Terça-feira

30 de março de 2021
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VENTOS DE
POVO NOVO SA
Sociedade Anônima

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Prefeito de Dom Pedrito no uso de suas atribuições legais torna pública a abertura dos seguintes editais:
LICITAÇÃO
PE 24/21
PE 26/21
PE 27/21
PE 32/21
PE 33/21
PE 12/21

3

OBJETO
MATERIAL DESCARTÁVEL – RP
MATERIAL DE HIGIENE – RP
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO – RP
COMPUTADOR E IMPRESSORA – RP – LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS – RP
Observação: o PE 12/21 saiu com data equivocada na publicação passada, sendo a data de abertura correta o dia 13 de abril.

ABERTURA
12/04/21 às 9h
14/04/21 às 8h30min
16/04/21 às 8h30min
23/04/21 às 8h30min
28/04/21 às 8h30min
13/04/21 às 9h

CNPJ/MF Nº 19.934.269/0001-73
NIRE 43 3 0005705 4

AVISO

AOS

ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas desta Companhia, localizada na
Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio “A1”, sala nº 515, nesta Capital, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Porto Alegre, 30 de março de 2021.

Retirada edital e demais informações pelo site http://www.dompedrito.rs.gov.br/licitacao/e pelo Portal de Pregão Eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.
com.br/. Diego da Rosa Cruz, Prefeito em Exercício de Dom Pedrito, 29 de março de 2021.

Álvaro Burlacenko,
Diretor Técnico.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VENTOS DE CURUPIRA SA

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

Sociedade Anônima
CNPJ/MF Nº 19.934.261/0001-07
NIRE 43 3 0005704 6

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS
Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

23.112.012,12
23.112.012,12
3.977.784,31
0,00
332.038,92

DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Superávit Orçamentário

AVISO

Até o Bimestre
5.428.531,79
3.357.879,17

ACIONISTAS

Porto Alegre, 30 de março de 2021.
Álvaro Burlacenko,
Diretor Técnico.

21.775.590,02
340.513,92
22.116.103,94
5.428.531,79
3.357.879,17

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas

AOS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas desta Companhia, localizada na
Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio “A1”, sala nº 515, nesta Capital, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

VENTOS DE VERA CRUZ SA
Sociedade Anônima
CNPJ/MF Nº 19.934.240/0001-91
NIRE 43 3 0005703 8

AVISO

AOS

ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas desta Companhia, localizada na
Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio “A1”, sala nº 515, nesta Capital, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Porto Alegre, 30 de março de 2021.

Maher Jaber Mahmud
Prefeito Municipal
CPF: 535.796.740-72

Luciano Cardoso Ramos
Contador
CRC/RS: 074212/O-5

Alvaro Generali de Souz
Sec. Mun. Fazenda
CPF: 667.308.560-68

Álvaro Burlacenko,
Diretor Técnico.

FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS SA
C.N.P.J.: 88.581.608/0001-06

DESCRIÇÃO DA CONTA
2.020
ATIVO
11.758.164,89
ATIVO CIRCULANTE
1.110.312,78
CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
642.182,82
BENS NUMERARIOS
3.118,85
CAIXA GERAL
3.118,85
BANCOS C/MOVIMENTO
639.063,97
BANCOS C/DISPOSICAO
13.479,94
BANCOS C/APLICACOES
FINANCEIRAS
625.584,03
REALIZAVEIS
468.129,96
DUPLICATAS A RECEBER
302.930,55
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
2,97
IMPOSTOS A RECUPERAR
84.705,75
DESPESAS ANTECIPADAS
31.339,74
BLOQUEIO JUDICIAL
49.150,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE
10.647.852,11
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS
131.565,04
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS 131.565,04
OUTRAS PARTICIPAÇÕES
1.529,13
OUTRAS PARTICIPAÇÕES
1.529,13
ATIVO IMOBILIZADO
10.514.757,94
IMOBILIZADO
10.514.757,94
IMOBILIZACOES
16.147.971,43
(-)DEPREC.ACUMULADAS
S/IMOBILIZADO
(5.633.213,49)

Saldos em 31/12/2017
Prejuízo do Exercício
Ajuste de Exercício Anterior
Aumento de Capital
Saldos em 31/12/2018
Lucro do Exercício
Saldos em 31/12/2019
Prejuízo do Exercício
Transferencia de reserva
Aumento de Capital
Saldos em 31/12/2020

2.019
13.363.932,51
887.324,77
374.478,69
1.298,64
1.298,64
373.180,05
17.063,83
356.116,22
512.846,08
415.261,33
1,86
40.963,71
36.543,09
20.076,09
12.476.607,74
131.565,04
131.565,04
1.529,13
1.529,13
12.343.513,57
12.343.513,57
18.251.065,73
(5.907.552,16)

BALANÇO PATRIMONIAL
2.018 DESCRIÇÃO DA CONTA
2.020
13.585.374,48 PASSIVO
(11.758.164,89)
1.105.665,10
PASSIVO CIRCULANTE
(243.639,16)
EXIGIVEL A CURTO PRAZO
(243.639,16)
821.581,23
FORNECEDORES/CREDORES
(142.758,16)
2.739,20
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA (36.397,74)
2.739,20
818.842,03
DEBITOS TRABALHISTAS
(15.210,87)
15.816,91
DEBITOS TRIBUTARIOS
(21.186,87)
INSTITUICOES FINANCEIRAS
(30.381,89)
803.025,12
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO
(30.381,89)
284.083,87
DEBITOS
(34.101,37)
241.170,60
OUTROS DEBITOS
(29.481,37)
5.005,31
0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
(4.620,00)
37.907,96
PATRIMONIO LIQUIDO
(11.396.727,62)
0,00
CAPITAL
(14.645.241,94)
12.479.709,38
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (14.645.241,94)
53.498,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (14.645.241,94)
53.498,00
1.529,13
RESERVAS
0,00
1.529,13
RESERVA DE CAPITAL
0,00
12.424.682,25
RESERVA P/AUMENTO CAPITAL
0,00
12.424.682,25
RESULTADO A DESTINAR
3.248.514,32
18.035.862,80
PREJUIZOS ACUMULADOS
3.248.514,32
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
3.248.514,32
(5.611.180,55)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESERVAS DE
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
12.345.240,52
463.816,42
-346.018,31
1.500.001,42
13.845.241,94
117.798,11
13.845.241,94
117.798,11
-117.798,11
800.000,00
14.645.241,94
-0,00

2.019
(13.363.932,51)
(195.694,87)
(195.694,87)
(110.783,73)
(27.045,88)
(10.326,78)
(16.719,10)
0,00
0,00
(57.865,26)
(40.360,26)
(17.505,00)
(13.168.237,64)
(13.845.241,94)
(13.845.241,94)
(13.845.241,94)
(117.798,11)
(117.798,11)
(117.798,11)
794.802,41
794.802,41
794.802,41

PREJUÍZOS
ACUMULADOS
-1.091.681,59
-181.029,14
343.348,75
-929.361,98
134.559,57
-794.802,41
-2.453.711,91
-3.248.514,32

2.018
(13.585.374,48)
(551.696,41)
(551.696,41)
(185.855,64)
(35.491,50)
(9.976,86)
(25.514,64)
(319.909,27)
(319.909,27)
(10.440,00)
(1.200,00)
(9.240,00)
(13.033.678,07)
(13.845.241,94)
(13.845.241,94)
(13.845.241,94)
(117.798,11)
(117.798,11)
(117.798,11)
929.361,98
929.361,98
929.361,98
PATRIMÔNIO
LIQUIDO
11.717.375,35
-181.029,14
-2.669,56
1.500.001,42
13.033.678,07
134.559,57
13.168.237,64
-2.453.711,91
-117.798,11
800.000,00
11.396.727,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO DA CONTA
2020
2019
Receita Operacional
786.313,64
2.614.266,67
Deducoes Receita
(86.110,47)
(241.819,66)
Receita Líquida
700.203,17
2.372.447,01
Custos dos Serviços Prestados
(9.895,15)
(292.382,19)
Lucro Bruto
690.308,02
2.080.064,82
Despesas Com Pessoal
(499.481,31)
(324.072,55)
Despesas Operacionais
(1.396.024,21)
(1.587.013,84)
Despesas Tributarias
(12.026,68)
(13.342,38)
Despesas Financeiras
(13.733,99)
(6.344,27)
Receitas Financeiras
68.317,92
9,76
Resultado operacional líquido
(1.162.640,25)
149.301,54
Outras Receitas
12.428,72
Outras Despesas
(1.291.071,66)
Resultado Antes do IR
(2.453.711,91)
161.730,26
Provisões de CSLL / IRPJ
(27.170,69)
LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO
(2.453.711,91)
134.559,57
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO DA CONTA
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/ Prejuizo do exercício
(2.453.711,91)
134.559,57
Imposto de renda e contribuição social
27.170,68
Lucro líquido antes do imposto de renda
e contribuição social
(2.453.711,91)
161.730,25
Ajustes por:
Depreciação e amortização
661.304,75
296.371,61
Variação no valor justo do imobilizado
1.178.440,88
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / redução em contas a receber
112.330,78
(174.090,73)
(Aumento) / redução nos outros ativos
(66.723,71)
(132.738,52)
Aumento / (redução) em fornecedores
21.095,54
(75.071,91)
Aumento / (redução) em tributos a pagar
9.351,86
(8.795,54)
Aumento / (redução) em outros passivos
(12.885,00)
47.775,18
Caixa gerado pelas atividades operacionais
1.902.915,10
(46.549,91)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(27.170,68)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(550.796,81)
88.009,66
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado
11.880,95
(215.202,93)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
11.880,95
(215.202,93)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Aumento de capital
800.000,00
Captação de empréstimos e ﬁnanciamentos
120.000,00
Pagamento de empréstimos e ﬁnanciamentos
(89.618,11)
(319.909,27)
Caixa líquido utilizado nas atividades de ﬁnanciamento
830.381,89
(319.909,27)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
291.466,03
(447.102,54)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
374.478,69
821.581,23
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do período
665.944,72
374.478,69

2018
1.315.348,24
(121.669,67)
1.193.678,57
(115.547,76)
1.078.130,81
(407.076,40)
(849.105,31)
(26.835,19)
(2.184,32)
20.214,45
(186.855,96)
5.826,82
(181.029,14)
(181.029,14)
2018
(181.029,14)
(181.029,14)
295.412,57
(120.170,68)
4.364,04
(25.249,07)
(14.600,85)
(68.904,18)
70.851,83
(110.177,31)
(607.724,86)
(607.724,86)
1.500.000,00
(43.450,00)
1.456.550,00
738.647,83
82.933,40
821.581,23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 (EM REAIS)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia tem por atividade econômica principal, a locação de espaço de seus pavilhões para feiras e outros ativos são revistos anualmente para se identiﬁcar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Em 2020 foi contratada a empresa Apollo Gestão Empreendedora para a
eventos, congressos, exposição e festas.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Companhia em revisão patrimonial da Companhia o qual determinou a nova vida útil conforme laudo 104/2020. Nesta revisão foram levantados os bens constantes
reunião já realizada, foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem no patrimônio e que reﬂetem a sua posição atual. 3.7 Imposto de renda e contribuição social: A Companhia optou pelo regime de tributação
a legislação societária brasileira, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, orientações do Lucro Real no período em curso, e calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) corrente com base nas alíquotas de 15%
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para imposto de excedente
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) de lucro mensal e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, sobre o lucro líquido auferido. Os saldos
3. PRÁTICAS CONTÁBEIS:
3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações ﬁnanceiras de liquidez imediata, com baixo risco são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regime de competência. 3.8 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um
de variação de valor, e com vencimento inferior a 90 dias da data da aplicação. As aplicações ﬁnanceiras são registradas aos valores nominais ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço e classiﬁcados na categoria “mantidos até o vencimento”. O balanço patrimonial já e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
contempla as contas de caixa e bancos individualizadas. 3.2 Uso de estimativas: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.
práticas contábeis adotadas no Brasil tem como pressuposto que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
contábeis. Ativos e passivos signiﬁcativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisões para tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e os passivos são classiﬁcados como circulantes quando sua realização ou
devedores duvidosos, estoques, provisão para contingências, valorização de instrumentos ﬁnanceiros em geral etc. A liquidação das transações liquidação é provável nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.9 Reconhecimento das receitas: A
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi- receita de serviços está apresentada líquida após a dedução dos impostos incidentes sobre a totalidade. Conforme CPC 47 a entidade reconhece
nação. A Companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente. 3.3 Instrumentos ﬁnanceiros: Incluem caixa e equivalentes de caixa, a receita no resultado quando: a) seu valor pode ser mensurado de forma conﬁável; b) todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são
investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, empréstimos e ﬁnanciamentos, bem como contas a transferidos para o comprador; c) a Companhia não detém mais controle ou responsabilidade sobre o serviço prestado; d) é provável que os
pagar e outras dívidas. Os instrumentos ﬁnanceiros são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam benefícios econômicos sejam gerados a seu favor. O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos ﬁnanceiros classiﬁcados na categoria ao valor justo por monetárias calculados a índices ou taxas oﬁciais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes.
meio do resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de 4. CAPITAL SOCIAL:
balanço de acordo com a classiﬁcação dos instrumentos ﬁnanceiros nas seguintes categorias de ativos e passivos ﬁnanceiros: ativo ﬁnanceiro ou 4.1 Capital Social A companhia tem como acionista Controlador a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, com 12.371.302 de ações Ordinárias
passivo ﬁnanceiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, ativos nominativas sem valor nominal representando 97,0037% sendo o Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, pertencente
ﬁnanceiros e disponíveis para a venda. 3.4 Ajustes a valor presente: Foi efetuada análise especíﬁca, quanto a efeitos em ajuste a valor presente a acionista residente e domiciliados no país.
das contas do ativo e do passivo decorrentes de operações de curto prazo. 3.5 Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de
aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de
Bruno Sassi Brunelli
Marçal Duarte Velho
Marta Regina Siota Schramm
Milton Tadei
depreciação linear deﬁnida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimados com base na expectativa de geração de benefícios
Diretor Presidente
Reg. no CRC-RS 76513
Diretora
Diretor
econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. No decorrer do período foram calculadas e contabilizadas as depreciações
CPF: 603.213.770-87
CPF: 652.413.980-15
CPF: 385.106.340-68
CPF: 214.741.228-76
correspondentes. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos
em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 3.6 Valor recuperável de ativos: O saldo de imobilizado e

