) - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou
próximo, exceto quando indicado de outra forma. As políticas contábeis ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemene métodos de mensuração adotados na elaboração das demonstrações te ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modeFinanceiras não sofreram alterações em relação às demonstrações fi- lo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os
nanceiras de 31 de dezembro de 2018, exceto pela adoção do IFRS 16 ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do perío- Arrendamento Mercantil (Leases), equivalente ao CPC 06 (R2). A do de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um
Administração da Companhia aprovou a conclusão das demonstrações ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
contábeis em 31 de março de 2020, considerando os eventos subse- condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É
quentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre estas demons- mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
trações contábeis. As demonstrações financeiras da Sociedade foram ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus
elaboradas tomando como base os padrões internacionais de contabili- termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
dade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor prinBoard (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial cipal em aberto. • Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensuatravés do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas inter- rado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objepretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela tivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Mudança em práticas quanto pela venda de ativos financeiros; e • Seus termos contratuais
contábeis: Em 1º de janeiro de 2019 entraram em vigor os seguintes geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamenpronunciamentos: a. CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) tos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhese sobrepõe à versão anterior (R1) da norma de arrendamentos, além do cimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um
ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser menMercantil. A norma estabelece os princípios para reconhecimento, men- surado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso elimisuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige que os nar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de
arrendatários reconheçam a maioria dos arrendamentos no balanço pa- outra forma surgiria. Ativos financeiros - Avaliação do modelo de
trimonial. A Interpretação teve impacto nas demonstrações financeiras negócio: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de
da Companhia, que passou a contabilizar passivos de arrendamento, negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso
bem como seus bens e direitos de uso no Ativo Não Circulante. b. reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabili- • As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento
zação dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tribu- prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia
tários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contranão se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especifica- tuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corresmente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passifiscais incertos. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações vos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos
financeiras da Companhia. c. CPC 48 - Recursos de pagamento ante- de caixa por meio da venda de ativos; • Como o desempenho da carteicipado com compensação negativa: De acordo com o CPC 48 (IFRS ra é avaliado e reportado à Administração da Companhia; • Os riscos
9), um instrumento de dívida pode ser mensurado ao custo amortizado que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro
ou pelo valor justo por meio de outros resultados pagamentos de princi- mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos
pal e instrumento for mantido no modelo de negócio adequado para esta são gerenciados; • A frequência, o volume e o momento das vendas de
classificação. As alterações ao CPC 48 esclarecem que um ativo finan- ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e
ceiro cumpre o critério de SPPI independentemente do evento ou cir- suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos ficunstância que cause a rescisão antecipada do contrato e independente- nanceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
mente da parte que paga ou recebe uma compensação razoável pela desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistenrescisão antecipada do contrato. Estas alterações não tiveram impacto te com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos
nas demonstrações financeiras da Companhia. d. CPC 18 (R2) - Inves- financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho
timento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Con- avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por
trolado em Conjunto: As alterações esclarecem que a entidade deve meio do resultado. Ativos financeiros: Para fins dessa avaliação, o
aplicar o CPC 48 a investimentos de longo prazo em uma coligada ou “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no recojoint venture para a qual o método da equivalência patrimonial não se nhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação
aplique, mas que, em substância, faça parte do investimento líquido na pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao
coligada ou joint venture (investimento de longo prazo). Este esclareci- valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e
mento é relevante porque sugere que o modelo de perdas de crédito pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco
esperadas do CPC 48 seja aplicável a estes investimentos de longo pra- de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de luzo. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financei- cro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para
ras da Companhia. Normas, revisões e interpretações emitidas que avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do
ainda não estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019: As normas principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro
e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor
a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa
descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e inter- condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • Eventos
pretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. a. contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios: Em outubro de • Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, veis; • O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos que
sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos
CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar se um conjunto ad- (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento
quirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas es- antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e
clarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avalia- juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte,
ção sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal
qualquer elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela
avaliar se um processo adquirido é substantivo, delimitam melhor as rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo
definições de negócio e de produtos e introduzem um teste de concen- financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nomitração de valor justo opcional. Como as alterações se aplicam prospec- nal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um
tivamente a transações ou outros eventos que ocorram na data ou após valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contraa primeira aplicação. A Companhia não será afetado por essas altera- tuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela
ções na data de transição. b. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: De- rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratafinição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu al- das como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-paga-
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buição de conteúdos - transmissão multimeios, via satélite ou internet,
para streaming, webconference e salas de video conference. • Soluções
completas para pré-produção, produção, captação e transmissão de
eventos corporativos diretamente de nossos estúdios em SP. Tecnologia
de Conectividade: Soluções completas que trazem mobilidade, alcance
e interatividade para a sua empresa. Recebemos e transmitimos o seu
conteúdo por internet ou satélite e facilitamos a sua comunicação. Conheça nossas soluções de Tecnologia de Streaming
Streaming
Tv Corporativa
Webconference

Salas de video
Distribuição de
Internet via satélite
conference
conteúdo
Estrutura Societária: O Capital Social da Companhia, subscrito e integralizado é de R$ 55.090.142,56 (cinquenta e cinco milhões e noventa mil e cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos),
divididos em 7.338.756 (sete milhões, trezentos e trinta e oito mil e
setecentos e cinquenta e seis) ações ordinárias e 450.655 (quatrocentos
e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e cinco) ações preferencias,
todas sem valor nominal. Atualmente 97,61% do Capital Social da
Companhia está concentrada nas mãos dos controladores. Performance no mercado de ações: A Companhia negocia suas ações na Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), com o código
DTCY3. Em 31 de dezembro de 2019 haviam 185.908 ações ordinárias em circulação no mercado, correspondentes a 2,39% do capital
social da Companhia. Conselho de Administração - CA: É um órgão
de deliberação colegiado, eleito pela Assembleia Geral dos Acionistas
e composto por composto de no mínimo 4 (quatro) e no máximo 7
(sete) membros, acionistas, residentes no país, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo na forma do Estatuto Social da DTCOM. O mandato
é de 03 (três) ano, permitida a reeleição. Em 2018, o CA contou com
05 (cinco) membros efetivos. As reuniões extraordinariamente ocorrem
sempre que necessário.
Cargo
Nome
Presidente
Leonardo Petrelli Neto
Membro
José Elísio Ferraz de Campo
Membro
Mônica Molina
Membro
Mário José Gonzaga Petrelli
Membro
Norton Moreira
Diretoria: É um órgão de deliberação colegiado que tem como atribuição a gestão dos negócios da DTCOM, seguindo as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de Administração. Composta por até
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto pelo prejuízo por lote de mil ações)
2019
2018
Receita operacional líquida (nota 17)
11.628 17.535
Custo dos serviços prestados (nota 18)
(11.270) (8.457)
Lucro Bruto
358
9.078
Receitas (despesas) operacionais (nota 19)
Despesas administrativas e gerais
(4.029) (2.480)
Despesas com vendas
(2.129) (1.154)
Honorários da administração
(357)
(460)
Outras despesas (receitas) operacionais
(1.654)
1.102
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
(7.811)
6.086
Resultado financeiro líquido (nota 20)
(3.052) (3.461)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda
e contribuição social
(10.863)
2.625
Imposto de renda da pessoa jurídica
(428)
Contribuição social sobre o lucro
(163)
Lucro (Prejuízo) do exercício
(10.863)
2.034
Quantidade de ações ao final do exercício
7.789
7.789
Lucro (Prejuízo) por ação no final do exercício (1,3947) 0,2611
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto pelo prejuízo por lote de mil ações)
2019
2018
Lucro (Prejuízo) do exercício
(10.863)
2.034
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do período
(10.863)
2.034
mento for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros
- Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
financeiros justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de
a VJR dividendos, é reconhecido no resultado.
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
Ativos amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo
financeiros amortizado é reduzido por perdas por impairment. A rea custo ceita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
amortizado são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda
no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
Instru- justo. A receita de juros calculada utilizando o método de
mentos de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são
dívida a reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são
VJORA reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
Instrumen- justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no
tos patri- resultado, a menos que o dividendo represente claramenmoniais a te uma recuperação de parte do custo do investimento.
VJORA Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e
nunca são reclassificados para o resultado.
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado. Um passivo financeiro é classificado
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. iii. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios
da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o
controle sobre o ativo financeiro. Se a Companhia realizar transações
em que transferem ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou
expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. iv. Compensação: Os ativos ou passivos financeiros
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. v. Instrumentos financeiros derivativos: A
Companhia não celebrou contratos com instrumentos financeiros derivativos em nenhum dos exercícios apresentados. Redução ao valor
recuperável (impairment): vi. Ativos financeiros não derivativos:
Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre: • Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; e • Ativos de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de
crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses:
• Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e •
Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de
crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do
instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde
o reconhecimento inicial. As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à
perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de
crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e
passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação
de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking).
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro
aumentou significativamente se as condições financeiras da contraparte
piorarem significativamente, independente do número de dias de atraso. A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente
quando: É pouco provável que o devedor pague integralmente suas
obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); A Companhia considera que um
título de dívida tem um risco de crédito baixo quando a sua classificação de risco de crédito é equivalente à definição globalmente aceita de
“grau de investimento”. • As perdas de crédito esperadas para a vida
inteira são as perdas esperadas com crédito que resultam de todos os
possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumento financeiro. • As perdas de crédito esperadas para 12 meses são
perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência
dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em um período mais
curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). • O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito
esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia
está exposta ao risco de crédito. Mensuração das perdas de crédito
esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas
pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de
acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera
receber). As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de
juros efetiva do ativo financeiro. Ativos financeiros com problemas de
recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: •
quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso; •
reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não
seriam aceitas em condições normais; • a probabilidade que o devedor
entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de
dificuldades financeiras. Apresentação da provisão para perdas de
crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas
para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida
do valor contábil bruto dos ativos. Baixa: O valor contábil bruto de um
ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte.
Com relação a clientes individuais ou corporativos, a Companhia faz
uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na
existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado.
No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à
execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. vii. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que
não os estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de
balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Para
testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de
ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas
que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros
ativos ou UGCs. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior
entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender.
O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro
no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por
redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo
ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor
recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer
ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma
pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao
ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução
ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não
tivesse sido reconhecida. 4.5. Contas a receber de clientes: As contas
a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes
pela venda de produtos e prestação de serviços no decurso normal das
atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente há
um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia),
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemen-

07 (sete) membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no agentes de desenvolvimento do seu mercado alvo. As inovações não
País. O mandato é de 03 (três) anos, permitida a reeleição. A Compa- paravam por aí, a Companhia também foi pioneira na implantação de
nhia somente poderá assumir obrigações mediante a assinatura conjun- um modelo de negócio baseado na prestação de serviços continuados,
ta de dois Diretores, sendo um deles o Diretor Administrativo-Financei- neste sentido a Dtcom diferenciava-se de seus eventuais concorrentes
ro e de Relações com Investidores, de um Diretor conjuntamente com no momento que não posicionava-se como mero provedor de conteúdo
um procurador, ou de dois procuradores com poderes especiais. O Con- e/ou commodities, ela se posicionava como parceiro de desenvolviselho de Administração poderá autorizar um só Diretor a representar a mento do capital humano das organizações, conceito que somente foi
Companhia, para a prática de determinados atos ou negócios, devendo incorporado pelo mercado tempo depois. Relacionamento com Acioa ata de reunião mencionar expressamente os atos e operações e ser ar- nistas e Investidores: Para maiores esclarecimentos, acionistas e inquivada no Registro do Comércio. Os mandatários da Companhia serão vestidores podem entrar em contato pelo telefone (55) (41)3671-9000,
sempre constituídos por procuração assinada pelo Diretor Presidente enviando um e-mail para ri@dtcom.com.br ou cristiane@dtcom.com.
em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações br ou através do Fale com RI do site de Relações com Investidor. Recurcom Investidores, na qual serão especificados os poderes outorgados e sos Humanos: Temos a convicção que a execução de nossa estratégia
o prazo do mandato que, com exceção dos mandatos “ad judicia”, não depende de profissionais que tenham uma direção clara, alinhamento
poderá ser superior a 1 (um) ano. Desempenho econômico-financeiro: com os planos e comprometimento e identificação com os valores da
A análise de desempenho da Companhia remete ao aprofundamento dos organização. A política de recursos humanos adotada pela Companhia
balizares do negócio, como meio de identificar as ameaças, oportuni- visa a valorização do indivíduo e retenção de talentos. A Companhia
dades e definir diretrizes que busquem a perenidade do projeto. Ainda adota uma política salarial e de benefícios compatíveis com o mercado
quando o mercado estava carente de modelos referenciais, a Dtcom e investe intensamente na capacitação e motivação dos seus colaborainicia suas atividades com proposta ousada e inovadora, promover edu- dores. A Companhia está constantemente preocupada com o ambiente
cação corporativa à distância através da união de duas tecnologias: saté- de trabalho, incentivando a discussão de ideias e possibilitando a parlite e internet. O projeto só foi possível em razão do perfil visionários de ticipação de todos nos processos decisórios. Relacionamento com Auseus acionistas, pois os desafios eram imensos. A tecnologia de satélite ditores Independentes: Com o objetivo de atender à Instrução CVM nº
exigiria um investimento de grandes proporções, com capacidade sufi- 381/2003, a DTCOM informa que a Mazars Auditores, prestadora dos
ciente para atender à crescente demanda que se vislumbrava. Na outra serviços de auditoria externa à Companhia, não prestou serviços não
ponta, a tecnologia de internet ainda era muito incipiente no mercado relacionados à auditoria externa durante o exercício de 2019. A política
nacional, tendo, portanto, que assumir papel coadjuvante para não com- da Companhia na contratação de eventuais serviços não relacionados
prometer a qualidade e crescimento do negócio. Entretanto, uma coisa à auditoria externa junto ao auditor independente fundamenta-se nos
era certa: a educação corporativa tinha vindo para ficar, o advento da princípios que preservam a independência do auditor, quais sejam: (a) o
era do conhecimento, os efeitos da globalização no processo de compe- auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve
titividade das Companhias, a crescente preocupação com empregabili- exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve prodade, foram algumas das forças motrizes que promoveram a crescente mover os interesses de seu cliente. Agradecimentos: A Administração
demanda por tais serviços. Obviamente as primeiras iniciativas se con- renova os agradecimentos aos nossos Clientes, pela confiança novacentravam nas grandes corporações, seja pela cultura organizacional, mente depositada na Companhia, pois é essa parceria que nos motiva a
até em razão do custo das soluções ofertadas. Neste cenário, a Dtcom trilhar sempre o caminho da excelência, e aos Integrantes, Parceiros e
ingressa de forma consistente neste mercado, implementando projetos Fornecedores, pela dedicação e competência, essenciais para o alcande larga escala em grandes corporações, como Petrobrás, Banco HSBC, ce de nossas conquistas e resultados. Nossos agradecimentos também
Governo, entre outros. Com foco na qualidade dos serviços e satisfação se estendem aos Acionistas, pelo apoio na concretização dos projetos
de seus clientes, a Companhia viu sua base de clientes crescer ao lon- estratégicos da Companhia, e que são fundamentais para o seu fortago do tempo. Sempre com seu referencial tecnológico e metodologia lecimento. Quatro Barras, 31 de março de 2020. A Diretoria, Dtcom
inovadora de transposição de conteúdo, a Dtcom foi um dos principais Direct To Company S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS TRI- DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
MESTRES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
(Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019 2018
2019 2018
Prejuízo do exercício
(10.863) 2.034 1. Receitas
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos prove- 1.1. Serviços prestados
13.383 19.836
nientes de atividades operacionais:
1.2. Outras receitas operacionais
(1.602) 1.160
Depreciação e amortização
2.985 1.702 1.3. Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
Juros bancários
3.007
Duvidosa - Reversão
4
12
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
957
11.785 21.008
(3.914) 3.736 2. Insumos adquiridos de terceiros
Redução (aumento) dos ativos operacionais
2.1. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros
6.643 7.354
Contas a receber de clientes
2.409 (1.271) 2.2. Provisão para créditos de liquidação
Impostos e contribuições a recuperar
(580) 288
duvidosa - constituição
962
18
Adiantamentos a fornecedores
260
471
7.605 7.372
Outras contas a receber
366
(68) 3. Valor adicionado bruto (1-2)
4.180 13.636
Despesas do exercício seguinte
78
(74) 4. Depreciação, amortização e exaustão
3.084 1.648
Outros Créditos
41
(30) 5. Valor adicionado líquido produzido
IRPJ e CSSL diferidos
2
pela entidade (3-4)
1.096 11.988
2.574 (682) 6. Valor adicionado recebido em transferência
Aumento (redução) dos passivos operacionais
6.1. Receitas financeiras
343
301
Fornecedores
(741) 1.441
343
301
Impostos e contribuições a recolher
3.075 2.428 7. Valor adicionado total a distribuir (5+6)
1.439 12.289
Obrigações sociais e trabalhistas
(305) (730) 8. Distribuição do valor adicionado
Outras contas a pagar
569
4 8.1. Pessoal
Provisão para contingências
6
6 8.1.1. Remuneração direta
5.816 3.094
IRPJ e CSSL diferidos
(168) (169) 8.1.2. Benefícios
793
452
Baixa IR e CS diferidos sobre realização dos
8.1.3. FGTS
372
394
ajustes de avaliação patrimonial
167 8.2. Impostos, taxas e contribuições
Arrendamento Mercantil
1.420
- 8.2.1. Federais
1.429 1.720
Receita Diferida
2.626
8.2.2. Estaduais
14
206
6.482 3.147 8.2.3. Municipais
448
449
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
8.3. Remuneração de capital de terceiros
atividades operacionais
5.142 6.201 8.3.1. Juros
2.536 2.995
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
8.3.2. Aluguel
(18) 118
Movimentação de empréstimos e financiamentos
(11) 8.3.3. Outras despesas financeiras
912
827
Captação de empréstimos e financiamentos
612
8.4. Remuneração de capitais próprios
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(9.403)
8.4.1. Lucro (Prejuízo) do exercício
(10.863) 2.034
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital (AFAC) 8.922 4.055
1.439 12.289
Partes relacionadas
(2.680) preço da transação a cada obrigação de desempenho identificada foi
Disponibilidades líquidas provenientes (aplicadas)
alocado corretamente; e (v) a obrigação de desempenho é satisfeita em
nas atividades de financiamentos
131 1.364 um ponto específico do tempo (venda de bens) ou ao longo do tempo
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
(prestação de serviços). A receita financeira é reconhecida conforme o
Adições ao ativo imobilizado
(2.641)
(23) prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4.16. Gestão
Adições ao ativo intangível
(355) (7.550) de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para
atividades de investimentos
(2.996) (7.573) oferecer retorno e benefícios às outras partes interessadas, além de
Aumento (redução) nosaldo de caixa e
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizenequivalentes de caixa
2.277
(8) te com outras empresas do setor, a Companhia monitora o capital com
Disponibilidade no início do exercício
244
252 base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde a
Disponibilidade no final do exercício
2.521
244 dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquite, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa da, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos incluindo de curto
efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), sub(“PECLD” ou “impairment”). 4.6. Impostos a recuperar: O montante traído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do va- no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
2019 2018
lor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as Total dos Empréstimos (Nota 11)
2.844 9.332
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com Menos: caixa e equivalente de caixa (Nota 6)
(2.521) (244)
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 4.7. Outras Dívida líquida
323 9.088
contas a receber (circulante e não circulante): Estas são demonstra- Total do Patrimônio Líquido
4.661 6.433
das ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, Total do Capital
4.984 15.521
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. Índice de alavancagem financeira
6% 59%
4.8. Ativos intangíveis: As licenças de software adquiridas são capita- 5. Estimativas Contábeis: A elaboração das Demonstrações Finanlizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fa- ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
zer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Os custos associa- que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
dos à manutenção de softwares ou que não atendam a esses critérios são estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. O acervo técnico é estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizacapitalizado com base nos custos incorridos para desenvolvê-lo, in- do, provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda
cluindo gastos com pessoal e serviços de terceiros. A amortização ocor- diferido e provisão para contingências. A liquidação das transações
re linearmente conforme a vida útil do acervo, que é estabelecida a envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
partir do período de tempo que a companhia espera utilizá-lo. 4.9. Imo- estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deterbilizado: Terrenos e edificações compreendem, principalmente, máqui- minação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos
nas, equipamentos e edificação. O imobilizado é mensurado pelo seu trimestralmente. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa
2019 2018
custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui Recursos em caixa e depósitos bancários
2.495
218
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo históri- Aplicações financeiras equivalentes de caixa
26
26
co também inclui os custos de financiamento relacionados com a aqui2.521
244
sição de ativos qualificadores. Os custos subsequentes são incluídos no 7. Contas a Receber de Clientes: Em média, a Companhia pratica
valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, con- prazo médio de 20 (vinte) dias corridos, entre a data do faturamento
forme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios e efetivo recebimento. A Companhia está empregando esforços para
econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser reduzir tal prazo para a meta de 15 (quinze) dias corridos, no intuito
mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituí- de ajustar melhor seu fluxo financeiro. Em 31 de dezembro de 2019
das é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em a posição de clientes com faturas em aberto era de R$ 514 (R$ 7.294
contrapartida do resultado do exercício, quando incorridos. Anterior- em 31 de dezembro de 2018). A provisão para perdas com créditos de
mente, a Companhia optou por adotar o conceito de “deemed cost” liquidação duvidosa (PCLD) foi constituída em montante considerado
constante do Pronunciamento Técnico do CPC nº 27 e ICPC nº 10. Os suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas. Como
terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calcula- critério para constituição da PCLD, a Companhia efetuou uma análise
da usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores resi- de seus títulos vencidos de acordo com as perdas esperadas e contabiliduais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos zou a provisão.
2019 2018
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercí- Públicos
4.466 1.600
cio. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu Privados
1.869 6.187
valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.450) (493)
recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determi4.885 7.294
nados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reco- Circulante
514 7.294
nhecidos em “Outras receitas/despesas operacionais, líquidos”, na de- Não circulante
4.371
monstração do resultado. 4.10. Fornecedores e outras contas a pagar:
4.885 7.294
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obri- O aumento do saldo no longo prazo se deve a valores a receber cobragações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornece- dos judicialmente, já ganhos pela Companhia, com emissão de um predores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos catório em favor da Dtcom. O montante foi reclassificado para o ativo
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso não circulante, tendo em vista que não há perspectiva de recebimento
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circu- no curto prazo. A constituição da provisão para crédito de liquidação
lante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse- duvidosa sobre títulos vencidos por prazo está demonstrada a seguir:
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método Vencimento do contas a receber bruto
2019 2018
de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao A Vencer
210 4.908
valor da fatura correspondente. 4.11. Empréstimos e financiamentos: Vencido com atraso de:
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 01 a 30 dias
339
707
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequen- 31 a 60 dias
217
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença en- 61 a 90 dias
15
tre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de 90 a 180 dias
18
217
liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o perío- Mais de 180 dias
5.768 1.723
do em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da
6.335 7.787
taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classifica- A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa entre
dos como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direi- dezembro de 2018 e dezembro de 2019 está demonstrada abaixo:
to incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 Saldo em 31.12.2017
487
meses após a data do balanço. 4.12. Provisões: O reconhecimento, a Adições
163
mensuração e a divulgação das provisões, contingências ativas e con- Baixas
157
tingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos Saldo em 31.12.2018
493
no Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas definidas pela ad- Adições
957
ministração da Companhia e seus assessores jurídicos. As contingên- Baixas
cias, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por Saldo em 31.12.2019
1.450
assessores jurídicos, e levam em consideração a probabilidade de que A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa (PCLD)
recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo mon- foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração
tante possa ser estimado com suficiente segurança. O total das contin- para fazer face a eventuais perdas. Do total de títulos vencidos há mais
gências é quantificado utilizando modelos e critérios que permitam a de 180 de R$ 5.768, há precatório a receber do Estado de Sergipe no
sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao montante de R$ 4.378 cujo direito e mérito de recebimento já foi julprazo e ao valor. 4.13. Imposto de renda e contribuição social cor- gado e favorável à Companhia. Pela fato do prazo de recebimento ser
rente e diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição social superior a 12 meses, o montante foi reclassificado para o ativo não cirdo período compreendem os impostos: corrente e diferido. Os impostos culante. 8. Impostos e Contribuições - Ativo e Passivo: A Companhia
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto reconhece os valores de imposto de renda e contribuição a compensar
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos fruto das retenções na fonte ocorridas durante os exercícios passados.
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é Tais créditos são utilizados para compensar os custos com impostos
reconhecido no patrimônio líquido. O encargo de imposto de renda e federais a incorrer no exercício seguinte, tendo impacto direto no fluxo
contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias financeiro da Companhia. Os impostos a recolher são compostos por
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, e quando a Compa- contribuições municipais, federais e estaduais. A Companhia também
nhia gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as apresenta em seu balanço parcelamentos tributários de ISS e INSS.
posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de Ativo - a recuperar:
2019 2018
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicá- Imposto de renda e contribuição social a restituir
1.106
679
vel dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropria- ISS a restituir
665
516
do, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fis- Outros
20
16
cais. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconheci1.791 1.211
dos no ativo e no passivo, sobre prejuízos fiscais acumulados e sobre as Passivo - a recolher:
2019 2018
diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e Imposto de renda e contribuição social
2.485 1.798
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de Fust e Funttel
802
788
renda e contribuição social diferidos são determinados, usando alíquo- Pis e Cofins
393
69
tas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente pro- Tributos estaduais
1.003 1.535
mulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o Tributos municipais
277
669
respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto Parcelamento INSS
3.229 1.933
diferido passivo for liquidado. O imposto de renda e contribuição social Parcelamento Pis e Cofins
1.757 1.286
diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilida- Parcelamento IRRF
246
313
de de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as Parcelamento de tributos estaduais
311
diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferi- Parcelamento de tributos municipais
852
175
dos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível Outros
343
57
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos
11.698 8.623
fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e pas- Circulante
7.085 5.917
sivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma Não circulante
4.613 2.706
autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes entidades
11.698 8.623
tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 9. Transações com Partes Relacionadas
2019 2018
4.14. Capital Social: O capital social é composto por ações 100% inte- Valores a receber - Acionistas KOL
- 1.493
gralizadas conforme nota 15. 4.15. Reconhecimento de receita: A re- 1.493
ceita operacional é reconhecida quando todos os critérios a seguir são A Dtcom possuía em seu balanço, em 31 de dezembro de 2018, valores
atendidos: (i) há um contrato entre a Companhia e seu cliente com dire- a receber de acionistas. Esta quantia era oriunda da empresa KOL, que
tos das partes e termos de pagamento identificados, possui substância foi incorporada pela Dtcom em 2017. Em 2019, Companhia realizou
comercial e é provável que a contraprestação será recebida pela Com- uma análise da recuperabilidade destes saldos, e concluiu que não há
panhia; (ii) as obrigações de desempenho de entregar bens ou serviços expectativa de recebimento. Portanto, a quantia foi baixada e reconheestão identificadas; (iii) o preço da transação está determinado; (iv) o cida no resultado do exercício como perda.
10. Imobilizado
2019
2018
Taxa anual de
Depre- Saldo contábil
Depre- Saldo contábil
Custo
amortização
Custo
ciação
líquido Custo ciação
líquido
Terrenos
930
930
930
930
Edificações
2% e 10%
1.267
(763)
504
1.267
(685)
582
Móveis e utensílios
10%
1.069
(910)
159
1.069
(861)
208
Equipamentos de som e imagem
10%
8.700
(8.320)
380
8.700 (8.096)
604
Equipamentos de recepção e transmissão
10% 11.929
(9.856)
2.073 11.929 (9.106)
2.823
Equipamentos de informática
10%
2.659
(2.474)
185
2.612 (2.409)
203
Outros itens
350
(310)
40
349
(302)
47
Bens e Direito de uso
10%
2.592
(749)
1.843
29.496
(23.382)
6.114 26.856 (21.459)
5.397
Movimentação do Imobilizado
2018
2019 Em atendimento ao CPC 27 - Ativo Imobilizado e a ICPC 10, no exerCusto
Custo Adições Baixas Custo cício de 2010 a Companhia contratou uma empresa especializada que
Terrenos
930
930
Edificações
1.267
- 1.267 realizou um estudo técnico para apuração da vida útil remanescente do
Móveis e utensílios
1.069
- 1.069 ativo imobilizado e intangível e consequente definição das novas taxas
Equipamentos de som e imagem
8.700
- 8.700
Equip. de recepção e transmissão
11.928
1
- 11.929 de depreciação/amortização a serem aplicadas a partir de 01.01.2010,
Equipamentos de informática
2.612
47
- 2.659 que impactaram positivamente no resultado da Companhia, no exerOutros itens
349
1
350 cício de 2010, na ordem de R$ 1.073. Este Laudo foi aprovado na
Bens e Direito de Uso
- 2.592
- 2.592
26.855 2.641
- 29.496 53ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.03.2011.
Depreciação
(21.458) (1.924)
- (23.382) Anualmente, ou quando houver indicação de uma perda por redução
Total Imobilizado
5.397
717
- 6.114
a. Imobilizado totalmente depreciado em operação: Custo / Reava- ao valor recuperável, a Companhia realiza o teste de recuperabilidade
liação / Ajustes de Avaliação Patrimonial
2019 2018 dos saldos contábeis dos ativos imobilizados, para determinar se estes
Edificações
55
55 ativos sofreram perdas por “impairment”. Estes testes são realizados,
Móveis e utensílios
644
517
Equipamentos de som e imagem
6.471 6.452 de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor
Equipamentos de recepção e transmissão
4.607 4.046 Recuperável de Ativos. Em 31 de dezembro de 2019, não foram identiEquipamentos de informática
2.148 2.092
Outros itens
346
272 ficados indícios externos e/ou internos de não realização futura do ativo
14.271 13.434 imobilizado da Companhia.
continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
11. Intangível
2019
2018 ção de contratos significativos com clientes, tendo havido um menor dos negócios. iii. Risco de Taxas de Juros: O Banco Central do Brasil As despesas financeiras sobre as obrigações de arrendamento mercanTaxa anual de
Amorti- Saldo contábil
Amorti- Saldo contábil volume de entrega de serviços. 18. Custos dos Serviços Prestados: A estabelece a meta da taxa básica de juros para o sistema financeiro bra- til são reconhecidas e demonstradas como despesas de juros. A ComCusto
amortização
Custo
zação
líquido Custo
zação
líquido composição dos custos, por natureza, é a seguinte:
2019 2018 sileiro tomando por referência, dentre outros, o nível de crescimento panhia não reconhece um ativo e passivo de arrendamento mercantil
Software
10%
3.586
(1.472)
2.114
1.987 (1.413)
574 Custos dos serviços prestados
econômico da economia brasileira, o nível de inflação e outros indi- para contratos com prazo inferior a 12 meses, e/ou de baixo valor. Na
Acervo Técnico (i)
10% 12.478
(4.758)
7.720
9.613 (3.757)
5.856 . Pessoal
(4.416) (2.082) cadores econômicos. O endividamento da Companhia está sujeito à transição para arrendamentos classificados como arrendamentos opeGastos com desenvolvimento de projetos
10%
1.352
(624)
728
624
(624)
- . Produção de conteúdo/gravação
(3.823) (1.537) flutuação das taxas de juros. No caso de as taxas de juros subirem, os racionais os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor
Gastos administrativos e divulgação
5%
1.273
(1.098)
175
1.273 (1.098)
175 . Depreciações e amortizações
(2.186) (1.526) custos relativos ao endividamento da Companhia também crescerão. presente dos pagamentos remanescentes. Os contratos que não foram
Outros itens
52
(4)
48
52
(4)
48 . Serviços de terceiros
(391) (495) Para reduzir a exposição, monitoramos constantemente às condições identificados como arrendamentos não foram reavaliados. O impacto
Intangível em andamento (ii)
1.642
1.642
6.479
6.479 . Serviços de terceiros com transmissão
(313) (1.007) e oscilações econômicas gerais das taxas de juros e o vencimento de identificado com a adoção da nova norma em 31 de dezembro de 2019
20.383
(7.956)
12.427 20.028 (6.896)
13.132 . Energia elétrica
(131) (137) títulos de mercado em condições normais e adversas. Por considerar está assim demonstrado:
(i) O acervo é fruto de toda a produção de conteúdo feita pelo time DTCOM e é utilizado de uma forma sustentável para o desenvolvimento de . Locação de satélite
- (1.651) que tais riscos não tenham impacto significativo nas Demonstrações Contas contábeis
Em milhares de R$
novos conteúdos ou comercialização. Produção: Na produção sempre que o contrato permite e é possível convergir a ementa da disciplina com o . Outros custos
(10)
(22) Financeiras da Companhia, não houve a necessidade de demonstração Bens de direito de uso - Ativo imobilizado
2.592
conteúdo que já está produzida, o acervo é reaproveitado reduzindo-se os custos de produção. Comercialização: A comercialização é segregada Total dos custos dos serviços prestados
(11.270) (8.457) de seus impactos no resultado e patrimônio líquido. 22. Cobertura de Depreciação Acumulada - Ativo imobilizado
(555)
em corporativo e acadêmico. O acervo é disponibilizado em plataforma digital e os cursos são acessados pelos usuários. (ii) O intangível em 19. Despesas Comerciais, Administrativas e Gerais
(524)
Seguros (Não Auditado): A Companhia possui um programa de ge- Outros passivos - Passivo circulante
andamento é composto, substancialmente, pela plataforma Wayco. Trata-se de um software desenvolvido internamente pela Companhia, que será
2019 2018 renciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando Arrendamento - Passivo não circulante
(1.420)
utilizado para gestão do acervo técnico produtores de conteúdo e a Dtcom.
Despesas administrativas e gerais e honorários da administração
no mercado cobertura compatível com seu porte e operação. As co- A seguir, apresentaremos as movimentações dos arrendamentos da Ema. Movimentação do Intangível
2018
2019 . Pessoal
(1.638) (770) berturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela presa referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Custo
Custo
Adições
Baixas
Transferências
Custo . Depreciações e amortizações
(738) (118) Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
Conforme Ajustes
Saldo e
Software
1.737
1.599
3.336 . Serviços de assessoria e consultoria
(496) (595) da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientaapre- adoção abertura
Programa ensino site
250
250 . Serviços de terceiros
(484) (602) ção de seus consultores de seguros. As premissas de riscos, dada a sua
sentado CPC 06
ajustado
Acervo Técnico
9.613
265
2.600
12.478 . Despesas gerais
(430) (395) natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das Demonstrações
2018
(R2) 01/01/2019
Gastos com desenvolvimento de projetos
624
728
1.352 . Honorários da administração
(357) (460) Financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos Ativos
Gastos administrativos e divulgação
1.273
1.273 . Impostos e taxas administrativas
(243)
10.523
10.523
auditores independentes. Os montantes das coberturas contratadas, em Total dos ativos circulantes
Outros itens
52
52 Total das despesas administrativas e gerais e
Direito de uso - arrendamento Imóvel
- 2.592
2.592
31 de dezembro de 2019 e 2018, correspondem a:
Intangível em andamento
6.479
90
(4.927)
1.642
honorários da administração
(4.386) (2.940) Descrição
20.102 2.592
22.694
Tipo de seguro
2019 2018 Total dos ativos não circulantes
20.028
355
20.383 Despesas com vendas
Total dos ativos
30.625 2.592
33.217
Estações
Incêndio, raio, explosão, vendaval,
Amortização
(6.896)
(1.060)
(7.956) . Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(962)
(19)
Passivos e patrimônio líquido
transmissoras
danos elétricos, roubos e
(705)
12.427 . Pessoal
Total Intangível
13.132
(569) (628)
767
767
e receptoras
equipamentos eletrônicos
18.976 16.150 Arrendamentos
Da mesma forma que a Companhia reavaliou seus ativos tangíveis, foi realizada a reavaliação de seus bens intangíveis que foram aprovados . Serviços de assessoria e consultoria
(423) (282) Veículos
Total dos passivos circulantes
17.015
767
17.782
Danos materiais e corporais
da mesma forma descrita na nota 9. Os softwares referem-se a licenças adquiridas para utilização no parque tecnológico e setor administrativo. . Serviços de terceiros
(142) (182)
Arrendamentos
- 1.989
1.989
a terceiros
Conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 553/08, foram elaborados os . Outras despesas
(33)
30 23. Provisão para Contingências: A Companhia possui alguns proces- Total do passivo não circulante
7.177 1.989
9.166
estudos econômicos de projeções de longo prazo demonstrando a ocorrência de benefícios futuros atribuíveis aos ativos da Companhia, incluin- Total das despesas comerciais
(2.129) (1.081) sos nas áreas trabalhistas e previdenciárias, responsabilidade civil. Os Prejuízos acumulados
(53.295)
(219)
(53.514)
do os intangíveis. Anualmente, ou quando houver indicação de uma perda por redução ao valor recuperável, a Companhia realiza o teste de Outras receitas (despesas) operacionais
6.433
(219)
6.214
processos apresentados neste item foram selecionados considerando, Total do patrimônio líquido
recuperabilidade dos saldos contábeis dos ativos intangíveis, para determinar se estes ativos sofreram perdas por “impairment”. Estes testes são . Ganho com parcelamento de impostos
1.102 principalmente, sua capacidade de representar impacto significativo no Total dos passivos e
realizados, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Em 31 de dezembro de 2019, não foram . Perda no recebimento de partes relacionadas
(1.492)
patrimônio líquido
30.625 2.537
33.162
patrimônio da Companhia, na capacidade financeira ou nos negócios.
identificados indícios externos e/ou internos de não realização futura do ativo intangível da Companhia.
. Outras despesas
(162)
Para identificar o grau deste impacto, a Companhia possui três catego- 26. Evento Subsequente: a. Aumento de capital: Em reunião do con12. Empréstimos e Financiamentos
2019
2018 Total das outras receitas operacionais
(1.654) 1.102 rias de risco de perda: Perda provável (que requerem provisionamento selho de administração realizada em 25 de março de 2020 foi delibeVenciCir- Não CirCir- Não Cir- 20. Resultado Financeiro Líquido
2019 2018 de recursos); Perda possível (que não requerem provisionamento de rado: i. Aprovar a conversão do saldo de mútuos para Adiantamento
Instituição
Taxa de juros
mentos culante culante culante culante Despesas financeiras
recursos); Perda remota (que não requerem provisionamento de recur- para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizada em 31/12/2019;
Empréstimos
Juros sobre empréstimos
(1.267) (2.263) sos), esta avaliação de risco é realizada por advogados externos. Os ii. Aprovar o aumento de capital social mediante emissão privada de
Banco ABC Brasil S.A. nº 3748115
CDI + 7,44% a.a
05/05/2021
1.577
526
1.566
2.217 Juros pagos ou incorridos
(1.269) (732) valores provisionados são suficientes para cobertura dos riscos aponta- 3.800.000 (três milhões e oitocentos mil) ações ordinárias nominatiBanco Bradesco S.A. - Capital e Giro N º 237/3645/2109
1,23% a.m
21/09/2021
628
1.111 Multa dedutível
(792) (476) dos, sendo os mesmos atualizados com base nos relatórios apresentados vas, com direito a voto, a serem subscritas ao preço unitário de R$
Banco Renner
3,15% a.m
28/08/2021
395
608 Outros
(67) (291) pelos consultores jurídicos em 31 de dezembro de 2019 e de 31 de 3,93 (três reais e noventa e três centavos), perfazendo um montante
BRDE - SC - Financiamento 2.35566.01.0 - KOL
TJLP + 0,54% a.m
01/01/2023
246
369
753
82
(3.395) (3.762) dezembro 2018, estão identificados a seguir:
2019 2018 de até 14.934.000,00 (quatorze milhões, novecentos e trinta e quatro
Banco ABC Brasil S.A. N 5523219
CDI + 7,44% a.a
27/01/2020
Receitas financeiras
Ações Trabalhistas
76
70 mil reais), com integralização no ato da subscrição, em moeda corrente
BB Giro Flex
2,36% a.m
31/03/2019
108
Variações monetárias ativas
15
26
76
70 nacional ou capitalização de créditos detidos por acionistas da ComCartão BNDS - KOL
1,00% a.m
31/03/2019
3 Outros
328
275 O cálculo dos valores a serem provisionados reflete a melhor expec- panhia na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. É
BNDS 600 - KOL
1,00% a.m
31/03/2019
2
12
343
301 tativa de perda de ações judiciais e administrativas, repassado con- assegurado aos atuais acionistas o direito de preferência na subscrição
Saldo devedor da Conta Corrente:
Resultado Financeiro
(3.052) (3.461) juntamente com os advogados externos, responsáveis pela condução de novas ações na proporção de suas participações no capital social
Banco ABC Brasil S.A.
6,63% a.m
31/03/2019
609
21. Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados de dos processos. Somente encontram-se provisionadas valores relativos da companhia em 31/03/2020; iii. O preço da emissão foi determinado
Credifiesc
1,00% a.m
31/03/2019
40
ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por aos processos cujo prognóstico apurado com os advogados externos é com base no critério de cotação das ações na Bolsa de Valores de São
Banco Daycoval
1,44% a.m
31/03/2019
699
meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropria- provável. 24. Remuneração da Administração e dos Empregados: Paulo (BOVESPA), nos termos do artigo 170, § 1º, III da Lei das S.A.,
Outros Empréstimos e Financiamentos
das de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido A remuneração da Administração é fixada pelos acionistas em Assem- considerando o preço de fechamento das ações ordinárias da CompaTV O Estado de Florianópolis
25/09/2020
126
270
na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do bleia Geral Ordinária - AGO, de acordo com a legislação societária nhia (“DTCY3”) do período de janeiro 2019 a dezembro 2019; e iv.
Contrato BNDES
11,76% a.a
31/03/2019
6
valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas brasileira e o estatuto social da Companhia. Desta forma, foi proposto Os acionistas poderão manifestar seu interesse na aquisição das ações
Banco Daycoval
1,44% a.m
31/03/2019
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a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser na AGO realizada em 30 de abril de 2019 o montante global da remu- objeto do presente aumento junto a Companhia ou em qualquer agência
TV Cidade dos Principes
31/03/2019
30
realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo- neração anual da Administração, fixada em até R$ 1.200 mil para o do Banco Bradesco S/A., ou ceder seus direitos de subscrição como
1.949
895
5.299
4.033 gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização exercício de 2019. A remuneração dos diretores estatutários é compos- previsto no art. 171 parágrafo 6º da Lei 6404/76. As novas ações terão
São registrados pelos valores originais de captação, deduzidos dos res- tivo setor, tendo como garantias hipoteca de imóvel e aval dos membros estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de ta por uma remuneração fixa, que reflete a responsabilidade do cargo os mesmos direitos e vantagens das ações atuais da mesma espécie e
pectivos custos de transação quando existentes, atualizados monetaria- do conselho de administração. 13. Fornecedores: As contas a pagar estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. ocupado e uma remuneração variável, atrelada às metas estabelecidas participarão integralmente dos dividendos referentes ao exercício social
mente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores, aos fornecedores nacionais são obrigações a pagar por bens ou serviços A política de controle consiste em acompanhamento permanente das pelo Conselho de Administração. Os componentes da remuneração dos em curso na data da subscrição, que vierem a ser declarados. As sobras
acrescidos de juros calculados pela taxa de juros efetiva e atualizados que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não membros da diretoria da Companhia e a proporção de cada elemento na se houver, serão rateadas entre aqueles acionistas que manifestarem a
pela variação cambial quando aplicável, até as datas dos balanços. A e cujo vencimento é de até 12 meses. Em 31 de dezembro de 2019, o efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer remuneração total estão descritos a seguir: i. Pró-labore: remuneração opção no Boletim de Subscrição de Ações, na proporção dos valores
Companhia submeteu à aprovação do Conselho de Administração pro- saldo corresponde a R$ 2.829 (R$ 3.570 e 31 de dezembro de 2018). 14. outros ativos de risco. a. Composição dos saldos: Em atendimento à nominal, parte fixa da remuneração, tem o objetivo de atrair e reter pro- subscritos. A subscrição das sobras deverá ocorrer dentro dos 30 (trinta)
posta de captação de recursos financeiros para: a) alongar o prazo de Adiantamento de Clientes: Uma parcela significativa das receitas re- Instrução CVM nº 475/08, os saldos contábeis e os valores justos dos fissionais qualificados e diferenciados no mercado. Constantemente a dias que se seguirem ao encerramento do prazo do exercício do direito
amortização do contrato de crédito celebrado em 30/06/2015 junto ao gistradas pela Dtcom é proveniente de contratos com clientes, os quais instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de de- Companhia realiza pesquisa para averiguar a compatibilidade dos seus de preferência, junto a Companhia ou em qualquer agência do Banco
padrões de remuneração com as práticas de mercado; ii. Gratificação: Bradesco S/A. Após o transcurso do prazo para subscrição das sobras
Banco ABC Brasil S.A.; b) Utilizar o saldo remanescente para fortale- preveem a entrega de determinados serviços ao longo de um período zembro de 2019 estão identificados a seguir:
Saldo Valor é diretamente relacionado ao resultado anual obtido pela Companhia e acima estipulado, a Sociedade fará publicar novo Aviso aos Acionistas
cimento do fluxo de caixa, conforme projeção financeira apresentada de tempo. Desta forma, a companhia mensura suas receitas a partir da
Contábil Justo aos resultados individuais obtidos nas metas específicas definidas para informando a quantidade de ações efetivamente subscritas. Em não haem reunião, para que a Companhia possa minimizar o desgaste que efetiva entrega dos serviços contratados pelos clientes. A parcela dos Descrição
2.521 2.521 cada diretor estatutário, dentro do montante global fixado anualmente vendo subscrição integral, terão os subscritores a faculdade de rever
tem enfrentado perante seus fornecedores e permitir que a Companhia serviços faturados ainda não entregues é registrada como Adiantamento Disponibilidades
514
514 pela Assembleia, como objetivo recompensar o resultado do ano quan- a sua decisão, retificando sua manifestação de vontade com relação
possa aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) de Clientes. Estes valores são reconhecidos no resultado do exercício Contas a receber (1)
Fornecedores
(706)
(706) do as metas estipuladas para o período são alcançadas, esta política tem à subscrição. Para tanto, os senhores subscritores terão o prazo de 2
instituído pelo Governo Federal. Devido as medidas de controle de cai(2.844) (2.844) o objetivo de alinhar os interesses dos executivos e da Companhia; e iii. (dois) dias úteis, contados da publicação do novo Aviso aos Acionistas
xa e custos, a administração da Companhia em 2019 conseguiu reduzir apenas quando há a efetiva entrega do serviço contratado. Em 31 de Empréstimos e financiamentos (2)
sua dívida bancária, cujo saldo totalizava R$ 2.844 em 31 de dezembro dezembro de 2019, o saldo corresponde a R$ 2.626. 15. Imposto de (1) A composição dos valores para análise dos vencimentos do Ativo Benefícios: Os Diretores também fazem jus aos benefícios oferecidos acima mencionados, para dirigir-se a qualquer agência do banco Bra2019 (9.332 em 31 de dezembro de 2018), representando uma redu- Renda e Contribuição Social: A Companhia apresenta prejuízos fis- Financeiro Contas a receber ao final do período está demonstrada na pela Companhia a todos os seus demais integrantes, como assistência desco S/A e manifestar seu desejo de desistir da subscrição de ações. Ao
ção de 70%. b. Cronograma de Pagamentos: Em 31 de dezembro de cais acumulados e base negativa de contribuição social, os quais são nota 5. (2) A composição dos valores para análise dos vencimentos do médica, odontológica e alimentação. Tais benefícios complementam o final da emissão, o Conselho de Administração deverá oportunamente
2019, a amortização principal dos empréstimos com instituições finan- imprescritíveis, tendo apenas sua compensação limitada a 30% da base Passivo Financeiro Empréstimos e financiamentos ao final do período pacote de remuneração dos mesmos, compondo a remuneração total submeter à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração dos
de cálculo do imposto de renda e contribuição social devidos em cada está demonstrada na nota 9. b. Critérios, premissas e limitações uti- recebida. Políticas de remunerações dos empregados e administradores artigos 5º, caput, e 7º, caput, do Estatuto Social, de forma a refletir o
ceiras apresentava os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Consolidado exercício. Como a realização do crédito potencial remanescente de- lizados no cálculo dos valores justos: Caixa e equivalentes de caixa: da Companhia: a) Política salarial e remuneração variável: A política novo capital social e o saldo do capital autorizado. b. Impacto nas de2020
1.949 pende de eventos futuros, observada a Deliberação CVM nº 371, não Os saldos em conta corrente mantidos em bancos e as aplicações fi- salarial da DTCOM utiliza como parâmetro o valor referência de mer- monstrações financeiras relacionados a Pandemia de Coronavírus
2021
818 foram registrados os créditos tributários diferidos sobre os prejuízos nanceiras têm seus valores justos idênticos aos saldos contábeis. São cado, como também o desempenho econômico-financeiro. A evolução (COVID-19): Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de
2022
60 fiscais em função da inexistência de histórico de rentabilidade, confor- mensurados no momento inicial pelo seu valor justo e mensurados sub- dos salários será prevista no orçamento, da mesma forma que todas as Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que
2023
17 me preconizado na referida instrução. Este crédito tributário potencial, sequentemente ao custo amortizado. Contas a receber: Os montantes despesas, receitas e investimentos planejados pela Companhia. Como autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia
2.844 conservadoramente não reconhecido, em 31 de dezembro de 2019 e 31 divulgados no balanço patrimonial para contas a receber, aproximam-se todos os itens do orçamento, a evolução dos salários será acompanhada na cidade de Wuhan. No decorrer de janeiro de 2020, foi anunciado
de seus valores justos, considerando as provisões constituídas e a au- regularmente pelos sistemas de informações gerenciais além do reajus- pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um
Os financiamentos foram contratados às taxas praticadas para o respec- de dezembro de 2018 é assim resumido:
sência de atualizações monetárias sobre a parcela vencida das contas te anual previsto em Convenção Coletiva do Sindicato da categoria. A novo Corona vírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Agu2019
218
a receber. São mensurados no momento inicial pelo seu valor justo e remuneração variável é utilizada somente para a área comercial, sendo da Grave (Sars). A partir de então foi confirmada a transmissão entre
Imposto Contribuição
Imposto Contribuição
de renda
social
Total de renda
social
Total mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Fornecedores: As pago salário fixo mais comissões. b) Política de Benefícios: O forneci- pessoas sendo que o vírus se alastrou pela China e países da Ásia e a
transações com fornecedores são registradas inicialmente pelos seus mento de benefícios é apontado como um dos fatores que atrai e retém partir de fevereiro de 2020, Europa, África e Américas. As autoridades
Base negativa de contribuição social
50.589
43.351
valores nominais acrescidas, quando aplicável, de encargos e taxas de talentos nas organizações. Compõe-se de ações voltadas para satisfazer governamentais dos países incluindo do Brasil, impuseram medidas de
Prejuízo fiscal de imposto de renda
50.589
43.351
juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas é reconhe- as necessidades dos colaboradores e envolvem aspectos sociais, cultu- restrição de circulação de pessoas entre países e dentro dos próprios
Base de cálculo
50.589
50.589
43.351
43.351
cida ao resultado do exercício. São designados passivos financeiros rais, de autoestima e auto realização. Atualmente a Companhia concede territórios. Esse evento acabou afetando a economia mundial e, cerAlíquota
25%
9%
25%
9%
Crédito tributário potencial
12.647
4.553 17.200
10.838
3.902
14.739 subsequentemente mensurados ao custo amortizado, estando o valor sem descontos em folha para todos os seus colaboradores independen- tamente, poderá gerar impactos que devem ser refletidos em alguma
(-) Crédito tributário registrado
(13)
(5)
(18)
(15)
(6)
(21) contábil próximo do valor de mercado em decorrência do vencimento a temente de cargo ou tempo de serviço os benefícios: Assistência médi- extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros das empresas
Crédito tributário potencial não registrado
12.634
4.548 17.182
10.823
3.896
14.718 curto prazo e/ou do ajuste ao valor justo. Empréstimos e financiamen- ca, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Auxilio Creche. Quanto brasileiras e outras espalhadas pelo mundo. A Administração entende
16. Patrimonio Líquido: a. Capital social: O capital social, subscrito o cálculo do lucro (prejuízo) por ação para os períodos findos em 31 de tos: Os valores justos para os empréstimos e financiamentos idênticos ao Vale Refeição é descontado apenas um valor simbólico e Vale Trans- que não é possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes da proe integralizado é de R$ 55.090 mil (R$ 55.090 em 31 de dezembro de dezembro de 2019 e 2018:
2019 2018 aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, porte ou Combustível 6% conforme previsão legal. 25. Operações de pagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas governamentais
2019 e 31 de dezembro de 2018), divididos em 7.338.756 (sete milhões, (Prejuízo)/ lucro líquido do exercício
(10.863) 2.034 com vencimentos e taxas de juros comparáveis. São mensurados no Arrendamento Mercantil - IFRS16 / CPC 06: Em atendimento a tomadas para evitá-la, porém, nesse momento, está tomando medidas
trezentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta e seis) ações ordi- Quant. ações ao final do exercício (em milhares)
7.789 7.789 momento inicial pelo seu valor justo e mensurados subsequentemente norma de Operações de arrendamento mercantil - IFRS 16 / CPC 06 internas para avaliação dos impactos a nível de negócio e avaliou as
nárias e 450.655 (quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta (Prejuízo)/ lucro por ação no final do período
(1,39) 0,26 ao custo amortizado. Derivativos: Durante este exercício a Companhia (R2), a administração passou a reconhecer em 1º de janeiro de 2019 normas mencionadas no comunicado divulgado pelo Conselho Federal
e cinco) ações preferenciais, todas sem valor nominal. Todas as ações
2019 2018 não realizou operações com derivativos. Limitações: Os valores justos as operações de arrendamento que se enquadram no novo conceito, de Contabilidade emitido no dia 9 de março de 2020 conforme destaforam estimados na data do balanço, baseados em “informações rele- deixando de registrá-las como arrendamento operacional e passando cado a seguir: CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos;
da Companhia são escriturais, permanecendo em contas de depósito, (Prejuízo)/ lucro atribuível a detentores de ações
em nome de seus titulares, sem emissão de certificados nos termos dos
ordinárias - prejuízo básico e diluído por ação
(10.235) 1.916 vantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar signifi- a reconhecer seu direito de uso no ativo em contrapartida ao valor a CPC 24 - Evento Subsequente; CPC 26 (R1) - Apresentação das DeArtigos 34 e 35 da Lei 6404/76. b. Reserva de reavaliação e Ajustes Média ponderada da quant. de ações ordinárias
7.339 7.339 cativamente as estimativas apresentadas. c. Gerenciamento de risco: pagar no passivo, descontados a valor presente. Com esta nova norma, monstrações Financeiras; CPC 47 - Receita de contrato com cliente;
A Companhia está sujeita a riscos de mercado no curso normal de suas os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos e CPC 48 - Instrumentos financeiros; A Administração está envidando
de Avaliação Patrimonial: Constituídos em decorrência da reavalia- (Prejuízo)/lucro básico e diluído por
ção de bens do ativo imobilizado, e com base em laudo de avaliação
lote de mil ações em R$
(1.394,54) 261,12 atividades. Tais riscos estão relacionados principalmente às alterações futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos esforços para garantir com base nos princípios contábeis de que quaisadversas em taxas de juros e câmbio, às atividades e à regulamentação os contratos de arrendamento mercantil, os contratos identificados pela quer impactos identificados sejam refletidos nos seus demonstrativos
elaborado por peritos avaliadores independentes. O imposto de renda (Prejuízo)/ lucro atribuível a detentores de ações
e a contribuição social estão classificados no passivo não circulante.
preferenciais -prejuízo básico e diluído por ação
(628)
118 do setor em que atuam, bem como às licenças necessárias para o de- Companhia referem-se substancialmente aos arrendamentos de imó- financeiros, contudo, concluiu na data de aprovação de emissão dessas
A reserva de reavaliação está sendo realizada por depreciação ou baixa Média ponderada da quant. de ações preferenciais
450
450 senvolvimento das atividades. i. Risco de Crédito: Risco de Créditos é veis e satélites. A Companhia aplicou julgamento para os casos em que Demonstrações Financeiras que os estudos internos dos impactos do
o risco do prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente falhe em existe opção de renovação nos contratos, baseando-se em sua melhor COVID-19 até então realizados não se materializam e impactam as Dedos bens reavaliados contra prejuízos acumulados, líquida dos encargos (Prejuízo)/ lucro básico e diluído
tributários. c. Reserva legal: A reserva legal é calculada com base em
por lote de mil ações em R$
(1.396,62) 261,50 cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente expectativa. Essa avaliação afeta o prazo do arrendamento que impacta monstrações Financeiras aqui apresentadas.
5% do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada 17. Receitas Operacionais: A composição das receitas operacionais, dos recebíveis da Companhia. O aumento dos níveis de inadimplência significativamente o valor dos ativos e passivos de arrendamento. A
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
a 20% do capital social. d. Adiantamento para futuro aumento de por natureza, é a seguinte:
2019 2018 no pagamento por parte dos clientes da Companhia pode comprometer Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de ar- Leonardo Petrelli Netto - Presidente do Conselho de Administração
o seu fluxo de caixa e sua capacidade de cumprir com as suas obri- rendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso Membros do Conselho:
capital: O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), Receitas
João Elisio Ferraz de Campos
constituído em dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, destina-se . Transmissão de sinal via satélite
143 1.919 gações. Mensalmente é realizada uma análise de provisão para perdas é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo
Mário José Gonzaga Petrelli
à redução do endividamento da Companhia à curto prazo. Obrigando-se . Prestação de serviços
15.397 17.917 em créditos duvidosos. ii. Risco de Liquidez: Considerando o perfil de menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável,
Mônica Molina Faletti
o acionista, em caráter irrevogável e irretratável, a subscrever o AFAC, . Outras receitas
- endividamento da Companhia, o seu fluxo de caixa e a sua posição e ajustado por certas remensurações do passivo de arrendamento. O
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presente
a ser realizado mediante subscrição pública ou privada de 3.800.000 Total das Receitas Operacionais
15.540 19.836
DIRETORIA
tem instrumentos de ação para assegurar a liquidez e obter recursos dos pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de iníações ordinárias de emissão da Companhia, e utilizar o AFAC na in- Dedução das Receitas Operacionais
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(1.754) (2.301)
Diretor Presidente
(prejuízo) por ação atribuído aos detentores de ações ordinárias e prefe- . Receita a Realizar Diferida
(2.158)
- outros valores a serem pagos nos próximos anos. Caso seja necessário quando essa taxa não pode ser determinada imediatamente, geralmente,
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Diretor Adm., Financ. e de Relações com Investidores
divisão do prejuízo do exercício, pela quantidade de ações ordinárias e Total das Receitas Operacionais, líquidas
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preferenciais disponíveis durante o período. A tabela a seguir estabelece Em 2019 a companhia teve queda em suas receitas, devido à finalizaCOMENTÁRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o artigo 20 da seção 1, capítulo 3 da Instrução Normativa nº 480 da Comissão de Valores Mobiliários, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa, portanto O Conselho de Administração da Dtcom Direct to Company S/A., em cumprimento às disposições legais dos mercados onde a Companhia tem seus títulos mobiliários listados e às
a Companhia se reserva no direito de não divulgar projeções ou estimativas.
disposições estatutárias da empresa, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL
Com base nos acompanhamentos e nos exames efetuados, considerando ainda, os pareceres dos Auditores Independentes e as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do
De acordo com o Inciso IV do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09 que trata de “Orçamento de Capital”, a Companhia não prepara o referido orçamento.
exercício, o Conselho de Administração opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Quatro Barras, 31
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
de março de 2020. Leonardo Petrelli Neto - Presidente; Membros: Mário José Gonzaga Petrelli, João Elisio Ferraz de Campos, Mônica Molina, Norton Paim Moreira.
Pelo presente instrumento, o Diretor Presidente e os demais Diretores Estatutários da DTCom Direct to Company S/A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Dom Pedro II, nº 1720, Quatro Barras - PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.303.999/0001-36, declaram, nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº
480, de 07 de Dezembro de 2009: Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais referente ao exercício 2019. Quatro Barras, 31 de março de 2020. Pelo presente instrumento, o Diretor Presidente e os demais Diretores Estatutários da DTCom Direct to Company S/A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida
Norton Paim Moreira - Diretor de Superintendente; Aryovaldo Mazzi Neto - Diretor Presidente, Diretor Adm., Financ. e de Relações com Investidores; Fernanda Lombardozo Dom Pedro II, nº 1720, Quatro Barras - PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.303.999/0001-36, declaram, nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº
480, de 07 de Dezembro de 2009: Reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no parecer dos auditores independentes, relativas às demonstrações financeiras individuais
Mateus - Diretora de Produto; Caled Omar Fares - Diretor Comercial.
referentes ao exercício 2019, contidas nesse relatório. Quatro Barras, 31 de março de 2020. Norton Paim Moreira - Diretor de Superintendente; Aryovaldo Mazzi Neto - Diretor
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA COMO RELEVANTE
Presidente, Diretor Adm., Financ. e de Relações com Investidores; Fernanda Lombardozo Mateus - Diretora de Produto; Caled Omar Fares - Diretor Comercial.
Todas as informações que a Companhia considera relevantes foram divulgadas nas Demonstrações Financeiras.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da DTCOM - Direct to Company S.A.. Quatro Barras (PR). Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da DTCOM - Direct to Company expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
patrimônio Líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante, se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos reEm nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da DTCOM - Direct queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administrato Company S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas ção é responsável pela e elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
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 distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonsrelevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais trações financeiras, 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
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas foram suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião. Principais operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. ResponsaAssuntos de Auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. bilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras: Nosso objetivo é obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras, e, livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório da auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguranportanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. a) Acervo técnico: De acordo com a Nota 10, a Companhia possui registrado R$ 7.720 mil a título de acervo ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas Brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes.
técnico. A administração capitaliza os gastos com desenvolvimento de conteúdo e cursos considerando a expectativa de geração de rentabilidade futura. Devido às incertezas inerentes As distorções podem ser decorrentes de fraudes ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoáao processo de determinação das estimativas de rentabilidade futura, entre as quais incluem as premissas com projeções de resultado, taxa de desconto, entre outras, e, que requerem vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
um grau de julgamento significativo por parte da Companhia, consideramos este assunto como significativo para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: interacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i. Entendimento do processo de preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e análises ao valor recuperável relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
referente ao acervo técnico; ii. Discussão com a administração sobre o processo de capitalização de gastos com desenvolvimento, incluindo o atendimento as políticas contábeis, 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 proveaprovações e os controles internos quando existentes implementados; e iii. Avaliação da razoabilidade das estimativas dos valores em uso preparada pela Companhia na determinação niente 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
das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) e da metodologia utilizada para o teste de redução ao valor recuperável, bem como a avaliação da adequação das divulgações efetuadas pela controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
Companhia. Como resultado dos procedimentos de auditoria executados, concluímos que os saldos contábeis do acervo técnico e divulgações realizados estão apropriados. b) Ava- eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
liação sobre a utilização do pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o pressuposto da continuidade operacional. A pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidentes de auditoria obtidas, se
Nota 1, menciona como a administração avaliou e concluiu pela expectativa da continuidade operacional da Companhia para suportar a preparação das demonstrações financeiras com existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se cono uso deste pressuposto. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i. Discussão com a administração sobre a cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifiexistência de eventos ou condições que, individual, ou coletivamente, pudessem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia, pelo cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
menos nos próximos doze meses; e ii. Análise e revisão do orçamento da Companhia para o próximo exercício, dos novos contratos assinados com clientes, dos resultados apurados eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsnos primeiros meses do exercício subsequente e a discussão com a administração sobre os temas debatidos com o Conselho de Administração, os novos clientes e expectativas para trações financeiras. Inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
os próximos exercícios. Como resultado dos procedimentos de auditoria executados, concluímos que a utilização do pressuposto de continuidade operacional da Companhia na pre- apresentação adequada, - Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade ou atividades de negócio da Companhia para
paração destas demonstrações financeiras, bem como as divulgações realizadas estão apropriadas. Outros Assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado: A Demonstração do expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria da Companhia e, consequente mente,
Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício de 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suple- pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
mentar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles Internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
nossa opinião, avaliamos, se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros financeiros, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionaacordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 -Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião essa demonstração do valor adicionado foi adequada- mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas; salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comumente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em nicação com os responsáveis pela governança determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corconjunto. Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado para fins de rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibicomparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, com base nos quais emitiram relatório em 29 de março de 2019, tendo a opinião sobre as demonstra- do divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequênções financeiras sem ressalvas. Outras Informações que acompanham as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor: A Administração da Companhia é responsável cias adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o Interesse público. Curitiba, 31 de março de 2020. Mazars
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não Auditores Independentes - CRC 2SP023701/O-8 PR, Éverton Araken Paetzold - Contador CRC PR 047959/O-9.
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