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VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
CNPJ N.º 15.191.786/0001-49
NIRE 29.300.030.741

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da VANÁDIO DE MARACÁS S.A. (“VMSA ou Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei
nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
24 de agosto de 2020, em primeira convocação, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Salvador, Ba, na Rua Alceu
Amoroso Lima, n.º 440, sala 505, Ed. Salvador Business & Flat, bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-770 (“AGE”), a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) alteração da denominação do cargo de Diretor de Produção da Companhia para Diretor de Operações, e a consequente alteração do artigo 16 e o § 4º desse mesmo artigo do Estatuto Social; (ii) inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia, e
a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para fins de implementar os
ajustes aprovados nos itens (i) e (ii) acima. Informações Gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da AGE os acionistas deverão apresentar à Companhia: (i) documento de identidade original com foto (por exemplo: Carteira de Identidade Registro Geral “RG”,
Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); e (ii) atos societários pertinentes que comprovem
a representação legal, conforme o caso. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato ou estatuto social; e (ii) ato societário de eleição do administrador que (ii.a) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa
jurídica, ou (ii.b) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. É facultado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu nome, desde que: (i) a outorga de poderes de representação para participação na AGE tenha sido
realizada há menos de 1 (um) ano; e (ii) o procurador seja (a) acionista da Companhia, (b) administrador da Companhia; ou (c) advogado. Na
hipótese de representação por procurador, deverão ser apresentados os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato (procuração), com
poderes especiais para representação na AGE; (ii) estatuto ou contrato social, conforme aplicável, e ata de eleição dos administradores, caso o
acionista seja uma pessoa jurídica; e (iii) documento de identificação com foto do procurador. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no
art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, conforme alterada (Código Civil), a procuração deverá conter: (i) a indicação do lugar onde
foi passada; (ii) a qualificação completa do outorgante e do outorgado; e (iii) a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão
dos poderes conferidos. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia. Salvador/BA, 12 de agosto de 2020. Jonathan Garry Lee- Presidente do Conselho de Administração
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
CNPJ Nº 11.344.038/0013-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 052/2018 - UPA FEIRA DE SANTANA

DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS ENCERRADAS EM 31.12.2019

Em Cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação das Demonstrações Contábeis encerrada em 31/12/2019 em R$ - Reais
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO
NOTA
2019
2018 PASSIVO
NOTA
2019
CIRCULANTE
2.490.064
2.260.670 CIRCULANTE
3.680.897
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1
2.072.952
711.968 Fornecedores
3 1.002.564
Com restrição
2.072.952
711.968 Obrigações sociais e trabalhistas
4
518.551
CREDITOS A RECEBER
360.934
1.498.904 Obrigações tributárias
5
34.129
Com restrição
- 1.356.473,91 Contrato a realizar
2.122.201
Adiantamentos
199.612
- OUTROS PASSIVOS
3.453
Tributos a recuperar
161.322
142.430 NÃO CIRCULANTE
1.875.497
ESTOQUE
53.089
49.798 Provisão para riscos
547.085
Com restrição
53.089
49.798 Obrigações contratuais - bens com restrição
1.078.476
OUTROS ATIVOS
3.089,30
- OUTROS PASSIVOS
249.936
NÃO CIRCULANTE
1.078.476
649.602
(1.987.853)
Imobilizado com restrição
2
1.048.476
620.102 AJUSTES DO EXERCÍCIO

2018
2.022.438
82.812
553.252
33.687
1.351.291
1.397
881.705
181.906
649.601,90
50.197
6.128

Intangível com restrição
2
30.000
29.500
TOTAL DO ATIVO
3.568.541
2.910.271 TOTAL DO PASSIVO
3.568.541
2.910.271
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado do Período em 31 de Dezembro de 2019 - DRP
Para os Exercícios Findos Em 31 de Dezembro de 2019
2019
2018
I. OBJETIVO E CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE: O INTS Serviços Prestados
15.988.447 4.178.471
– INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE, é uma Orga- (-) Impostos/Glosa /Descontos
(1.673.728) (290.888)
nização Social sem fins lucrativos, qualificada de Utilidade Pública (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
14.314.719 3.887.583
Municipal, com atuação na área da saúde, com foco na pesquisa e
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (13.969.771) (2.917.155)
inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e
Pessoal
(5.739.984) (1.728.669)
operação de unidades na área da Saúde, bem como ações e serviços
Isenção usufruida sobre INSS patronal
de promoção da saúde, sem contraprestação dos usuários. Em 01 de
e PIS sobre folha
(757.823)
setembro de 2018 foi firmado contrato com o INTS e o município de
Isenção usufruida sobre INSS patronal
Feira de Santana denominado contrato de Gestão Nº 052/2018, que
e PIS sobre folha
757.823
tem por objeto a gestão, operacionalização e execução das ações e
Serviços diversos
(5.969.180) (1.188.486)
dos serviços de saúde a serem executados na UNIDADE DE PRONMaterial e medicamentos
(2.260.608)
TO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA), sendo que as
(=) RESULTADO BRUTO
344.948
970.428
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, hora apresentadas,
(328.761) (968.728)
relacionadas apenas as operações advindas desse contrato de ges- (-) DESPESAS OPERACIONAIS
(328.761) (968.728)
tão. II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Gerais e administrativas
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com (+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(21.115)
(1.700)
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas Receitas /Despesas Financeiras
(21.115)
(1.700)
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de (+)OUTRAS RECEITAS
4.928
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), Receita de doação
4.928
Resolução CFC n.º 1.409/12 – que aprova a ITG 2002 – Entidades
(=)
SUPERÁVIT/DÉFICIT
DO
PERIODO
sem Finalidade de Lucro, Resolução CFC n.º 1.255/09 e suas alterações – que aprova NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e original, o mesmo refere- se ao Intangívell 3- O Passivo é compostos
Médias Empresas, e Demais NBC TG, quando aplicáveis. III. NOTAS por valores nominais e representados pelo saldo constante em 31
EXPLICATIVAS: 1- A Entidade não possui recursos em Caixa, os de dezembro de 2019, contabilizados de acordo com o regime de
recursos recebidos em razão de convênio são alocados em contas competência, 4- As obrigações decorrem basicamente da folha de
correntes que foram criadas especificamente para gerir os mesmos e pagamento da Entidade, 5- A maior parte das obrigações fiscais esserem devidamente aplicados, aqui qualificados como “Recursos com tão relacionadas a impostos retidos. 6- Até a data da aprovação das
restrição”. As aplicações financeiras referem-se substancialmente a demonstrações contábeis e notas explicativas não houveram fatos reCP Automática, remuneradas a taxas de mercado. Esses Recursos levantes que gerasse a necessidade de informar nas demonstrações
financeiros “com restrição” têm uma destinação específica ao objeto contábeis e/ou em notas explicativas. Reconhecemos a exatidão do
do contrato, sendo chamados de recursos carimbados, demonstrados presente Demonstrações Financeiras.
Salvador-BA, 6 de julho de 2020
por rubricas pré-definidas que determinam os gastos relacionados
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA - Presidente - INTS
aos recursos captados, não podendo haver superávit. 2- O Imobilizado com restrição é apresentado pelo custo de aquisição ou valor DANIELA SANTIAGO - Contador - INTS - CRC-GO 023.084/O-9
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
CNPJ Nº 11.344.038/0001-06

Avenida Professor Magalhães Neto , 1856 Edifício TK Tower - Pituba Salvador BA CEP.: 41.810-012

DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS ENCERRADAS EM 31.12.2019

Em Cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação das Demonstrações Contábeis encerrada em 31/12/2019 (Valores expressos em reais - R$)
Demostrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2019 e 2018- (Valores expressos em reais - R$)
Patrimônio
Superávit /
Total do
Social
Déficit Patrimônio Social
12.688.468
SALDOS EM 31/12/2017
8.204.196
22.569.131
30.773.327
4.952.647
Ajustes de exercícios anteriores
(8.959.697)
(8.959.697)
26.629.491
Superávit do exercício
809.875
809.875
547.585
Incorporação ao patrimônio social
14.419.309
(14.419.309)
21.039.452
SALDOS EM 31/12/2018 (reclassificado) 22.623.505
22.623.505
654.159
Ajustes de exercícios anteriores
(26.749.464)
(26.749.464)
5.453
Superávit do exercício
15.609.352
15.609.352
66.517.255
Incorporação ao patrimônio social
(11.140.112)
11.140.112
11.483.393
11.483.393
4.899.255
- SALDOS EM 31/12/2019
2.506.499
1.178.021
Demonstrações dos Superávitis para os exercícios findos em
18.670.468
756.326
31 de Dezembro de 2019 e 2018- (Valores expressos em reais - R$)
2.071.687
893.869
31/12/19
31/12/18
530.000
430.000
(Reclassificado)
28.677.909
3.258.216 RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Receitas sem restrição
181.237.863
170.608.021
116.465.269
66.678.041
11.483.393
22.623.505 Receitas com restrição
(1.854.704)
(400.447)
11.483.393
22.623.505 Glosas, descontos e abatimentos
295.848.428
236.885.615
106.678.557
67.840.019 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(179.080.492)
(156.972.534)
706.709.616
- Pessoal
3.436.550
- Isenção usufruida sobre INSS patronal e PIS sobre folha (27.117.445)
Isenção
usufruida
sobre
INSS
patronal
e
PIS
sobre
folha
27.117.445
710.146.166
Honorários médicos e odontológicos
(22.259.771)
(10.394.165)
Materiais e medicamentos
(10.862.742)
(5.074.742)
(18.041.842)
(16.961.140)
816.824.723
67.840.019 Custos diversos
Total
(230.244.847)
(189.402.581)
Médias
Empresas;
e
vii.
Demais
NBC
TGs
completas,
quando
aplicáveis.
NOTA
3
PRINCIPAIS
RESULTADO
BRUTO
DAS
OPERAÇÕES
65.603.581
47.483.034
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Para os Exercícios
POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS- A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo DESPESAS OPERACIONAIS
Findos Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em reais).
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. Pessoal
(11.856.981)
(6.678.548)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL- O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia a) Créditos a receber: a origem dos recursos financeiros captados pelas OS’s e as regras de Gerais e administrativas
(20.659.288)
(13.283.422)
e Inovação na Gestão Pública – INTS, inscrito no CNPJ sob o nº 11.344. 038/0001-06, é uma sua destinação, é possível definir as duas esferas dos recursos, sendo com e sem restrição. Programas de promoção a saúde e institucionais
(14.886.370)
(22.475.589)
organização Social sem fins lucrativos, qualificada de Utilidade Pública Municipal, com atuação Contratos de captação de recursos financeiros com restrição têm uma destinação específica ao Depreciação e amortização
(172.566)
(324.120)
na área da saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a objeto do contrato ou doação, sendo chamados de recursos carimbados, controlados por rubricas Total
(47.575.205)
(42.761.679)
gestão pública e operação de unidades na área da Saúde, bem como ações e serviços de promo- pré-definidas que determinam os gastos relacionados aos recursos captados, não podendo haver RESULTADO FINANCEIRO
ção da saúde, sem contraprestação dos usuários. NOTA 2- ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO lucro, mas apenas déficit ou superávit do exercício e controlado via prestações de contas com tri- Receitas financeiras
590.966
215.520
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS- As demonstrações financeiras consolidadas foram pre- bunas de contas e notas explicativas no balanço patrimonial e DRE, deixando a maior importância Despesas financeiras
(3.009.990)
(4.127.000)
paradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo da administração estratégica de recursos para recursos captados sem restrição que necessitam Total
(2.419.024)
(3.911.480)
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis de uma prévia demonstração de orçamento projetado para o exercício vigente do contrato, serviço SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
15.609.352
809.875
adotadas no Brasil (BR GAAP). Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, além da prestado ou projeto desenvolvido. b) As Despesas e Receitas: Estão apropriadas obedecendo
observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Instituição declara, de forma explícita e sem ao regime de competência; NOTA 4 - Ações e Serviços em promoção a saúde - O Instituto
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em
reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS, enquadra-se
31 de Dezembro de 2019 e 2018- (Valores expressos em reais - R$)
com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade no art. 8º-A da Lei Federal 12.101/09, pois, tendo atuação na promoção da saúde, sem exigência
31/12/19
31/12/18
– CFC, relacionados a seguir: i. Resolução CFC n.º 750/93 e suas alterações – dispõe sobre os de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, foram providas e FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(Reclassificado)
Princípios de Contabilidade; ii. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração algumas pactuadas junto a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, e em diversas Superávit do exercício
15.609.352
809.875
Contábil; iii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para áreas. Para a mensuração das ações de prevenção e promoção a saúde, o custo é apurado pelos Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; iv. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas gastos efetivos, com base em notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e produtos, o caixa gerado pelas atividades operacionais:
alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; v. Resolução e têm por objetivo demonstrar os recursos destinados às ações em promoção a saúde e dão base Ajustes de exercícios anteriores
(26.749.464)
CFC n.º 1.409/12 – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro; vi. Resolução para evidenciar os atendimentos gratuitos concedidos, abaixo quadro demonstrando as Promo- Depreciação e amortização
168.773
324.119
CFC n.º 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e ções a Saúde previamente pactuadas com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB: Juros sobre empréstimos
1.143.382
Provisão para perda de tributos a recuperar
4.064.675
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS EM PROMOÇÃO A SAUDE PACTUADAS
Provisões
2.468.950
ITNS
Provisão para riscos
17.914.142
CNES: 7103905
Projeto + Alegria: O objetivo principal é alcançar resultados positivos, com diminuição de sangramentos e inflamações gengivais, redução
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
da prevalência de lesões cavitárias nas escolas visitadas, facilitação do acesso para tratamento curativo e conscientização dos pais,
Contas a receber
(3.504.271)
(628.887)
professores e das próprias crianças e adolescentes para o cuidado com a saúde.
CUSTOS EMPREGADOS
Estoques
(2.911.769)
(49.798)
Atendimentos/procedimentos: 20.983
NAS AÇÕES R$259.696.
Repasses a receber
(1.387.595)
ITNS
Tributos a recuperar
2.095.524
(3.781.877)
CNES: 7103905
O Projeto Vida + Rosa: tem como objetivo realizar ações voltadas para a Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, atuando na educação,
Partes relacionadas
(21.747.108)
rastreio e detecção precoce desse tipo de câncer.
CUSTOS EMPREGADOS
Depósitos recursais e bloqueios judiciais
(835)
Atendimentos/procedimentos: 1.988
NAS AÇÕES R$ 551.933.
Outros ativos
(180.665)
(3.753.425)
Aumento
(redução)
nos
passivos
operacionais:
ITNS
Fornecedores
7.037.549
3.003.844
CNES: 7103905
O Projeto de Olho na Saúde; tem como objetivo oferecer o atendimento oftalmológico nas comunidades carentes, proporcionando orientação,
Salários, provisões e encargos sociais
3.973.726
4.139.348
prevenção e tratamento de doenças oculares, uma vez que as três maiores causas de cegueira no mundo e no Brasil são doenças como
Obrigações tributárias
(78.077)
(141.913)
catarata, glaucoma e degeneração macular (DMRI), que acometem, sobretudo, os idosos.
CUSTOS EMPREGADOS
Contratos a executar
17.181.563
6.540.134
Atendimentos/procedimentos: 4.249
NAS AÇÕES R$925.186.
Outros
passivos
4.057
(525.393)
ITNS
Juros pagos
(1.458.147)
CNES: 7103905
Nutrição no ambiente escolar: tem como objetivo promover e ampliar um debate sobre educação alimentar no ambiente escolar.
CUSTOS EMPREGADOS Caixa gerado pelas atividades operacionais
11.174.812
8.404.977
Atendimentos/procedimentos: 8.507
NAS AÇÕES R$ 1.709.253. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
ITNS
Aquisição de ativo imobilizado
(1.838.351)
(3.715.025)
Aquisição de ativo intangível
(22.242)
(33.585)
CNES: 7103905
Projeto Fonoaudiologia: O projeto abrange crianças e idosos que sofrem com os impactos sociais e psicológicos das deficiências em
(1.860.593)
(3.748.610)
comunicação humana, como a linguagem oral e escrita, fala, voz, audição e com as funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação.
CUSTOS EMPREGADOS Caixa aplicado nas atividades de investimento
Atendimentos/procedimentos: 5.157
NAS AÇÕES R$ 2.400.053. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos
10.000.000
ITNS
Pagamento de empréstimos
(9.000.000)
CNES: 7103905
Projeto Banho de Alegria; um projeto construído para levar banheiros móveis para higiene básica de moradores de rua no município
Parcelamentos
de
encargos
sociais
e
impostos
1.982.637
874.899
de Salvador- BA e região metropolitana.
CUSTOS EMPREGADOS
2.982.637
874.899
Atendimentos/procedimentos:4.430
NAS AÇÕES R$ 195.225. Caixa gerado pelas atividades de financiamento
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
12.296.856
5.531.266
Total Geral Empregado em Ações e Serviços de Promoção à Saúde
R$ 6.041.347 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
7.164.073
1.632.807
Total Geral de Atendimentos/Procedimentos
45.314 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
19.460.929
7.164.073
12.296.856
5.531.266
NOTA 5. Eventos Subsequentes- Até a data da aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas não houveram fatos relevantes que gerasse a necessidade de citar AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
nas demonstrações contábeis e/ou em notas explicativas. NOTA 6. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis- A Diretoria autorizou, em 24º de julho de 2020, a Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os exercícios findos em
conclusão das demonstrações contábeis e notas explicativas referente ao exercício de 2019. Era o que tínhamos a relatar e a esclarecer em adendo às demonstrações contábeis hora
31 de Dezembro de 2019 e 2018- (Valores expressos em reais - R$)
apresentadas e encerradas. Salvador (Ba), 31 de dezembro de 2019.
31/12/19
31/12/18
Superávit do exercício
15.609.352
809.875
INTS / DANIELA SANTIAGO
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Outros resultados abrangentes
Contador- INTS - CRC-GO 023.084/O-9
Presidente
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
15.609.352
809.875

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018- (Valores expressos em reais - R$)
ATIVOS
31/12/19
31/12/18 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
(Reclassificado) CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição
1.312.625
4.339.247 Fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa com restrição
18.148.304
2.824.826 Empréstimos
Contas a receber sem restrição
27.097.615
26.321.267 Salários, provisões e encargos sociais
Contas a receber com restrição
10.954.316
10.295.306 Obrigações tributárias
Estoques
2.961.567
49.798 Contratos a executar
Repasses a receber
2.855.132
1.467.537 Parcelamentos de encargos sociais e impostos
Tributos a recuperar
5.317.276
11.477.475 Outros passivos
Partes relacionadas
21.747.108
- Total dos passivos circulantes
Outros ativos
1.303.912
1.123.245 NÃO CIRCULANTES
Total dos ativos circulantes
91.697.855
57.898.701 Empréstimos
NÃO CIRCULANTES
Parcelamentos de encargos sociais e impostos
Contas a receber sem restrição
2.068.913
- Provisão para riscos
Depósitos recursais e bloqueios judiciais
4.161.249
4.160.414 Obrigações contratuais - imobilizado com restrição
Outros ativos
91.135
91.137 Obrigações contratuais - intangível com restrição
Imobilizado sem restrição
6.691.641
4.853.291 Total dos passivos não circulantes
Depreciação acumulada
(689.478)
(521.347) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Imobilizado com restrição
2.071.687
893.869 Patrimônio social
Intangível sem restrição
55.555
33.954 Total do patrimônio líquido
Intangível com restrição
530.000
430.000 TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total dos ativos não circulantes
14.980.702
9.941.318 PASSIVOS COMPENSADOS
TOTAL DOS ATIVOS
106.678.557
67.840.019 Contrato a faturar com restrição
ATIVOS COMPENSADOS
Bens recebidos com restrição
Contrato a faturar com restrição
706.709.616
- Total dos passivos compensados
Bens recebidos com restrição
3.436.550
Total dos ativos compensados
710.146.166
TOTAL DOS ATIVOS + ATIVOS COMPENSADOS
816.824.723
67.840.019 TOTAL DOS PASSIVOS + PASSIVOS COMPENSADOS

<
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.
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31/12/19

31/12/18
(Reclassificado)
5.650.919
9.166.667
22.655.765
625.662
3.857.889
1.396
41.958.298

