Sexta-feira e fim de semana
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25, 26 e 27 de maio de 2018

Continuação

formam a composição demonstrada no quadro a seguir:
Outros Credores
CCT - Ajuste de quilometragem 2017
CCT - Ajuste de quilometragem 2016
EPTC - Taxa de gerenciamento
Outras contas a pagar
Total

2017

2016
7.020
4.182
7.124
1.948
20.274

9.757
2.403
1.199
13.359

QUANTIDADE
DE AÇÕES

ACIONISTAS
AÇÕES ON
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Outros acionistas
TOTAL AÇÕES ON
AÇÕES PN
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
TOTAL GERAL (ON + PN)

PARTICIPAÇÃO
AÇÕES
%

802.481
7
802.488

3.22 Reconhecimento dos custos dos serviços prestados e das despesas administrativas - Os
custos e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação
com a realização das receitas, sendo que são reconhecidos imediatamente na demonstração do
resultado quando um gasto não produz benefícios econômicos futuros ou quando e na extensão em
que os benefícios econômicos futuros não se qualiﬁcam, ou deixam de se qualiﬁcar, para reconhecimento no balanço patrimonial como um ativo.

PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL
(Em milhares de
Reais)

99,91006
0,00098
99,91104

264.507
2
264.509

3.16 Provisões judiciais - A Companhia é parte em processos trabalhistas e cíveis, que são
provisionados considerando a opinião de consultores internos e externos, a natureza das ações,
636,00
0,08896
210
a jurisprudência e o posicionamento dos tribunais e demais regras estabelecidas na Deliberação
CVM nº 594/09 e CPC 25 (IAS37).
803.124
100,00
264.719
As provisões para contingências são constituídas mediante avaliações de seus riscos e quantiﬁcadas
com base em fundamentos econômicos e pareceres jurídicos sobre os processos e outros fatos 3.19 Outras receitas e despesas das operações continuadas - Outras Receitas correspondem
contingenciais conhecidos na data do encerramento do exercício, sendo que as provisões para principalmente à recuperações de custos e despesas com a linha de turismo, cedência de pessoal
contingências trabalhistas são constituídas, em sua totalidade, tendo como base exclusivamente a e ônibus para secretarias municipais e venda de sucata.
análise dos processos em fase de execução.
Outras Receitas
2017
2016
Tais provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação legal resultante de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja requerida para liquidar a obrigação e o
303
315
valor da provisão possa ser estimado de maneira conﬁável e calculado pelo valor justo dos gastos Recuperação de custos ônibus turismo
esperados para liquidação da obrigação.
Recuperação de custos e despesas
171
87
Venda de Sucata
158
89
Natureza
2017
2016
77
30
Cíveis (i)
5.485
4.103 Demais Receitas
708
522
Trabalhistas (ii)
11.547
9.254 Total

Custos dos serviços prestados

2017

2016

Salários, encargos e benefícios

(92.081)

(93.718)

Materiais, serviços e outros

(51.566)

(59.542)

Depreciação e amortização ﬁscal

(14.706)

(15.845)

Tributárias
Total
Despesas Administrativas

(335)

(439)

(158.688)

(169.544)

2017

Salários, encargos e benefícios

2016

(14.523)

(15.546)

(5.909)

(6.942)

Materiais, serviços e outros
Depreciação e amortização ﬁscal
Tributárias
Provisão perdas depósitos judiciais e ﬁscais

(253)

(255)

(5.242)

(4.618)

925

(13.835)

Provisão para liquidação duvidosa
Total

0

(578)

(25.002)

(41.774)

Outras Despesas correspondem principalmente aos custos de repasse à CCT – Câmara de 3.23 Resultado ﬁnanceiro - As receitas e despesas ﬁnanceiras são contabilizadas pelo regime de
competência. As receitas ﬁnanceiras correspondem principalmente a multas aplicadas sob os contraCompensação Tarifária para equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do sistema de transporte público.
tos licitados com fornecedores e descontos obtidos nas operações mercantis.
Outras Despesas
2017
2016
(i) As provisões para demandas judiciais cíveis são, basicamente, onde a Companhia ﬁgura como
2017
2016
CCT - Ajuste de Quilometragem (km)
(7.020)
(9.757) Receitas Financeiras
ré em ações que discutem questões usuais e peculiares decorrentes da atividade que pratica.
499
31
(ii) As provisões para demandas judiciais trabalhistas são, basicamente, de processos de ex-funcio- Demais Despesas
(24)
(40) Multas ativas
nários pleiteando o recebimento de verbas trabalhistas. Sua variação é decorrente da atualização
330
1.074
(7.044)
(9.797) Descontos obtidos
da fase processual e das estimativas quanto as classiﬁcações de risco, adotados pelos assessores Total
jurídicos da entidade, que são revistas periodicamente.
294
3.20 Eventos subsequentes - Em 9 de março de 2018, através do Decreto 19.949/2018 foi Variação monetária PER/DCOMP
Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 as contingências cujas probabilidades de estabelecido o reajuste da tarifa de transporte público de Porto Alegre de R$ 4,05 para R$ 4,30,
237
246
perda são consideradas possíveis somam R$ 17.182 e R$ 15.888, respectivamente, não registradas além da determinação do retorno da cobrança de 50% da segunda passagem para usuários do Outras variações monetárias ativas
no balanço, como segue:
cartão TRI. Essa alteração passou a vigorar a partir de 13 de março de 2018.
Rendimentos sobre aplicações ﬁnanceiras
142
71
3.21 Reconhecimento das receitas brutas de vendas - A receita é reconhecida quando o valor
2
1
2017
2016
da mesma pode ser mensurado de maneira conﬁável, sendo provável que os benefícios econô- Juros Ativos
Natureza
micos futuros serão transferidos para a Companhia, os custos incorridos na transação possam Total
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
1.504
1.423
ser mensurados e os riscos e benefícios foram substancialmente transferidos ao comprador. Uma
Cíveis (i)
63
6.721
39
5.980 receita não é reconhecida se há uma incerteza signiﬁcativa na sua realização.
As despesas ﬁnanceiras correspondem principalmente aos juros e encargos com empréstimos,
Trabalhistas (ii)
176
9.941
168
9.388 O reconhecimento da receita ocorre em conformidade com o Sistema de Bilhetagem Eletrônico, ﬁnanciamentos e impostos parcelados.
através
das
informações
e
repasses
da
ATP
–
responsável
pela
operação
do
sistema,
dados
Administrativo
2
520
2
520
2017
2016
recebidos da EPTC e também do numerário recebido diretamente dos usuários nos coletivos por Despesas Financeiras
Total
241
17.182
209
15.888 ocasião da prestação do serviço.
Juros de empréstimos e ﬁnanciamentos
(3.117)
(5.364)
A receita também limita-se ao percentual de mercado da Companhia, de 22,44%, sendo que os Juros de impostos parcelados
(752)
3.17 Antecipação da Receita de Transporte - As contas de antecipação da receita de transpor- ajustes e transferências para mais ou para menos são efetuados semanalmente junto à represen(838)
te são obrigações oriundas das vendas antecipadas de Vale-Transporte e Passagens Escolares, tante das empresas privadas.
Outros juros e multas
(481)
(1.081)
classiﬁcadas como passivos circulantes. A transferência para receita ocorre na data da efetiva
IOF
(44)
prestação de serviço de transporte ao usuário titular desses créditos. Não há desembolso para Receitas
2017
2016
(40)
pagamento desses valores.
Transportes passageiros
153.590
157.751 Total
(4.394)
(7.323)
3.18 Capital Social - O Capital Autorizado é de R$ 300.000 (trezentos milhões de reais), divididos
1.232
1.482 3.24 Ajustes de exercícios anteriores
em 893.500 de ações ordinárias nominativas e 5.000 de ações preferências nominativas, sem Outras receitas
valor nominal, já contemplados os efeitos do grupamento de ações autorizado pela Assembleia Transferências CCT receitas (i)
(1.281)
(3.690) Entidade registrou ajuste de exercício anterior no montante de R$ 347, efetuado na conta 1.1.2.1 –
Geral Extraordinária de 25/04/2016.
Direitos a Realizar, referente aos exercícios anteriores a 2017, que considerando a imaterialidade do
153.541
155.543 valor as demonstrações ﬁnanceiras do exercício de 2016, apresentadas para ﬁns de comparabilidade,
O aumento de capital social no exercício de 2017 foi de R$ 44.000, sendo que o Capital Social Total
Subscrito e Integralizado passou a ser de R$ 264.719, divididos em 802.488 ações ordinárias e (i) Compensação da receita e repasse para CCT (Câmara de Compensação Tarifária),
não foram reapresentadas de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa
para equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do sistema de transporte público.
636 ações preferenciais.
e Retiﬁcação de Erro.
Administrativo
Total

478

478

17.510

13.835

Porto Alegre, 31 de dezembro 2017.
Helen Machado
Diretora Presidente
CPF 709.435.750-87

Cesar Griguc
Diretor Adm.Financeiro
CPF 737.644.690-72

Flavio Caldasso Barbosa
Diretor Técnico
CPF 289.832.620-87

Denise Regina de Souza
Contadora
CPF 446.244.680-15/
CRCRS - 060602/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na condição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia Carris Porto-Alegrense, examinamos o Balanço Patrimonial, a Demonstração
de Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do
Valor Adicionado, relativas ao exercício de 2017, bem como, as Notas Explicativas correspondentes e o Parecer da Auditoria Independente
Uhy Moreira Auditores. Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras referidas reﬂetem adequadamente a situação patrimonial e
ﬁnanceira da Companhia Carris Porto-Alegrense, razão pela qual recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas.

Na condição de Membros do Conselho de Administração da Companhia Carris Porto-Alegrense, examinamos o Balanço Patrimonial, a
Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e
a Demonstração do Valor Adicionado, relativas ao exercício de 2017, bem como, as Notas Explicativas correspondentes e o Parecer da
Auditoria Indepente Uhy Moreira Auditores. Recomendamos que o Parecer do Conselho Fiscal e as Demonstrações Financeiras sejam
encaminhados à apreciação da Assembléia Geral de Acionistas.

LEONARDO MARANHÃO BUSATTO
Presidente

ALBERT ABUABARA
Conselheiro

JULIANA GARCIA DE CASTRO
Vice-Presidente

 NOVO HAMBURGO - Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA Boleslau Casemiro Konarzewski), será inaugurada em 9 de junho.
O espaço vai funcionar com a equipe de
profissionais que atendem atualmente
no Pronto Atendimento (PA), que será
desativado. Com capacidade para atender 6,5 mil pessoas por mês, a unidade
fica na rua Visconde de Taunay, nº 134,
bairro Rio Branco, e vai beneficiar principalmente a comunidade dos bairros
Primavera, Rincão, Roselândia, Industrial, Santo Afonso e Liberdade. Próxima
ao terminal Rio Branco, ao Paradão e à
estação do Trensurb, no dia da abertura a
UPA já estará à disposição do cidadão
para atendimentos. De acordo com o
titular da secretaria municipal de Saúde
(SMS), Naasom Luciano, a inauguração
da UPA vai proporcionar à comunidade
um atendimento melhor no que se refere
ao conforto e espaço físico, enquanto
que os profissionais passarão a contar
com melhor e mais adequado ambiente
de trabalho. “A nova UPA também vai
desafogar a emergência do Hospital
Municipal”, completa o secretário de
Saúde. Totalmente informatizada, além
dos serviços básicos de atendimento
de emergências, a UPA do bairro Rio
Branco terá novidades na área da traumatologia, oferecendo raios-X de última
geração, aplicação de gesso e talas e
controle de gases medicinais.

ELISABETE CAETANO DA ROSA
Conselheira

ALEXANDRE LERCH FRANCO
Conselheiro

DANIEL RIGON
Presidente

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Aviso de Licitação
O Município de Condor torna público o seguinte procedimento licitatório: Pregão Presencial nº:
014/2018. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene. Data da abertura: Dia 11.06.2019. às
09:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo site: www.condor.rs.gov.br. Condor, 24 de maio de
2018. Valmir Land – Prefeito Municipal.

PAULO ROBERTO PINTO FONTOURA
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL – RS, torna público, que RETIFICA os termos do Edital da
Concorrência nº 012/2018 acrescendo o Item 6.7.1.1 e alterando o Item 6.8.6. A integra da retiﬁcação
no site www.saopedrodosul.rs.gov.br Permanece inalterada a data de abertura dia 18.06.18, 9h.
Victor Doeler, Prefeito Municipal.São Pedro do Sul, 25 de maio de 2018.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CENTRAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
O Município de Caxias do Sul, por meio da Central de Licitações - CENLIC, comunica aos interessados
a SUSPENSÃO da data do recebimento dos envelopes do Pregão Presencial por SRP n.º 099-2018,
cujo objeto é a “prestação de serviços de limpeza e manutenção de aparelhos de ar condicionado”
e da Concorrência por SRP n.º 084-2018, cujo objeto é a “contratação de empresa, sob o regime
de empreitada por preços unitários, para prestação de serviços de realização e acompanhamento de
ensaios em obras de pavimentação asfáltica, em diversos locais da malha viária urbana e rural do
Município”, devido a greve nacional dos caminhoneiros. A nova data de recebimento dos envelopes
será informada posteriormente. Os editais estão disponíveis na Central de Licitações - CENLIC ou
no site www.caxias.rs.gov.br. Mais informações pelo fone (54) 3218-6000. Caxias do Sul, 24 de maio
de 2018.
Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi, Secretária de Recursos Humanos e Logística

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul
CNPJ 13.183.513/0001-27 E-mail:licitacao@fhgv.com.br
Rua Pinheiro Machado, 331 - Diehl - Sapucaia do Sul/RS
CEP: 93210-180 Fones: (51) 3451.8200
RENOVAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 832/2017 CPC 001/2017- CARTAS-PROPOSTAS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO
OFTALMOLÓGICO PARA HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS conforme
edital. A partir de 12/06/2018 até 12/06/2019 ﬁca renovado o referido credenciamento.
Informo que as empresas já credenciadas deverão renovar o credenciamento.
Edital no site www.fhgv.com.br ou solicitado pelo e-mail: licitacao@fhgv.com.br.
Sapucaia do Sul, 25 de maio de 2018.
Gilberto Barichello – Diretor Geral

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ABERTURA DE PREGÃO

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Central de Licitações da Secretaria Municipal da
Fazenda, torna pública a licitação abaixo:
PREGÃO FÍSICO 04/2018 – PROCESSO 001.000565.17.2 - para aquisição de Óculos Monofocal e
Bifocal ou Multifocal, para atender ao Programa Porto Olhar Alegre.
ABERTURA: às 14h do dia 07 de junho de 2018, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE DATA DE ABERTURA
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através Central de Licitações da Secretaria Municipal da
Fazenda, torna pública a alteração do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018 PROCESSO 18.0.000034868-2, quanto à planilha de custos do Anexo I - Projeto Básico e item 7
do Edital.
ABERTURA: será às 14h do dia 07 de junho de 2018, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
As demais disposições permanecem inalteradas.
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente CELIC/SMF.

MAURÍCIO GOMES DA CUNHA
Vice-Presidente

Capital Nacional do Basalto
Terra das Águas Termais - Cidade Ecológica

Aviso de a Licitação n.º 079/2018 - Pregão Presencial n.º 037/2018 - Edital n.º 0122/2018 - Registro
de Preços n.º 030/2018. Objeto: Contratação de empresa para locação e montagem de estruturas
de lona (cobertura) e pirâmides para uso nos eventos do Município. Credenciamento às 14h do
dia 08/06/2018. Editais disponíveis no endereço eletrônico: www.novaprata.rs.gov.br. Informações
complementares pelo telefone (54)3242-8262. Nova Prata, 24 de maio de 2018. Volnei Minozzo,
Prefeito Municipal.
Aviso de a Licitação n.º 080/2018 Pregão Presencial n.º 038/2018 Edital n.º 123/2018 – Registro
de Preço nº 031/2018. Objeto: Aquisição de massa asfáltica (CBUQ) para uso

do Município.

Credenciamento às 09h do dia 11/06/2018. Editais disponíveis no endereço eletrônico: www.
novaprata.rs.gov.br. Informações complementares pelo telefone (54)3242-8262. Nova Prata, 24 de
maio de 2018. Volnei Minozzo, Prefeito Municipal.

