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Relatório da Administração – 2015
A Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, sociedade anônima Principais Realizações
sa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)±JHVWmRSUHGLDOSede capital fechado, regida pelo seu Estatuto Social e pela Lei Federal nº A CPOS, em 2015, assinou 63 contratos de prestação de serviços, que cretaria Estadual de Meio Ambiente – Instituto Geológico – elaboração
6.404/76 e alterações, criada pela Lei Estadual nº 7.394, de 08/07/1991, su- somam em torno de R$82 milhões, com destaque aos seguintes clientes, GHSURMHWRH[HFXWLYRGHUHIRUPDGDQRYDVHGHGR,QVWLWXWRJHUHQFLDPHQWR
cessora do Departamento de Edifícios e Obras Públicas – DOP, registrada empreendimentos e serviços: Secretaria Estadual de Justiça e Defesa GDV REUDV GH UHIRUPD GR  SDYLPHQWR GR EORFR % GD VHGH GR ,QVWLWXWR
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp, em 25/10/1991, tem da Cidadania – gerenciamento das obras de diversos fóruns nos municí- Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes
como principais acionistas o Governo do Estado de São Paulo e a Com- SLRV &DQDQpLD &XEDWmR ,JXDSH 6mR 9LFHQWH -D~ %UiV &XEDV 0DWmR da Silva” (ITESP) – elaboração de projeto executivo do Centro de Memópanhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp 3HUXtEH 6mR -RVp GR 5LR 3UHWR /LPHLUD ,OKD 6ROWHLUD H &DUDJXDWDWXED ULD $JUiULD GH 6mR 3DXOR Companhia do Metropolitano de São Paulo
e, como missão, a viabilização de empreendimentos do Governo do Secretaria Estadual de Casa Civil – vistoria e acompanhamento de con- (METRÔ); Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Estado para benefício da sociedade paulista. Com sede própria na Vila YrQLRV¿UPDGRVHQWUHD&DVD&LYLOHRV0XQLFtSLRV3DXOLVWDVJHVWmRSUHGLDO Paulo (PRODESP); Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN);
Mariana, em São Paulo/SP, vinculada à Secretaria de Planejamento e Ges- GRHVFULWyULRGR*RYHUQRGR(VWDGRGH6mR3DXORHP%UDVtOLDSecretaria Desenvolvimento Rodoviário S/A (DERSA); Companhia de DesenvolWmRpXPDHPSUHVDGHHFRQRPLDPLVWDGHGLUHLWRSULYDGRH¿QDQFHLUDPHQWH Estadual de Administração Penitenciária – gerenciamento das obras de vimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); Comnão-dependente do Governo do Estado de São Paulo, que presta serviços construção de diversas unidades prisionais nos municípios: Paulo de Faria, panhia Energética de São Paulo (CESP); Estrada de Ferro Campos do
de engenharia, arquitetura e gestão predial aos diversos órgãos e enti- 5HJLVWUR$JXDt3DFDHPEX6DQWD&UX]GD&RQFHLomR1RYD,QGHSHQGrQ- Jordão; Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
dades da Administração Estadual, primando por uma relação de respei- FLD*iOLD&DLXi/DYtQLDÈOYDURGH&DUYDOKR6mR9LFHQWHH/LPHLUDYLV- (IAMSPE); Secretaria Estadual de Meio Ambiente – elaboração de lauWRFRQ¿DQoDHFUHGLELOLGDGHFRPFOLHQWHVFRODERUDGRUHVHFLGDGmRV. torias e estudos visando licenciamento ambiental para 20 (vinte) unidades dos técnicos de avaliação de valor de mercado para locação e venda de
SULVLRQDLVODXGRGHFDUDFWHUL]DomRGHYHJHWDomRSDUDXQLGDGHSULVLRQDOGH
As suas atividades são desenvolvidas com (¿FLrQFLD: atividades que geimóveis. Os contratos de prestação dos serviços mencionados, acrescidos
)ORUtQLDHVWXGRVGHLPSDFWRDPELHQWDOSDUDDVSHQLWHQFLiULDVGH)UDQFRGD
UDP UHVXOWDGR H FRQ¿DQoD $JLOLGDGH: atendimento das solicitações dos
jTXHOHVMi¿UPDGRVHPDQRVDQWHULRUHVDLQGDHPH[HFXomRJHUDUDPre5RFKDH3DUHOKHLURVHODERUDomRGHSURMHWREiVLFRGHLPSODQWDomRHRUoDFOLHQWHVFRPSUHVWH]DH$XWHQWLFLGDGH: relacionamento transparente com
ceita de prestação de serviços no valor de R$66.864 mil, faturados de
PHQWRSDUDR&HQWURGH'HWHQomR3URYLVyULD±&'3GH/LPHLUDSecretaria
colaboradores, governo e sociedade, fundamentadas na Política da Qualijaneiro a dezembro de 2015. Em 2015 foram elaboradas propostas para
Estadual de Governo – diagnóstico dominial e regularização fundiária de
dade da Companhia: “Viabilizar empreendimentos públicos com qualidade LPyYHLVGHSURSULHGDGHGR*RYHUQRGR(VWDGRGH6mR3DXORCentro aproximadamente 201 empreendimentos, no valor total de R$212 milhões,
em nível de excelência, visando à melhoria contínua de seus processos e Paulo Souza (CPS)±JHUHQFLDPHQWRGDVREUDVGHFRQVWUXomRGD(7(&GH com percentual de realização em torno de 31%. Contrariando o cenário
o aperfeiçoamento de seus colaboradores com foco na satisfação de seus 1RYD2GHVVDSecretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento recessivo, o lucro da CPOS no patamar de R$31.379 mil, assim como,
clientes e partes interessadas.” É importante destacar que a CPOS mante- Social±YLVWRULDVHUHODWyULRVWpFQLFRVHPREUDVFRQYHQLDGDVSecretaria o aumento do caixa no montante de R$23.605 mil, são decorrentes da
YHHPD&HUWL¿FDomR1%5,62FRQTXLVWDGDHPSRU Estadual de Segurança Pública – elaboração de projeto de reforma do venda de dois imóveis não operacionais, localizados na avenida Dante
PHLR GR RUJDQLVPR GH FHUWL¿FDomR D HPSUHVD 7h9 5KHLQODQG GR %UDVLO 3DOiFLR GD 3ROtFLD JHUHQFLDPHQWR GDV REUDV GH UHIRUPD H DPSOLDomR GD Pazzanese – Vila Mariana/SP e outro em Cubatão/SP. Essa medida adLtda., com validade até 13 de outubro de 2017, atuando na elaboração e 'HOHJDFLD6HFFLRQDOGH)HUQDQGySROLVHGD'HOHJDFLDGH1RYR+RUL]RQWH ministrativa, teve por objetivo minimizar no âmbito da CPOS o impacto da
gerenciamento de projetos de arquitetura e engenharia, boletim referencial JHUHQFLDPHQWRGDVREUDVGHFRQVWUXomRGR'3GH3LQGDPRQKDQJDED HVWDJQDomR GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFR¿QDQFHLUD GR SDtV 1HVWH FHQiULR GH
GHFXVWRVHRUoDPHQWRVGHREUDVGHFRQVWUXomRFLYLOJHUHQFLDPHQWRH¿V- Secretaria Estadual de Segurança Pública – Departamento de Preven- LQFHUWH]DVHFRQ{PLFDVH¿QDQFHLUDVRVDGPLQLVWUDGRUHVUHLWHUDPVHXFRPcalização de obras públicas de construção civil, avaliação de imóveis urba- omR H 5HSUHVVmR DR 1DUFRWUi¿FR '(1$5& – elaboração de projetos promisso com o Governo do Estado de São Paulo, envidando esforços para
nos e rurais, de propriedade ou de interesse do Estado, gestão territorial de básico e executivo para reforma das instalações do edifício-sede em São a manutenção dos clientes, já consagrados, assim como para a conquista
áreas públicas ou áreas de interesse de Órgãos Públicos, gestão predial e 3DXOR63Secretaria Estadual de Segurança Pública – Superintendên- de novos, com a perspectiva de novos negócios, além de contar com a
FRQGRPtQLRVS~EOLFRVH¿VFDOL]DomRGHFRQYrQLRVGHREUDVHVHUYLoRVS~- FLDGD3ROtFLD7pFQLFR&LHQWt¿FD 637& – gerenciamento das obras de dedicação e a competência de seus colaboradores, engajados em viabilizar
EOLFRV$OpPGHVVHVVHUYLoRVFHUWL¿FDGRVD&326DWXDDLQGDQRVVHUYLoRV DGHTXDomRGHVDODVUDGLROyJLFDVHP6mR3DXORSecretaria Estadual da as necessidades da sociedade paulista.
Fazenda ±JHUHQFLDPHQWRGDFRQVWUXomRGR3RVWR)LVFDOGH/LQVEmprede licenciamento ambiental e apoio técnico a licitações.
A administração
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (NE 3a) EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (em milhares de reais)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (em milhares de reais)
Ativo
NE
2015
2014
Passivo e Patrimônio Líquido
NE
2015
2014
NE
2015
2014
Circulante ..............................................
79.567
56.147
Circulante ..............................................
25.359
30.722
Receita Operacional Bruta
Caixa e bancos ....................................
5.653
743
Fornecedores .......................................
3.698
7.194
Receita de prestação de serviços ........
66.864
93.834
 $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV .........................
3b
30.219
11.524
Cauções e retenções contratuais ........
14
1.499
1.492
Deduções da Receita Operacional
Clientes ................................................
7.438
13.632
Encargos sociais ..................................
1.064
1.130
Impostos e contribuições incidentes
Serviços em andamento ......................
4
3.333
4.463
Provisão para férias ............................
3.988
4.114
sobre serviços ....................................
-9.266
-13.135
Créditos a receber ...............................
5
15.919
3.732
Obrigações tributárias ..........................
1.617
1.743
Receita Operacional Líquida ...............
57.598
80.699
Outros créditos.....................................
6
5.340
6.938
Contas a pagar ....................................
2.231
414
Custos dos Serviços Prestados..............
-49.568
-63.032
Estoques ..............................................
128
153
Contas correntes..................................
47
7
Lucro (Prejuízo) Bruto..........................
8.030
17.667
Despesas antecipadas.........................
322
334
Gestão predial......................................
7
11.215
14.628
Receitas (Despesas) Operacionais
Gestão predial......................................
7
11.215
14.628
Administrativas e gerais .......................
-19.183
-18.248
Não-circulante.......................................
50.608
69.249
Não-circulante
Contingências judiciais ........................
-2.911
-495
Realizável a longo prazo ......................
29.191
23.344
Exigível a longo prazo..........................
15.818
12.772
Despesas tributárias ............................
-156
-249
Outros créditos.....................................
8
4.569
1.500
Provisão para contingências ................
15
10.053
7.146
Outras receitas e despesas .................
732
235
Clientes ................................................ 3c e 9
13.510
10.953
Obrigações a pagar .............................
3c
5.662
5.523
-21.518
-18.757
(-) Provisão para perdas ......................
9
-5.498
-5.498
Contas correntes..................................
103
103
Resultado de imóveis destinados a venda
Pagamentos por conta de contratos ....
3c
149
149
e investimentos ....................................
40.215
-18
Depósitos judiciais ...............................
708
445
Patrimônio líquido ................................
88.998
81.902
Resultado Antes das Receitas e
Imóveis destinados a venda ................
10
15.753
15.795
Capital social........................................
17
88.645
88.645
Despesas Financeiras .......................
26.727
-1.108
Investimento .........................................
11
6.915
31.628
Reservas de capital .............................
18
11.638
11.376
Receitas (Despesas) Financeiras
Propriedade para investimento ............
1.987
26.700
Ajuste de avaliação patrimonial ...........
19
10.080
26.490
 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV...........................
-10
-38
Outros investimentos ...........................
4.928
4.928
Prejuízos acumulados.......................... 19 e 20
-21.365
-44.609
 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV.............................
4.662
1.903
Imobilizado ............................................ 3d e 12
13.999
13.779
4.652
1.865
Intangível ...............................................
13
503
498
Lucro (Prejuízo) antes da Tributação
31.379
757
Total ......................................................
130.175
125.396
Total ......................................................
130.175
125.396
Provisão IRPJ e CSLL ............................
16
-8.190
-313
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
20
23.189
444
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
(em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Ajuste de
MÉTODO DIRETO (NE 21) EXERCÍCIOS FINDOS
Capital
Reserva de
Avaliação
Prejuízos
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (em milhares de reais)
Social
Capital
Patrimonial
Acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 .........................................................
88.645
11.376
26.546
-45.109
81.458
Fluxos de caixa originados de:
2015
2014
7UDQVIHUrQFLDGHSUHFLDomR$MXVWHGHDYDOLDomRGRLPRELOL]DGR.................
-56
56
0
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício.............................................................................
444
444
Recebimento de clientes .................................
70.762
93.300
Saldos em 31 de dezembro de 2014 .........................................................
88.645
11.376
26.490
-44.609
81.902
Pagamento de fornecedores ...........................
-25.342
-40.515
Ajuste ao valor de venda de ativo ................................................................
262
262
Pagamento de salários, encargos e benefícios
-47.654
-46.094
%DL[DSHODYHQGDSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR ....................................
-16.355
-16.355
Pagamento de tributos, contribuições e taxas
-15.425
-11.728
7UDQVIHUrQFLDGHSUHFLDomR$MXVWHGHDYDOLDomRGRLPRELOL]DGR.................
-55
55
0
Pagamentos de contingências ........................
-64
-2.736
Lucro líquido do exercício.............................................................................
23.189
23.189
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos ..
8.002
5.494
Saldos em 31 de dezembro de 2015 .........................................................
88.645
11.638
10.080
-21.365
88.998
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 

1( 
1( 
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As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
atividades operacionais .............................
-9.721
-2.279
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
Atividades de investimento
(em milhares de reais)
Compras de imobilizado .................................
-882
-718
Outros
Demonstração Recebimentos pela venda de imóveis para venda
34.208
0
Capital Reserva de
Prejuízos Resultados Patrimônio do Resultado Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Social
Capital
Acumulados Abrangentes
Líquido
Abrangente
atividades de investimento ........................
33.326
-718
Saldos em 31 de dezembro de 2013 ........................................ 88.645
11.376
-45.109
26.546
81.458
–
7UDQVIHUrQFLDGHSUHFLDomR$MXVWHGHDYDOLDomRGRLPRELOL]DGR
56
-56
–
– $WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
0
0
Outros Resultados Abrangentes .............................................
–
–
56
-56
–
– Integralização de capital .................................
0
0
Lucro líquido do exercício............................................................
444
444
444 Pagamentos de lucros e dividendos................
0
0
Resultado Abrangente do Período ..........................................
444 Juros recebidos de empréstimos.....................
Saldos em 31 de dezembro de 2014 ........................................ 88.645
11.376
-44.609
26.490
81.902
– Juros pagos por empréstimos .........................
0
0
Ajuste ao valor de venda de ativo ...............................................
262
262
– Empréstimos tomados ....................................
0
0
Transação de Capital com os Sócios ......................................
–
262
–
–
262
– Pagamentos de empréstimos/debêntures .......
0
0
%DL[DSHODYHQGDSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR ...................
-16.355
-16.355
-16.355 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
7UDQVIHUrQFLDGHSUHFLDomR$MXVWHGHDYDOLDomRGRLPRELOL]DGR
55
-55
 DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR ......................
0
0
Outros Resultados Abrangentes .............................................
–
–
55
-16.410
-16.355
-16.355
Lucro líquido do exercício............................................................
23.189
23.189
23.189 Aumento (Redução) de caixa e
equivalentes de caixa .................................
23.605
-2.997
Resultado Abrangente do Período ..........................................
6.834
15.264
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ........................................ 88.645
11.638
-21.365
10.080
88.998
- Caixa e equivalentes de caixa no início do período 12.267
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRSHUtRGR
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As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (em milhares de reais)
GHVTXHRFXSDPR³(GLItFLR$GpOLD6DOLED´ORFDOL]DGRQD5XD%HOD&LQWUD
de outros resultados abrangentes: Ajustes de avaliação patrimonial.
1. Contexto Operacional
Q  ± 6mR 3DXOR63 HP FRQIRUPLGDGH FRP R 7HUPR GH &RQWUDWR Q
A Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, sociedade anô- E$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
QLPD GH GLUHLWR SULYDGR H GH FDSLWDO IHFKDGR FRP VHGH QD 5XD 7DQJDUi $VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRUHJLVWUDGDVSHORFXVWRDFUHVFLGRGRVUHQGL- ¿UPDGRSHOD&326FRPD6HFUHWDULDGH3ODQHMDPHQWRH*HVWmR
em 09/08/2012, que objetiva a prestação de serviços de gestão predial.
Q±9LOD0DULDQD±6mR3DXOR63±%UDVLOLQVFULWDQR&13-VRERQ mentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
5. Circulante – Créditos a Receber
67.102.020/0001-44, tem seus atos constitutivos registrados na Junta Co- c. Créditos a receber e obrigações a pagar
mercial do Estado de São Paulo – Jucesp sob o nº 35.300.132.343 em Os créditos a receber do grupo de Realizável a Longo Prazo, nas contas Esse grupo de contas contempla os valores a receber pela venda do imóvel
25 de outubro de 1991. Empresa de economia mista parte integrante da de “Clientes” e de “Pagamentos por conta de contratos” estão atualizados da Dante Pazzanese, no montante de R$ 15.798 mil, equivalente a 6 (seis)
administração indireta do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria Es- com base na variação da UFESP até 31 de dezembro de 2000. Da mesma parcelas de R$ 2.633 mil.
tadual de Planejamento e Gestão, constituída em 8 de outubro de 1991, em forma, estão atualizados com base na variação da UFESP até 31 de de- 6. Circulante – Outros Créditos
decorrência de sua lei de criação de nº 7.394, de 8 de julho de 1991, tem zembro de 2000 o valor a pagar de R$ 1.420 mil, referente a ressarcimento Esse grupo de contas contempla o montante de R$ 4.428 mil relativo a
como objetivo principal administrar, planejar, projetar, construir, reformar, de pessoal comissionado, contemplado na conta de “Obrigações a Pagar”, LPSRVWRVDUHFXSHUDUMXQWRj5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
7. Circulante – Gestão Predial
conservar e ampliar edifícios de propriedade do Estado de São Paulo. Seus do grupo de Exigível a Longo Prazo.
1HVVDUXEULFDHVWmRFRQWHPSODGRVRVYDORUHVUHODFLRQDGRVDRVFRQWUDWRV
principais clientes são Órgãos e Entidades do Governo do Estado de São d. Imobilizado
&RPH[FHomRGDVFRQWDVGHWHUUHQRVHHGL¿FDo}HVFXMRVEHQVHVWmRUH- GHJHVWmRSUHGLDO¿UPDGRVSHOD&3266HFUHWDULDGH3ODQHMDPHQWRH*HVPaulo e os principais fornecedores, empresas de prestação de serviços.
JLVWUDGRVSHORYDORUMXVWRHPFRQIRUPLGDGHFRPD1%&7* 5 ±$WL- WmR±(GLItFLRV&,'$'(,,,,,,H,9(PSUHVD0HWURSROLWDQDGH7UDQVSRUWHV
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em confor- vo Imobilizado, o imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, 8UEDQRVGH6mR3DXOR±(07863H(GLItFLR&DQDGi
midade com a Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, observadas corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é 8. Realizável a Longo Prazo – Outros Créditos
DV PXGDQoDV GH SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO LQWURGX]LGDV SH- calculada pelo método linear, com base em taxa que contempla a vida útil Esse grupo de contas contempla o valor a receber de R$ 3.196 mil, transferido do Circulante – Outros Créditos, correspondente ao ressarcimento de
ODV/HLVQHHDV1RUPDV%UDVLOHLUDVGH HFRQ{PLFDGRVEHQVGHVFULWDQD1RWD
pessoal cedido pela CPOS para outros Órgãos.
&RQWDELOLGDGH7pFQLFDV*HUDLV±1%&7*HPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDO 4. Circulante – Serviços em Andamento
GH &RQWDELOLGDGH HVSHFLDOPHQWH D 1%& 7*  5  ± $SUHVHQWDomR GDV Esse grupo de contas contempla o montante de R$ 1.791 mil a receber 9. Realizável a Longo Prazo – Clientes e Provisão para Perdas
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDV GDVHQWLGDGHVTXHRFXSDPRVLPyYHLVVLWXDGRVQD5XD%RD9LVWDQV Os valores a receber da conta “Clientes” se referem a créditos decorrentes
demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e cor- H  5XD *HQHUDO &DUQHLUR QV  H  5XD ;9 GH 1RYHPEUR QV de contratos em que a CPOS prestou serviços cujas cobranças não foram
respondem às utilizadas pela administração da empresa para sua gestão,    H  H 5XD %RD 9LVWD QV   H  &HQWUR 6mR pagas ou foram pagas com atraso por nossos clientes. Esses créditos, em
HP FRQIRUPLGDGH FRP D 2ULHQWDomR 7pFQLFD 2&3&  GLYXOJDGD HP  Paulo/SP, que integram o Centro Integrado de Administração do Estado – sua maioria, pendentes há mais de 15 anos, estão constituídos de:
de novembro de 2014. Em razão das características operacionais, não são C.I.D.A.D.E. I e II e o montante de R$ 1.199 mil a receber das entidades ±3ULQFLSDOYHQFLGRHQWUHHGHGH]HPEURGHPDLV
TXH RFXSDP RV LPyYHLV VLWXDGRV QD 5XD %RD 9LVWD QV   H  9.2 – Correção Monetária, do principal mencionado no item 9.1, calculada
DSOLFiYHLV$MXVWHVDR9DORU3UHVHQWH±1%&7*
Centro, São Paulo/SP, que integram o Centro Integrado de Administração DWpGHGH]HPEURGHPDLV
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis
GR (VWDGR ± &,'$'( ,9 HP FRQIRUPLGDGH FRP R 7HUPR GH &RRSH- 9.3 – Correção Monetária, calculada de 1992 até 31 de dezembro de 2000,
a. Apuração do resultado
As receitas e despesas estão contabilizadas de acordo com o regime de UDomR 7pFQLFD ¿UPDGR SHOD &326 FRP D 6HFUHWDULD GH 3ODQHMDPHQWR H GHYDORUHVUHFHELGRVFRPDWUDVRQDTXHOHSHUtRGRPDLV
competência para apuração do resultado líquido do exercício e, para a apu- Gestão, em 01/10/2012, que objetiva a prestação de serviços de gestão 9.4 – Principal vencido entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de
ração do resultado abrangente total, foram reconhecidos os componentes predial. Contempla, ainda, o montante de R$ 259 mil a receber das entida- 2014.
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sexta-feira, 18 de março de 2016 às 03:37:40.

170 – São Paulo, 126 (51)

Diário Oficial Empresarial

sexta-feira, 18 de março de 2016

FRQWLQXDomR
13. Intangível
cia ao disposto nos artigos 7º e 8º da Lei 6404/76 e eventuais diferenças
Essa conta “Clientes” contempla os valores a receber da Secretaria da Ad$R $WLYR ,QWDQJtYHO IRL DSOLFDGR D 1%& 7*  5  ± $WLYR ,QWDQJtYHO H R em relação aos valores apontados implicarão redução ou aumento do valor
ministração Penitenciária – SAP, no montante de R$ 2.370 mil, transferidos
montante de R$ 503 mil refere-se a software.
do crédito contabilizado e os restantes R$ 2.091 mil correspondem ao saldo
do Circulante – Créditos a Receber, considerando os parâmetros acima
14. Cauções e retenções contratuais
de imóveis já reavaliados e vendidos.
descritos. A provisão para perdas no recebimento de créditos relativos à
11.376
correção monetária por atraso no pagamento foi constituída considerando o 1HVVDUXEULFDHVWiFRQWHPSODGRRYDORUGH5PLOFRUUHVSRQGHQWHDR Saldo em 31 de dezembro de 2014 ..........................
5.843
disposto nos artigos 340, 341 e 342 do Regulamento do Imposto de Renda depósito realizado em 13/03/2014, na conta corrente da CPOS, em garan- ,PyYHO±3URI=HQLWD$1RJXHLUD±%DXUX ...............
2.349
e motivada pelo não reconhecimento desses créditos pelas entidades do tia à participação na concorrência de alienação do imóvel da CPOS, com ,PyYHO±3URI=HQLWD$1RJXHLUD±%DXUX ...............
(395)
*RYHUQR(VWDGXDOQRGHFRUUHUGDVUHXQL}HVGR*UXSRGH7UDEDOKRLQVWLWXtGR terreno de 28.980,53 m², localizado na Avenida da Saudade, em Campinas. Redução ao valor recuperável em 2011......................
1.750
pelo Decreto nº 51.470 de 2 de janeiro de 2007, para realizar levantamento Essa concorrência foi suspensa no momento da homologação do certame, Imóvel – Rio Claro .......................................................
em março/2014, em vista de recurso interposto, do qual aguarda-se julga- Imóvel – São José do Rio Preto – Quitado .................
42
de haveres e dívidas da Administração Direta e Indireta.
mento.
10. Realizável a Longo Prazo – Imóveis Destinados a Venda
Ajuste pela reavaliação e venda em fevereiro/2015....
262
15.
Provisões,
Passivos
Contingentes
e
Ativos
Contingentes
Dos imóveis transferidos em 22 de dezembro de 2000, por meio de InstruImóvel – Campinas – Saldo Quitado ..........................
1.787
mento Particular de Cessão de Direitos Pessoais e Reais da extinta Com- ¬V&RQWLQJrQFLDVIRUDPDSOLFDGRVRVUHJUDPHQWRVGD1%&7* 5 ± Saldo em 31 de dezembro de 2015 ..........................
11.638
Provisões,
Passivos
Contingentes
e
Ativos
Contingentes.
A
CPOS
é
parpanhia Paulista de Ativos – CPA para a CPOS, a título de Adiantamento
19. Ajuste de Avaliação Patrimonial
te
em
processos
judiciais
e
administrativos
de
natureza
tributária,
cível
e
para Futuro Aumento de Capital – AFAC, o saldo remanescente é de R$
A diminuição em R$ 16.410 mil nessa conta está relacionada à baixa de R$
PLOFODVVL¿FDGRHP,PyYHLV'HVWLQDGRVD9HQGD'HVVHPRQWDQWH trabalhista. A administração, com base na opinião de seus consultores 11.440 mil pela venda do Imóvel da Dante Pazzanese, em junho/2015, à
jurídicos,
provisiona
integralmente
os
processos
cujo
risco
de
perda
seja
R$ 6.206 mil foram integralizados ao capital e R$ 9.547 mil permanecem
baixa de R$ 4.915 mil pela venda de parte do imóvel de Cubatão, em agosna conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. A essa rubrica FODVVL¿FDGRFRPRSURYiYHOHRVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRVFRPULV- to/2015, e à depreciação relativa ao ajuste de avaliação patrimonial das
co
de
perda
possível
não
são
reconhecidos
nas
demonstrações
contábeis.
VHDSOLFDDV1%&7* 5 ±$WLYRQmRFLUFXODQWHPDQWLGRSDUDYHQGDH
2015
2014 HGL¿FDo}HVGRLPyYHO7DQJDUiQRPRQWDQWHGH5PLOWUDQVIHULGDGD
RSHUDomRGHVFRQWLQXDGDH1%&7* 5 ±5HGXomRDRYDORUUHFXSHUi- Risco de perda provável
conta Ajustes de avaliação patrimonial para a conta de Lucros acumulados,
Processos
cíveis
e
tributários
..................................
8.827
6.747
vel de ativos.
FRPR SUHYLVWR QD ,QWHUSUHWDomR 7pFQLFD ,&3&  2 VDOGR GH 5 
Processos
trabalhistas
............................................
1.226
399
Reserva Capital
10.053
7.146 mil refere-se ao saldo do imóvel de Cubatão na conta Ajustes de avaliação
Saldo em 31 de dezembro de 2014
de Capital Social 15.795 Provisão de Contingências ..................................
Risco de perda possível
2015
2014 patrimonial – Propriedade para Investimento no valor de R$ 1.948 mil e ao
Imóvel – Av da Saudade Campinas ............
4.312
Processos judiciais cíveis e tributários ....................
82.906
69.054 YDORUOtTXLGRGRLPyYHOGD7DQJDUiQDFRQWD$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRImóvel – Pe. Camargo Lacerda - Campinas
174
Processo administrativo de natureza tributária ......
63.354
48.144 nial – Ativo Imobilizado no valor de R$ 8.132 mil.
Imóvel – Rua Lidgerwood - Campinas ........
846
Passivos Contingentes .........................................
146.260 117.198 20. Resultado do Exercício
Imóvel – Av. Pres. Wilson – São Paulo .......
874
1DVFRQWDVGH9HtFXORVH&RPSXWDGRUHVHSHULIpULFRVGR$WLYR,PRELOL]DGR O lucro líquido do exercício de R$ 23.189 mil foi totalmente absorvido pelos
,PyYHO±3URI=HQLWD$1RJXHLUD±%DXUX
5.843
1RWD H,PyYHLVGHVWLQDGRVDYHQGDGR$WLYR5HDOL]iYHOD/RQJR3UD]R prejuízos acumulados por isso não consta demonstrada a sua alocação nas
,PyYHO±3URI=HQLWD$1RJXHLUD±%DXUX
2.349
1RWD FRQVWDPEHQVSHQKRUDGRVHPSURFHVVRV¿VFDLVHFtYHLVHPTXH Demonstrações de Resultado do Exercício – DRE e Abrangente – DRA.
Redução ao valor recuperável em 2011.....
(395)
a CPOS é parte, no montante de R$ 874 mil. Com base nas informações 21. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Imóvel – Rio Claro .......................................
1.750
Saldo em 31 de dezembro de 2015 ..........
9.547
6.206 15.753 dos consultores jurídicos, os ativos contingentes que representam provável A Companhia elabora a Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC pelo
A diminuição em R$ 42 mil nessa conta está relacionada à baixa pela venda entrada de benefícios econômicos na Companhia são representados por PpWRGRGLUHWR6HQGRDVVLPGHIRUPDDDWHQGHUDRGLVSRVWRQD1%&7*
do Imóvel de São José do Rio Preto, em fevereiro de 2015, pelo valor de dois processos judiciais de natureza cível, no montante de R$ 1.590 mil, 03 (R2), do Conselho Federal de Contabilidade, apresentamos, a seguir,
que não estão reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que DFRQFLOLDomRHQWUHRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHRÀX[RGHFDL[DOtTXLGRGDV
R$ 304 mil.
poderão não ser realizados.
11. Investimento
atividades operacionais.
A diminuição em R$ 24.713 mil na conta Propriedade para Investimento 16. Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social
Conciliação entre o resultado do exercício e o
R$ mil
(PGHGH]HPEURGHRSUHMXt]R¿VFDOGD&RPSDQKLDHVWiHVWLPDGR
está relacionada à baixa de R$ 19.700 mil pela venda do Imóvel da Dante
ÀX[RGHFDL[DOtTXLGRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


em
R$
45.792
mil
(R$
56.003
mil
em
2014)
e
a
base
de
cálculo
negativa
Pazzanese, em junho/2015, e à baixa de R$ 5.013 mil pela venda de parResultado do exercício antes do IRPJ e CSLL .................
31.379
de
contribuição
social
sobre
o
lucro
líquido,
também,
em
R$
45.792
mil
(R$
te do imóvel de Cubatão, em agosto/2015, remanescendo, do imóvel de
Ajustes para conciliar o resultado com o valor do caixa
Cubatão o valor de R$ 1.987 mil. Às Propriedades para Investimento foi 56.003 mil em 2014).
líquido gerado (aplicado)
17.
Capital
Social
DSOLFDGRD1%&7* 5 ±3URSULHGDGHSDUD,QYHVWLPHQWR2YDORUGH5
Depreciação e Amortização .................................................
650
4.928 mil, consignado na rubrica “Outros Investimentos”, refere-se a ações O capital social autorizado é de R$ 249.656 mil, conforme estabelecido
Resultado na venda (baixa) de ativos permanentes............
-25.539
no parágrafo único do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. O caGD&RPSDQKLDGR0HWURSROLWDQRGH6mR3DXOR±0(75Ð
pital social, subscrito e integralizado, no montante de R$ 88.645 mil é re- Variações nas contas dos ativos e passivos (operacionais)
12. Imobilizado
Taxa anual de
(Aumento) Redução em contas a receber .........................
-5.741
depreciação
2015
2014 presentado por 22.333.330.314 ações ordinárias nominativas, sem valor
(Aumento) Redução nos estoques ....................................
25
7HUUHQRV ..........................................
11.167 11.167 nominal.
(Aumento) Redução nas despesas antecipadas ...............
12
Nº de Ações
Valor R$
%
(GL¿FDo}HV ......................................
4%
2.854
2.854 Composição Acionária
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar ...
-5.098
Móveis, utensílios e equipamentos .
10%
1.651
1.627 Fazenda do Estado ............. 22.328.599.302 88.624.049,34 99,9761
Aumento (Redução) na provisão para devedores duvidosos
0
4.731.000
21.221,69
0,0239
Instalações – escritório ....................
10%
522
522 PRODESP ...........................
Aumento (Redução) na provisão para férias .....................
-126
12
0,12
0,0000
Veículos ...........................................
20%
515
556 7HVRXUDULD ...........................
Aumento (Redução) na provisão para contingências ........
2.907
Computadores e periféricos ............
20%
4.151
3.462 Total .................................... 22.333.330.314 88.645.271,15 100,0000
IRPJ e CSLL ..........................................................................
-8.190
(TXLSDPHQWRV7HOHI{QLFRV ..............
10%
151
145 18. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
-41.100
21.011 20.333 Essa rubrica refere-se aos imóveis transferidos da extinta Companhia Pau- Total dos Ajustes.................................................................
(-) Depreciação acumulada .............
(7.012) (6.554) lista de Ativos – CPA, sendo que R$ 9.547 mil deverão ser reavaliados no Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
13.999 13.779 momento da venda ou da realização do aumento de capital, em observân- atividades operacionais ....................................................
-9.721
RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
AOS ADMINISTRADORES E ACIONISTAS DA
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas reque- Opinião
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS
rem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria (PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQSÃO PAULO – SP
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &203$1+,$ 3$8/,67$ TXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH8PD QLDO H ¿QDQFHLUD GD &203$1+,$ 3$8/,67$ '( 2%5$6 ( 6(59,d26
'(2%5$6(6(59,d26&326TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPR- auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten- - CPOS, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e
nial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resul- ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas RVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRP
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV2VSURFHGLPHQWRVVHOHFLRQDGRVGHSHQGHPGR DVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
ÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPRRUHVXPR julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele- Outros Assuntos
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Prejuízos Acumulados
YDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRU
Responsabilidade da administração sobre as Demonstrações FinanA Companhia apresenta prejuízos acumulados de R$ 21.365 mil em 2015
IUDXGHRXHUUR1HVVDDYDOLDomRGHULVFRVRDXGLWRUFRQVLGHUDRVFRQWUROHV
ceiras
(R$ 44.609 mil em 2014), representando 24,10% do Capital Social (50,32%
internos
relevantes
para
a
elaboração
e
adequada
apresentação
das
deA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
HP 1RH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXOXFUROtTXLGRGH5PLO
PRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV
GD
HPSUHVD
SDUD
SODQHMDU
RV
SURFHGLPHQWRV
GH
DSUHVHQWDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUi(R$ 444 mil em 2014), observada a cobertura dos prejuízos acumulados
DXGLWRULDTXHVmRDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRSDUD¿QVGHH[WLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHem 52,11%, pelo resultado positivo gerado na venda de imóveis.
SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGHVVHVFRQWUROHVLQWHUQRVGDHPSUHterminou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
São Paulo, 10 de março de 2016.
¿QDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD sa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
MACIEL AUDITORES S/S
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
por fraude ou erro.
2CRC RS 5.460/O-0 – S – SP
administração, bem como avaliação da apresentação das demonstrações
Responsabilidade dos Auditores Independentes
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
1RVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUD- ¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
1CRC RS 65.932/O-7 – S – SP
o}HV¿QDQFHLUDVFRPEDVHHPQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LGDGHDFRUGRFRP REWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
5HVSRQViYHO7pFQLFD
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame do Relatório da Administração, das
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHGDV1RWDV([SOLFDWLYDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  DSURYDGDV HP 5HXQLmR GH
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcos Antonio Monteiro
Presidente do Conselho
Carlos Antonio Luque
Gustavo Gonçalves Ungaro
Ivan Francisco Pereira Agostinho
José Auricchio Junior
Miguel Calderaro Giacomini
Roberto Meizi Agune
Silvia Cristina Aranega Menezes

Ideal Invest S.A.
CNPJ/MF 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344
Edital de Anúncio e Convocação - Disponibilização
das Demonstrações Financeiras e Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas, na forma do artigo 133 da Lei das S.A., comunicados de que se encontram à disposição, no endereço abaixo, para consulta e/ou cópia: as Demonstrações Financeiras da Companhia do ano de
2015, bem como o respectivo parecer dos Auditores Independentes. Ficam, ainda, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2016, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 64, 1º andar, às 11:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial, e das demais demonstrações financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
(ii) destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação do
pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia; (iii) eleição
dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato
unificado de até 1 (um) ano, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia; (iv) fixar da remuneração global dos administradores da Companhia; (v) ratificar a atualização do valor do Capital Social da Cia, decorrente dos exercícios de opções de compra do Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações de Executivos e recompra de ações de sua própria
emissão, com a utilização da reserva de capital, com data-base para cálculo do dia 19.04.16 e conforme previsão sobre capital autorizado;
(vi) examinar, discutir e votar sobre a conversão das ações em tesouraria
de PN para ON; (vii) examinar, discutir e votar a proposta de aumento do
Capital Social da Companhia; (viii) aprovar a Consolidação do Estatuto
Social, com as últimas alterações efetuadas: a) aumento do limite do capital autorizado, previsto no artigo 11 do Estatuto (aprovado em AGOE
30.04.14); b) alteração da nomenclatura da Diretoria para “sem nomenclatura específica”, prevista no artigo 27 (aprovada em RCA 19.08.15); e c)
mudança de endereço previsto no artigo 2º. São Paulo, 19 de março de
2016. Ricardo Oliver Mizne - Presidente do Conselho de Administração.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Diretoria, e, com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos pres- dições de serem submetidos à deliberação dos Acionistas na Assembleia
tados pela Administração, considerando, ainda, o Parecer sem ressalvas Geral Ordinária. São Paulo, 14 de março de 2016
dos Auditores Independentes, Maciel Auditores S/S – EPP, datado de 10
%HQHGLFWR9LYLDQL
de março de 2016, concluíram que os documentos acima, em todos os
&ODXGLD%LFH5RPDQR
seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, e, em con<XNLPL1DJDWD
DIRETORIA
CONSELHO FISCAL
Miguel Calderaro Giacomini
Benedicto Viviani
Diretor-Presidente
Claudia Bice Romano
Vicente Rosolia
Yukimi Nagata
Diretor Administrativo e Financeiro
Emilio Hermida Romero
Vicente Rosolia
Diretor de Engenharia
Diretor Administrativo e Financeiro
Fábio Augusto Martins Lepique
Mônica Martins de Araujo
Diretor de Gestão Institucional
Contadora
Alexandre Artur Perroni
CRC nº 1SP163880/O-7
Diretor de Serviços

Kapok Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.015.311/0001-07 – NIRE 35.221.488.773
Instrumento Particular de 7ª Alteração e
Consolidação do Contrato Social – Retiﬁcação
Na publicação do resumo do Instrumento Particular de 7ª Alteração e
Consolidação do Contrato Social, inserida neste jornal na edição de
30/05/2015, por um lapso, os itens 1 e 2 da citada publicação foram
publicados com incorreções. No item 1, onde se lê: “… reduzir o capital social atualmente de R$ 36.461.721,70, equivalente a 36.461.721
quotas, para R$ 28.705.721,70, mediante o cancelamento de 7.756.000
quotas, ao valor de R$ 1,00 cada uma …”. O correto é: “… reduzir o
capital social atualmente de R$ 36.461.721,70, equivalente a 36.461.721
quotas, para R$ 28.705.723,00, mediante o cancelamento de 7.756.000
quotas, ao valor de R$ 1,00 cada uma …”. No item 2, a distribuição
das quotas entre as sócias foi feita de forma incorreta, assim sendo, o
valor correto do Capital Social, no importe de R$ 28.705.723,00, será
distribuído entre as sócias da forma constante na nova redação da Cláusula 5ª do Contrato Social abaixo descrita, a qual passará a vigorar da
seguinte forma: “Cláusula 5ª – O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é no valor de R$ 28.705.723,00
divididos em 28.705.723 quotas, estando assim distribuídas entre as
sócias: Sócia: Stan Empreendimentos e Participações Ltda.; Quotas:
9.329.360; Valor: R$ 9.329.360,00. Sócia: Fundo de Investimento
Imobiliário – FII Brisa Renda Imobiliária; Quotas: 8.611.717; Valor:
R$ 8.611.717,00. Sócia: Epson Engenharia e Construções Ltda.; Quotas: 10.764.646; Valor: R$ 10.764.646,00. Quotas Totais: 28.705.723.
Valor Total: R$ 28.705.723,00. § 1º. A responsabilidade dos sócios é
restrita ao valor de suas respectivas quotas; todos os sócios respondem
solidariamente pela integralização do capital social; e os sócios não respondem de maneira subsidiária, pelas obrigações sociais. § 2º. A cada
quota corresponderá um voto nas reuniões de sócios.”. Permanecem
inalteradas as demais informações da citada publicação. São Paulo,
15/03/2016. A Diretoria.

Triângulo do Sol
Auto Estradas S.A.
CNPJ/MF nº 02.509.186/0001-34 - NIRE 35.300.155.203
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30/10/2015.
1. Data, Hora e Local: 30/10/2015, às 10h, na sede da Companhia, à
Rua Marlene David dos Santos, 325, em de Matão/SP. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença física ou
por vídeo conferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11 §§4º e 7º do Estatuto Social da
Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Roberto Mengucci; Secretário: Sr. Claucio Mashimo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
(i) a aprovação das informações contábeis intermediárias, referentes ao
trimestre findo em 30/09/2015 e minuta do relatório de revisão dos auditores independentes; (ii) a emissão do relatório definitivo por parte dos
auditores independentes. 5. Deliberações: As seguintes deliberações
foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Aprovar
as demonstrações financeiras intermediárias contidas no Formulário de
Informações Trimestrais - ITR apresentado pela diretoria referentes ao trimestre findo em 30/09/2015, incluindo as notas explicativas e os comentários da administração sobre os resultados do trimestre. 5.2. Autorizar
a emissão do relatório definitivo por parte dos auditores independentes,
nos termos da minuta apresentada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida, aprovada
achada conforme, e foi assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Roberto Mengucci; e Secretário: Claucio Mashimo. Membros
do Conselho de Administração Presentes: Roberto Mengucci, Michelangelo Damasco, Umberto Vallarino, Michele Lombardi, Reinaldo Bertin,
Silmar Roberto Bertin, Wendel da Silva Caleffi e José Carlos de Moraes
Filho. Matão, 30/10/2015. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Roberto Mengucci - Presidente, Claucio
Mashimo - Secretário. JUCESP nº 118.807/16-0 em 14/03/2016.
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