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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BEATRIZ APARECIDA SIMBRON FERREI-
RA 44620216810
EMPENHO 4754/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o 
serviço no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a con-
tar do recebimento desta, referente ao empenho em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 6293/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, os itens referentes ao empenho em epí-
grafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames consti-
tucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
EMPENHO 5785/21
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA
EMPENHO 3159/21
CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S/A
EMPENHO 3238/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0676/20
PROCESSO 12.086/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
228/20
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela 
contratada J P Beleze EPP para elevação dos preços dos 
itens licitados em 25%, tendo o Gabinete da Secretaria Mu-
nicipal de Administração apresentado parecer pelo indeferi-
mento. Considerando o posicionamento do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo – TCE/SP, que veda a alteração 
dos preços registrados. Assim, acolho a manifestação do Sr. 
Mauricio Tukamoto Rodrigues, em consequência, INDEFIRO 
o pedido de reequilíbrio. Intime-se e Publique-se. ADILSON 
VEDRONI - Secretário M. Administração.
EXTRATO
ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura fami-
liar detentores de DAP Jurídica para aquisição de hortifruti-
granjeiros para abastecimento das unidades escolares, com 
dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 14 
da lei 11.947 de 16/07/09, Res. FNDE nº 6, de 08/05/2020. 
SMAA.
Considerando-se não haver recurso contra a habilitação, a 
comissão de análise realizou sessão para classifi cação dos 
participantes habilitados, que foi a seguinte: 1º lugar: CO-
OPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO. Em 2º Lugar: ASSO-
CIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDÓPO-
LIS. Em 3º Lugar: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS 
PRODUTORES DA REGIÃO DE JALES. Após classifi cação, 
realizou-se a abertura dos envelopes, contendo a proposta 
de venda, na ordem de classifi cação dos habilitados, sendo 
apresentadas as seguintes quantidades: COOPERATIVA 
DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - COOPERIOPRETO: alface: 94.676mc, mandioca: 
39.055kg; ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 
DE FERNANDÓPOLIS: mamão: 87.450kg; COOPERATIVA 
AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE 
JALES: laranja: 97.852kg, mamão: 32.550kg, tangerina: 

39.916kg. Solicita-se às habilitadas no certame que apresen-
tarem as amostras dos gêneros alimentícios no prazo de 02 
(dois) dias úteis, conforme previsto no item 7 do Edital, na 
Av. Gerassina Tavares, nº 500, Barracão 03, Jd. Yolanda, es-
tando todas intimadas. O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartado nos autos do processo à disposição dos interessa-
dos. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 629/19; Contrato: PRE/0042/20
Contratada: Clinica Veterinária Ricardo Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 51/21
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚ-
DE EIRELI.
Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de fi ltro hepa anti-bac-
téria adulto, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 
8059/21. Valor Total R$43.000,00- SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0362/21
CONTRATADA: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTI-
CA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 23 - R$6.811,200;- 
Item 24 - R$2.724,480 - SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0363/21
CONTRATADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valor Unitário - Item 22 - R$10,790- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0364/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para tender ações 
judiciais - Valor Unitário - Item 24 - R$20,490- SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0365/21
CONTRATADA: L. F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de matérias de pintura - Valores 
Unitários - Item 01 - R$40,00;- Item 3 - R$40,90;- Item 6 - 
R$60,0;- Item 11 - R$40,00;- Item 14 - R$103,00;- Item 16 
- R$37,99;- Item 17 - R$43,00;- Item 19 - R$59,59;- Item 21 
- R$90,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 01/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO 
CPFL (QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO) NO MER-
CADO MUNICIPAL (RUA ANTONIO DE GODOY, 3048, 
CENTRO) – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos que foram 

disponibilizados esclarecimentos relativos a este procedi-
mento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo 
válido para todos os efeitos legais o documento original en-
cartado nos autos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
112/2020 – PROCESSO Nº 11015/2020 
Objeto: Aquisição de ar condicionado para a Polícia Militar. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 28/04/2021 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
169/2021, processo 11.495/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de mudas de legumes e verduras para 
produção no Centro de Produção e Transferência de Tecno-
logia Agrícola para abastecimento no Banco Municipal de Ali-
mentos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/05/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 159/2021, processo 11.403/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de protetores faciais (face Shield) 
para utilização na Unidades da Secretaria Municipal de As-
sistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 10/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 165/2021, processo 11.441/2021, objetivando o registro 
de preços para fornecimento e instalação de aparelhos de 
ginastica para as academias ao ar livre(ATI) nas praças e 
em outros locais. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA  DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 128/2021, PROCESSO 11.136/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de cabo de alumínio des-
tinado a ampliação e manutenção da iluminação pública de 
vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/04/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
86/2021 – PROCESSO Nº 1861/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouro de 
galão e purifi cador de água. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 28/04/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 115/2021, 
PROCESSO 11.018/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços terceirizados 
de auxiliar de limpeza, agente de higienização e trabalhador 
de manutenção de edifi cações em atendimento ao Shopping 
Prefeito Antonio Figueiredo de Oliveira (HB). Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico Neg. Turismo.
Declaro parcialmente procedente a impugnação. Em razão 
de impugnação feita ao Edital, fi ca RETIFICADO o Termo de 
Referência, elaborado pela Sec. Mun. De Desenvolvimento 
Econômico e Neg. Turismo, do Anexo I do Edital Licitatório. 
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O edital está disponibilizado na nova versão no sistema “Por-
tal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de processamen-
to do pregão da seguinte forma: O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às 08h30min e abertura a 
partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 80/2021 – Processo n.º 
1801/2021
Objeto: Aquisição de notebooks e softwares offi ce para a 
Secretaria Municipal da Fazenda.
Sessão pública realizada on line no dia 29/03/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: BELA BELI 
STORE LTDA (item 1) e PISON EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMATICA (item 2), conforme propostas declaradas ven-
cedoras. Houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP referente 
ao item 1. Houve apresentação das contrarrazões. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal da Fazenda, 
que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou provimento 
a intenção de recurso da empresa. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo – prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Martinho Wolf Ravazzi 
Neto - Secretário Municipal da Fazenda.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 116/2021 – Processo 
11021/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeados e 
fechaduras p atendimento das unidades escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on 
line com início dia 09/04/2021, sendo adjudicados os itens 
as empresas declaradas vencedoras: FZ DE CASTRO itens 
3, 4 e 8; INDUSTRIA DE MOVEIS V V LTDA ME itens 5, 6 
e 7; RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI 
item 1. O item 2 foi fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/2021 – Processo 
11090/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de poda e remoção de árvores 
em atendimento as unidades escolares e instituições auxilia-
res. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 15/04/2021, sendo adjudicado o 
item a empresa declarada vencedora: RAMADAM & FIGUEI-
REDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 167/2021, processo 11.463/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais hospitalares para 
combate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 117/2021 – Processo 
11025/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de toner para a 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realiza-
da on line com início dia 09/04/2021, sendo adjudicados os 
itens as empresas declaradas vencedoras: DISTRISUPRI 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME item 5; NM TECH 
COM E SERV DE SUPRI P INFORMÁTICA EIRELI EPP item 
2; RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI 
item 6 e 7; T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME itens 1 e 31. O item 
4 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 24/2021 – Processo 
1227/2021
Objeto: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para 
estruturar a rede de serviços de proteção social especial, 
sistema único-SUAS e Atenção Integral a primeira infância. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública 
realizada on line com início dia 18/02/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: ARTHCO 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAT P ESCRITÓRIO EIRELI 
item 5; BRUNA REGINA DA SILVA CALDAS ME item 8; 
GAMA COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP item 9; PAMELA 
DA CRUZ GODOI itens 2 e 223; PEZANI COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI item 16; PRADO COM DE ELETRONICOS 
E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI EPP item 3 e 4; 
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PROD ELETRE-
LETRONICOS EIRELI EPP item 11 e 21. Os itens 1, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 foram fracassados e o item 24 
foi deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena C rozales da Silva 
Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 35.231 DE 22 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELIZAN-
DRA MILENE DA ROCHA RIBEIRO, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, nos 
termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo 
os efeitos desta a partir de 03 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.232 DE 22 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA, do Cargo 
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, cons-
tante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alte-
rada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela Portaria 
n.º 34.841 de 13 de janeiro de 2021, surtindo os efeitos desta 
a partir de 01 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.233 DE 22 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRA-
TIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos desta a 
partir de 03 de maio de 2021, conforme segue:
DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO, da Função de Chefe de 
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Atenção 
Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e altera-
ções posteriores.
MARIA AMELIA ZANON PONCE DA ROCHA, da Função de 
Gerente Nível III - FG.101.4, na Gerência dos Serviços Am-
bulatoriais Especializados da Secretaria Municipal de Saúde, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores.
CAMILA DE CARVALHO SILVA ISHIZAVA, da Função de 
Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade de Prevenção e 
Diagnóstico de Doenças Crônicas Transmissíveis da Secre-
taria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
PORTARIA N.º 35.234 DE 22 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos 
desta a partir de 03 de maio de 2021, conforme segue:
MARIA AMELIA ZANON PONCE DA ROCHA, para exercer 
a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Depar-
tamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal 
de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.
CAMILA DE CARVALHO SILVA ISHIZAVA, para exercer a 
Função de Gerente Nível III - FG.101.4, na Gerência dos 
Serviços Ambulatoriais Especializados da Secretaria Munici-
pal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.
PATRICIA LOPES ROMBOLA, para exercer a Função de 
Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade de Prevenção e 
Diagnóstico de Doenças Crônicas Transmissíveis da Secre-
taria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 35.235 DE 22 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira DIENE HEIRI LONGHI 
TRAJANO, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSES-
SOR ESPECIAL - CA.102.3, lotada na SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 03 
de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.236 DE 26 DE ABRIL DE 2021
RELOTA, o(a) servidor(a) MANOELA GODA MARQUES FE-
LIPE da Secretaria Municipal da Fazenda para a Escola de 
Gestão Pública - Gabinete do Prefeito, retroagindo os efeitos 
desta a 23 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.237 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, DIVANIR SOARES DE 
OLIVEIRA para substituir o(a) servidor(a) JOSE AMANCIO 
VIEIRA NETO – ocupante da gratifi cação por função – CHE-
FIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
22/04/2021 a 01/05/2021.
PORTARIA N.º 35.238 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, EVELINE VIUDES para 
substituir o(a) servidor(a) JUCIELLY GARCIA QUEIROZ 
– ocupante da função de confi ança gratifi cada – Chefe de 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
22/04/2021 a 01/05/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.886
DE 26 DE ABRIL DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.377, de 15 de agosto de 2019, que 
nomeia a Comissão Municipal da Agenda Ambiental na Ad-
ministração Pública-A3P.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 

deste Município,
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 18.377 de 15 de agosto de 
2019, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 2º A Comissão Municipal da Agenda Ambiental na 
Administração Pública-A3P será constituída pelos órgãos e 
integrantes conforme segue:
I - Secretaria Municipal de Administração
a) Cleine Zavanella Calvo Mariz
b) Marcos Vinicius Scafe
II - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
a) Carla Regina Zoccal Alves
b) Dayana G. O. Cussioli
III - Secretaria Municipal de Assistência Social
a) Aline Pacheco Velho Arruda
b) Glauciane Cassandre Fonseca
IV - Secretaria Municipal de Comunicação Social
a) Josy Mariano de Sá Silva
b) Marcella Mila Ramalho Pacheli Pereira
V - Secretaria Municipal de Cultura
a) Luciano Marcelo Alves
b) Carlos Eduardo Bachi
VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo
Almir Donizetti da Silva
VII - Secretaria Municipal de Educação
a) Hederson Vinícius de Souza
b) Leandra Virginia Justo Herrera
VIII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
a) Lupércio Scaliante Rampim
b) José Roberto Veronese
IX - Secretaria Municipal da Fazenda
a) Rafaela Nogueira Ferreira
b) Fernanda Bruschi Porto
X - Secretaria Municipal de Governo
Jucelaine Andrade Sobrinho
XI - Secretaria Municipal da Habitação
a) Amanda Vigna
b) Renata Ferreira Moysés Correa
XII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
a) Kátia Regina Penteado Casemiro
b) Alexandre Batista do Carmo
XIII - Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mu-
lheres, Pessoas com Defi ciência, Raça e Etnia
a) Márcia Sobrinho Tonelli Martins
b) Igor Carlos Gonçalves
XIV - Secretaria Municipal de Obras
a) Flávio Henrique Bertazzone
b) Janini Matos dos Santos
XV - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação
a) Willian Meque
b) Paulo Paulin Benzatti
XVI - Secretaria Municipal de Saúde
a) Patrícia de Lucas Rodrigues Lima
b) Aline Larzem de Melo
XVII - Secretaria Municipal de Serviços Gerais
a) Maria Helena M. Ronchi
b) Orestes Eduardo Tonelli
XVIII - Secretaria Municipal de Trabalho e do Emprego
Nayara Sinhorini Tanesi
XIX - Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segu-
rança
Marcelo Nominato do Amaral
XX - Coordenadoria de Defesa Civil
a) Maria Aparecida da Silva
b) Rogério Silva Martins
XXI - Escola de Gestão Pública
a) Gisele Numer
b) Ronaldo Bitencourt Dutra
XXII - Fundo Social de Solidariedade
a) Ana Maria Braz Aravechia
b) Alessandra Zanetoni
XXIII - Gabinete do Prefeito
a) Ane Cristina Vila Rangel
b) Valdernice Botossi Trindade
XXIV - Empresa Municipal de Construções Populares – EM-
COP
a) Sandra Regina Migliorança
b) Marco Antônio do Amaral
XXV - EMPRO Tecnologia e Informação
a) Marcéluz Benvindo
b) Juscelino Alves
XXVI - Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB
a) Luis Justino Fernandes
b) Augusto Felipe da Silva Nunes
XXVII - Procon Rio Preto
a) Jean Dornelas
b) Zaqueu Felipe dos Santos
XXVIII - Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto 
RioPretoPrev
a) Adriano Antônio Pazianoto
b) Willian dos Santos Lima
XXIX - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – 
SeMAE
a) Luiz Guilherme Paolini Braga
b) Maria do Carmo Marques da Silva
XXX - Subprefeitura de Engenheiro Schimitt
a) Jacson Dener Marascalqui
b) João de Jesus Menino
XXXI - Subprefeitura de Talhado
Wellington Davidson Tosta Pinto” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 73/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
27 de abril de 2021

100/2020
Objeto: Registro de preço de horas de locação de guindas-
tes veicular e rodoviário.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 – Pedido 01.
Contratada: JAM LOCAÇÕES E TRANSPORTES MACAÉ 
LTDA.
Ordem de Serviço nº 51/2021 de 15.03.2021 recebida em 
13.04.2021. Valor de R$ 62.500,00. 
Itens: 1; 1.1; 2 e 2.1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 – PROCESSO SICOM 
397/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção com fornecimento de peças, materiais, 
serviço em guindaste tipo munck, modelo F10/2H, marca 
FACCHINI, acoplado ao Caminhão FORD, placa BNZ-0815, 
patrimônio 4020.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo de 
envio das propostas, fi ca designado o dia 07.05.2021 a partir 
das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 26.04.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
Extrato de Portaria nº 39 de 23/04/2021 – Designar o servi-
dor, RENATO TAKAHASHI, matrícula 466, para responder 
pela Coordenadoria de Tratamento de Esgoto e Resíduos 
do SeMAE, a partir de 26 de abril de 2021, enquanto durar 
a ausência da titular. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, surtindo efeito a partir de 26 de abril de 
2021.
S. J. Rio Preto 26.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A 
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A 
FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CULTURA - FULBEAS.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 04  - TELAS DE PROJEÇÃO (PATRIMÔNIOS: 
256458, 256459, 256460 e 256461). PARA SEU USO EX-
CLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO 
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ POR PRAZO 
INDETERMINADO, SENDO QUE O CEDENTE PODERÁ, 
A QUALQUER TEMPO, REQUERER A DEVOLUÇÃO DO 
BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:   26 DE ABRIL DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021  

Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente 
NOTIFICADOS da existência de débitos em aberto referentes 
às suas respectivas Inscrições Municipais.  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ETELVINA 
PEREIRA DOS 
SANTOS 

147.807/0 117/2021 

DEMETRIUS 
FERREIRA 
FERNANDES 

147.958/0 89/2021 

ROBERTO 
FERREIRA DA 
SILVA 

147.359/0 57/2021 

Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, 
objeto da notificação expedido por esta 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, e  
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não 
identificamos a quitação dos débitos ou a 
celebração de acordo de parcelamento. 

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS da abertura de 
processo administrativo de SUSPENSÃO dos Termos de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo 
Decreto n.º 18.374/2020.  
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da presente 
notificação, ensejará a Cassação dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, bem como o cancelamento da Inscrição 
Municipal e a lacração dos equipamentos utilizados.  
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
presente notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá 
ser realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/).  

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

CONVITE
LDO 2022

PROGRAMA DE METAS

Convidamos a população para assistir a transmissão da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 
2021, pela TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
as 17:00 horas com retransmissão as 19:00 horas conforme 
abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimen-
to ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, 
em atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgâni-
ca do Município Nº 39.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 

20/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.428.831/0001-46
Razão Social: SÃO CRISTOVÃO INTERMEDIAÇÃO, VENDA 
E AGENCIAMENTO DE
CNPJ: 40.979.121/0001-41
Razão Social: INOVA AGRO NUTRIÇÃO ANIMAL E FERTI-
LIZANTES LTDA
CNPJ: 40.151.865/0001-73
Razão Social: CASA DE RAÇÃO GIANINI LTDA
CNPJ: 41.215.852/0001-83
Razão Social: F & G EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA
CNPJ: 41.572.289/0001-09
Razão Social: CAMPOS JORDAO COMERCIO DE PEDRAS 
E DECORACAO LTDA
CNPJ: 41.551.713/0001-20
Razão Social: LIZ FELTER TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 41.543.344/0001-24
Razão Social: V3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.077.598/0001-02
Razão Social: KELLY RIQUETI CONFECCOES LTDA ME
CNPJ: 41.589.172/0001-20
Razão Social: ANDRE LUIS EGEA
CNPJ: 41.537.301/0001-36
Razão Social: MSO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.578.005/0001-83
Razão Social: R C DA SILVEIRA PRODUTOS AGROPECU-
ARIOS
CNPJ: 41.503.524/0001-82
Razão Social: BEATRIZ SEGANTIN VIEIRA DO NASCIMEN-
TO SERVIÇOS DE
Conforme processamento realizado, em 26 de Abril de 2021, 
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencio-
nadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 26 de Abril de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1917-1

                          Fica notifi cado, M & M Construtora e In-
corporadora Eireli, proprietária do imóvel sito à Rua Neca 
Medeiros - Coronel, nº 988, quadra 28, lote 05, Parque Ce-
leste, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 
1917-1, emitido em 14/04/2021, assinado pelo agente fi scal 
de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção 
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou pro-
jeto aprovado (reforma com acréscimo em fase de cobertura 
(parcial). A presente notifi cação (5900) substitui a antiga 
(5880) tendo em vista o novo Código de Obras e Edifi ca-
ções), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá re-
colher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 629,60 (seis 
centos e vinte e nove reais, sessenta centavos), uma vez 
que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR 
JU 88346853 8 BR, acusando "recusado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1917-2

                          Fica notifi cado, M & M Construtora e In-
corporadora Eireli, proprietária do imóvel sito à Rua Neca 
Medeiros - Coronel, nº 988, quadra 28, lote 05, Parque Ce-
leste, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 
1917-2, emitido em 15/04/2021, assinado pelo agente fi scal 
de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção 
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou pro-
jeto aprovado (reforma com acréscimo em fase de cobertura 
(parcial). A presente notifi cação (5900) substitui a antiga 
(5880) tendo em vista o novo Código de Obras e Edifi ca-
ções), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá re-
colher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 629,60 (seis 
centos e vinte e nove reais, sessenta centavos), uma vez 

que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR 
JU 88346853 8 BR, acusando "recusado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5740/2021

        Fica notifi cado, André Luiz Rodrigues Ferreira, compro-
missário do imóvel sito à Rua José Castilho, nº 512, quadra 
02, lote 02, Residencial Santa Ana, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005740, datada 
em 09/04/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas 
Valdecir Camillo Fernandes de Mello, tratando de construção 
por falta de alvará de construção (obra em fase de laje) em 
desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e 
Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346860 9 BR 
acusando "não existe o número indicado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Valdecir Camillo Fernandes de Mello
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5897/2021

        Fica notifi cado, Centro Comunitário Igreja Evangélica 
Assembleia Deus, proprietária do imóvel sito à Rua Pro-
pércio Ferrarezi, 574, quadra 24, lote A, Jardim São Fran-
cisco, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de 
Embargo nº 005897, datada em 01/04/2021, assinada pelo 
agente fi scal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando 
de construção por falta de alvará de construção (reforma 
com acréscimo em alvenaria) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – 
art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos o AR JU 88346835 1 BR acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será apli-
cada a multa no valor de R$ 1.259,20 (hum mil e duzentos e 
cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP
OSI
ÇÃ

O DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ARENA RB COMPLEXO 
ESPORTIVO LTDA EPP 02430/20 100 

UFM 
AIP-M-L 
000103 

ARTHUR CARVALHO FERRO 02420/20 20 
UFM 

AIP-S-F 
000100 

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA 02875/20 200 
UFM 

AIP-S-F 
000104 

MARIA DA GLORIA GOMES DOS 
SANTOS ME 02466/20 30 

UFM 
AIP-S-F 
000106 

MARINALVA C DA SILVA ME 02497/20 20 
UFM 

AIP-P-F 
000108 

PACTUS SEGURANÇA E 
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 00937/19 40 

UFM 
AIP-S-F 
000103 

PWD SAUDE E SEGURANÇA 
OCUPACIONAL LTDA 01413/19 19 

UFM 
AIP-S-F 
000102 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADINAM WATANABE RAMALHO 01471/21 AIF-S-E 
000131 

CASA DE REPOUSO PARA TERCEIRA 
IDADE SANTA FE LTDA 01460/21 AIF-S-V 

000116 
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01469/21 AIF-A-N 

000322 
FERNANDO CARDOSO MIRANDA 
RAMIDES 31954366809 01466/21 AIF-S-E 

000130 

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01468/21 AIF-A-N 
000321 

ITAU UNIBANCO S/A 01467/21 AIF-P-H 
000121 

ITAU UNIBANCO S/A 01464/21 AIF-P-H 
000122 

PLAZZA SERV FESTAS EIRELI ME 01465/21 AIF-A-S 
000137 

RECANTO DA BISA CASA DE REPOUSO 
LTDA ME 01459/21 AIF-S-E 

000132 

SERV FESTA NA REPRESA LTDA ME 01470/21 AIF-A-S 
000139 
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R ALVES DE SOUSA BAR ME 02465/20 40 
UFM 

AIP-S-F 
000105 

RENASCER RIO PRETO 
IMOBILIARIA EIRELI 02486/20 20 

UFM 
AIP-P-F 
000110 

RUZA & DIMITRIA CLINICA 
MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 01454/19 30 

UFM 
AIP-S-D 
000199 

SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA S/S LTDA 02028/20 500 

UFM 
AIP-S-F 
000101 

VALDIRENE BACCO 05747521888 02490/20 100 
UFM 

AIP-P-F 
000109 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
IRMAOS MUFFATO & CIA 
LTDA 02875/20 2021000009349 AIF-S-H 

000227 
PACTUS SEGURANÇA E 
MEDICINA 
OCUPACIONAL LTDA 

00937/19 2019000227439 AIF-S-F 
000082 

PWD SAUDE E 
SEGURANÇA 
OCUPACIONAL LTDA 

01413/19 2019000253351 AIF-S-F 
000087 

RUZA & DIMITRIA 
CLINICA MEDICA E 
ODONTOLOGICA LTDA 

01454/19 2019000289437 AIF-S-D 
000104 

SORRISO & CIA 
ODONTOLOGIA 
POLICLINICA S/S LTDA 

02028/20 2020000227832 AIF-S-F 
0000122 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

C R DA COSTA ROTISSERIA ME 00906/20 AIF-A-N 
000188 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CELIA IZABEL MARQUI BONFANTI ME 01064/15 AIF-I-E 
000412 

GISELIA MARCELINO DE SOUZA SILVA 
ME 00622/21 AIF-A-N 

000301 
São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2021. 

 

 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO 
EMPREGO

EXTRATO DO 3.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORA-
ÇÃO 004/2018: que entre si celebram a Secretaria Municipal 
do Trabalho e do Emprego e Ares – Associação Riopretense 
de Educação e Saúde, doravante denominada simples-
mente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ 
sob n.51.858.561/0001-67, localizada à Rua Iriritiba, 1370 
- Bairro Jardim Sonia, CEP 15050-462 - São José do Rio 
Preto, representado neste ato por seu(s) dirigente, a SRA. 
LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO, portadora da cédula 
de identidade RG 26.748.447-1 SSP/SP e inscrita no  CPF/
MF 257.465.578.89, em conformidade com a Lei Federal 
nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto Municipal 
nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decre-
to nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo 
Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017,  fi rmados nos 
autos do processo de chamamento público n.º 002/2017, 
celebram o aditivo de prorrogação de 09 meses do termo 
004/2018.
OBJETO: Programa de geração de renda e educação para 
o trabalho por meio de coleta seletiva de resíduos reciclá-
veis, separação e transformação de produtos coletados no 
município de São José do Rio Preto.
VALOR DO 3° ADITIVO: R$333.878,47 (Trezentos e Trinta 
e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta 
e Sete Centavos), com recursos de fonte 1 - fi cha 266 de 
Subvenções sociais, conforme cronograma de desembolso, 
constantes no Plano de Trabalho   
PRAZO DE EXECUÇÃO DO 3° ADITIVO:  09 MESES
DATA DA ASSINATURA DO 3° ADITIVO:  01 de abril de 
2021
DATA DA VIGÊNCIA DO 3° ADITIVO: 1° de abril 2021 até 31 
de dezembro de 2021.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo 
os respectivos anexos, está disponível no portal da Transpa-
rência desse município www.riopreto.sp.gov.br
MARCIA REGINA RODRIGUES CALDAS FERNANDES 
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

Extrato de portaria n°002/2019 GCM de 29 de junho 
de 2019 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
002/2019: onde averiguou-se eventual ilegalidade na condu-
ta do Guarda Civil Municipal: Marcio Amantea Martino, deci-
diu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, 
I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 
05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORRE-
GEDORIA/GCM

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 015/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
         

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito 
de sua competência no município de São José do Rio Preto, 
o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-
168/300/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
- Sd PM Charllington José ARLINDO da Silva, RE: 161280-8. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 20 
de abril de 2021.        
  Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se.    

São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021. 

 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi -
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. GABRIEL DELBEM BELLON e KARLA TOMÁZ FARIA, 
sendo ele fi lho de ALAÉRCIO BELLON e de MÍRIAM MARIA DELBEM 
BELLON e ela fi lha de CARLOS ALBERTO FARIA e de MARILENE 
TOMÁZ FARIA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 17/04/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi -
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. WESLEI DE OLIVEIRA PIRES e ISIS PIRES SOUZA, sendo 
ELE fi lho de DEVAIR PIRES e de IVANILCE MARIA DE OLIVEIRA e 
ELA fi lha de JOSÉ SANTOS SOUZA e de TÂNIA PIRES SOUZA;
2. JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO e LUANA MORETTI, sen-
do ELE fi lho de DENILSON MOREIRA DA SILVA e de ALESSANDRA 
DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA e ELA fi lha de DEVANIR MORETTI 
e de SANDRA CRISTINA MORETTI;
3. AIRY DA SILVA e ÉRIKA MARTINS RIBEIRO MARIANO, 
sendo ELE fi lho de VILMA CANDIDA DA SILVA OTTOBONI e ELA fi lha 
de PEDRO MARIANO e IRANI MARTINS RIBEIRO MARIANO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 24/04/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi -
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LEONARDO MARTINS DALBIANCO e CARINA DIAS 
RODRIGUES, sendo ELE fi lho de JULIO EVARISTO DALBIANCO e de 
LINEIA MARTINS DALBIANCO e ELA residente no 2º subdistrito, fi lha 
de JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES e de EDNÉIA APARECIDA DIAS;
2. ANDERSON RODRIGUES PANTOJA DOS SANTOS e MIRE-
LE VITAL DE SOUZA, sendo ELE fi lho de MARINALDO AGOSTINHO 
DOS SANTOS e de ANADIZA RODRIGUES PANTOJA DOS SANTOS e 
ELA fi lha de JOSÉ DIAS DE SOUZA e de MARIA CONCEIÇÃO VITAL;
3. FELIPE NAJM BARBEIRO e ANA CAROLINA FALCÃO 
MENDES, sendo ELE fi lho de SERGIO LUIS BARBEIRO e de MARIA 
AUGUSTA NAJM BARBEIRO e ELA fi lha de CARLOS ANDRÉ FALCÃO 
MENDES e de SANDRA VALÉRIA FALCÃO MENDES;
4. SILAS BRUNO DE JESUS IGNÁCIO e VERÔNICA DE SOU-
ZA MARQUES, sendo ELE fi lho de OSMAR IGNÁCIO e de MARIA EU-
NICE PEREIRA IGNÁCIO e ELA fi lha de ROMILDO JOSÉ MARQUES e 
de CLAUDIA DE DEUS DE SOUZA MARQUES;
5. JÂNIO DE OLIVEIRA PAIXÃO e ANA LÚCIA GOMES LOBA-
TO, sendo ELE fi lho de JOSÉ TO,É PAIXÃO e de ALITA DE OLIVEIRA 
PAIXÃO e ela fi lha de GERALDO DA SILVA LOBATO e de MARIA 
GOMES LOBATO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 26/04/2021.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
84/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ/MF sob nº 17.141.313/0001-62
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo 
de vigência do contrato da continuidade na construção da Creche Esco-
la do bairro Portal da Fonte, com base no Art. 57, §1º, II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: A de vigência do contrato fi ca prorrogada pelo prazo de 12 
meses, com vigência até 09 de abril de 2022, com base no §2º do art. 
57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Monte Aprazível, 09 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Muni-
cipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes foram conferidas por lei.
CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Públi-
co Municipal nº 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, a 
comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias 
úteis a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 
às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender 
necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das 
Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes docu-
mentos:RG, CPF, Título eleitoral e comprovante de votação na última 
eleição, Comprovante de residência, Comprovante de escolaridade, 
Certidão de nascimento ou casamento, Certidão de nascimento dos 
fi lhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 3x4 recente, Atestado médi-
co ocupacional, Certidão negativa de Antecedentes Criminais, Carteira 
Profi ssional, Cartão do PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais 
de 1 (um) cargo público remunerado.

Nº de Inscrição: 230191-9
Candidato (a): FRANCYNAI MARIA ALVES DA SILVA
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Classifi cação: 6°

O não comparecimento na referida data e horário, implicará na desis-
tência automática do convocado sem direito a qualquer reclamação 
futura ou interposição de recursos administrativos.

Mirassolândia, 26 de Abril de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO (PRESENCIAL)- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 042/2021; Ata de Registro de Preço nº 040/2021 e objeto do Processo nº 065/2021. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para a Administração Geral e o Departamento de Educação do município de 
Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 27/abril/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. MOTIVO DA 
RETIFICAÇÃO: Melhor descrição da tabela constante ao Anexo 2 do respectivo edital. DATA: 26/abril/2021 PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva
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RODOBENS CORPORATIVA S.A. - CNPJ nº 56.540.776/0001-59
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração de fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reaisDemonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

 Controladora Consolidado
ATIVO Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 68.013 51 199.100 36.606
Aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários 7 13.037 210 64.191 209
Instrumentos financeiros - derivativos 8 - - 8.938 -
Contas a receber de clientes 9 - - 297.726 3.621
Estoques 10 - - 417.983 4.889
Tributos a recuperar 11 1.260 654 15.799 6.747
Outros ativos 12 9.263 - 62.639 6.699
  91.573 915 1.066.376 58.771
Ativos não circulante mantidos para venda 13 109.096 - 109.096 -
Total do ativo circulante  200.669 915 1.175.472 58.771
Não circulante
Aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários 7 - - 3.300 -
Contas a receber de clientes 9 - - 351.726 -
Estoques 10 - - 448.196 -
Partes relacionadas 15 5.301 - 7.399 464
Depósitos judiciais 22 - - 7.717 3
Tributos diferidos 14 1.118 - 5.376 4.864
Outros ativos 12 27.058 - 45.782 3.803
  33.477 - 869.496 9.134
Investimentos
Em sociedades coligadas, 
 controladas e controladas em conjunto 16 899.811 32.130 321.511 2.096
Propriedades para investimentos  2.418 - 2.418 -
Outros investimentos  - - 814 -
Intangível 17 67 - 16.115 148
Imobilizado 18 427 30 112.793 29.739
Direito de uso de ativos  1.786 - 1.786 -
Total do ativo não circulante  937.986 32.160 1.324.933 41.117
Total do ativo  1.138.655 33.075 2.500.405 99.888

 Consolidado
 Reservas de lucros
   Ajustes   Lucros Lucros  Participação Total do
  Capital de avaliação   a serem (prejuízos)  dos não patrimônio
 Nota social patrimonial Legal Retenção destinados acumulados Total controladores líquido
Em 31 de dezembro de 2018  33.879 2.020 590 6.217 - (4.219) 38.487 27.547 66.034
Prejuízo do exercício  - - - - - (5.977) (5.977) (4.644) (10.621)
Participação no resultado abrangente das controladas 23 (c) - (8.393) - - - - (8.393) (3.601) (11.994)
Ajustes de economia hiperinfl acionária 23 (d) - 10.254 - - - - 10.254 4.651 14.905
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 23 (c) - (1.428) - - - - (1.428) (613) (2.041)
Total do resultado abrangente do exercício  - 433 - - - (5.977) (5.544) (4.207) (9.751)
Em 31 de dezembro de 2019  33.879 2.453 590 6.217 - (10.196) 32.943 23.340 56.283
Lucro líquido do exercício  - - - - - 19.494 19.494 6.010 25.504
Ajustes de economia hiperinfl acionária 23 (d) - 15.810 - - - - 15.810 4.617 20.427
Participação no resultado abrangente das controladas 23 (c) - (13.383) - - - - (13.383) (1.692) (15.075)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 23 (c) - 5.298 - - - - 5.298 1.067 6.365
Total do resultado abrangente do exercício  - 7.725 - - - 19.494 27.219 10.002 37.221
Aumento de capital social 23 (a) 208.161 - - - - - 208.161 - 208.161
Versão do acervo recebido em cisão 23 (a) 816.989 (20.217) - 1.385 - - 798.157 373.080 1.171.237
Destinações do lucro líquido:
Distribuição de lucros e dividendos  - - - - - - - (61) (61)
Retenção de lucros 23 (b) - - 465 - 8.833 (9.298) - - -
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas  1.025.150 (20.217) 465 1.385 8.833 (9.298) 1.006.318 373.019 1.379.337
Alterações nas participações em 
 controladas que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social de acionistas não controladores 23 (e) - - - - - - - 1.240 1.240
Redução de participação de acionistas não controladores 23 (e) - - - - - - - (1.540) (1.540)
Total das transações com acionistas  - - - - - - - (300) (300)
Em 31 de dezembro de 2020  1.059.029 (10.039) 1.055 7.602 8.833 - 1.066.480 406.061 1.472.541

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

1. Informações gerais: A Rodobens Corporativa S.A. (“Companhia”) com sede na cidade de São José do Rio Pre-
to, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, 15.015-700, tem como objeto social e 
atividade preponderante a participação, direta e indireta, no capital de outras empresas (Nota 21). Durante o 3º 
trimestre de 2020 a Companhia passou por reestruturação societária, com destaque para os seguintes movimen-
tos: • Em 31 de agosto de 2020 foi feita a cisão parcial da Rodobens S.A. (antiga GV Holding S.A.), empresa do 
mesmo grupo econômico, com consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se 
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica 
as atividades operacionais do grupo. Com a versão do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa 
S.A. foi aumentado em R$ 816.989, mediante a emissão de 760.528.556 novas ações (Nota 22 (a)); • Em 30 de 
setembro de 2020 foram integralizados no capital social da Companhia R$ 172.160, com emissão de 164.119.152 
novas ações, mediante conferência ao capital social da Companhia das participações societárias que os acionis-
tas subscritores detinham na Rodobens S.A. que representam a uma participação de 26,60%. (Nota 23 (a)); To-
das as operações de reorganização societária estão sob o mesmo controle comum e seguiram a política de valor 
contábil. Suas controladas abrangem as atividades que podem ser resumidas, segundo a sua natureza, como se-
gue: (a) Incorporação e construção civil: Essas atividades incluem a incorporação e construção civil, a com-
pra e venda de imóveis, a prestação de serviços e a administração de carteira de recebíveis de financiamento imo-
biliário, entre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens S.A. para a Companhia (Nota 23(a)). 
As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). (b) Locação de imóveis e 
outras: Essas atividades incluem Locação e comercialização de imóveis, participação em outras empresas, co-
municação empresarial, dentre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens S.A. para a Com-
panhia (Nota 23(a)). As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). (b) Co-
mercial e outras atividades no exterior: Outras atividades desempenhadas pelas controladas, como operações 
no exterior, participação em outras empresas, dentre outras. As atividades são efetuadas por meio das empresas 
mencionadas na Nota 2.2 (a). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Ad-
ministração, em 19 de abril de 2021.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e prin-
cipais práticas contábeis adotadas: 2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): 
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de re-
latório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB)), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliá-
ria no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com incor-
poração imobiliária. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias, se-
guem o entendimento da administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício circular 
/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS 15. As demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração em sua gestão. As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresenta-
das a partir da Nota 2.2, essas políticas têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresen-
tados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto no caso de ativos e 
passivos financeiros demonstrados na Nota 5 como mensurados ao valor justo por meio do resultado ou valor jus-
to por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos mantidos para a venda são mensurados pelo menor va-
lor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade das operações da Companhia. Vale res-
saltar que as operações da Companhia foram afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do CO-
VID-19 em 2020, no entanto, a Companhia atuou e continua atuando em planos de adaptação à situação, os quais 
contribuíram para que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2020 não 
tivessem impactos relevantes. Na data em que a administração autorizou a emissão das presentes demonstra-
ções financeiras, a administração da Companhia determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem 
em dúvida a capacidade da Companhia de continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identifi-
cou qualquer situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. 2.2. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: No processo 
de consolidação foram eliminados saldos ativos, passivos, receitas e despesas de operações e lucros ou prejuí-
zos não realizados entre as empresas consolidadas. As demonstrações financeiras de investidas em cuja admi-
nistração a Companhia não exerça controle, independentemente da sua participação, mas que possui influência 
significativa, foram consideradas como investimentos em coligadas na consolidação conforme item (ii) a seguir e 
Nota 16 (a). As empresas controladas estão mencionadas no item (i) a seguir. As seguintes políticas contábeis fo-
ram aplicadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas: (i) Controla-
das: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou 
tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades 
relevantes da investida. Transações entre empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes 
relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação for-
neça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são al-
teradas quando necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas pela Companhia. (ii) Coli-
gadas e controladas em conjunto: Coligadas e controladas em conjunto são todas as entidades sob as quais 
a Companhia tem influência significativa, mas não o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em 
conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu 
valor de custo (Nota 16). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição 
é reconhecida na demonstração do resultado. As movimentações cumulativas pós-aquisição são ajustadas con-
tra o valor contábil do investimento. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada for igual 
ou superior a sua participação na coligada, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece 
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada. 
(a) Empresas controladas incluídas na consolidação: Segue abaixo o percentual de participação nas empre-
sas controladas incluídas na consolidação segregadas por segmento e natureza das operações:
 Consolidado
 2020 2019
(i) Incorporação e construção civil
Jaux Holding Ltda. 99,87 -
Juillan Holding Ltda. 100,00 -
Junas Holdings Ltda. 99,95 -
RNI Negócios Imobiliários S.A. 36,61 -
(ii) Locação de imóveis e outras
AF Tatuapé Veículos Ltda. 100,00 -
Delta Veículos Ltda. 100,00 -
DM Motors do Brasil Ltda. 99,90 -
Green Star Peças e Veículos Ltda. 100,00 -
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 100,00 -
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 100,00 -
Itabens Participações Ltda. 100,00 -
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 100,00 -
RCE Digital Ltda. 90,00 -
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 93,77 -
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 100,00 -
Rodobens Holding Ltda. 100,00 -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 99,56 -
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 99,98 -
Rodobens Participações Ltda. 99,99 -
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 100,00 -
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 75,64 -
(iii) Comercial e outras no exterior
Automotores Juan Manuel Fangio S.A. 100,00 56,11
Rodobens Argentina S.A. 100,00 56,11
Rodobens Internacional S.A. 100,00 56,11
Rodobens Inversiones S.A. 100,00 56,11
Empresa Rodobens S.A. de Ahorro para Fines Determinados 100,00 56,11
Rodobens Vehículos S.A. 100,00 56,11
WV Holdings Ltd. 100,00 57,10
(b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as transações com participações 
de não controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações 
de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos 
ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para par-
ticipações de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de 
avaliação patrimonial”. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as in-
formações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando in-
dicado de outra forma. (i) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a 
moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, 
quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas 
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com 
empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou des-
pesa financeira. As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como por exemplo, os 
investimentos em controladas no exterior, são registrados na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, no patri-
mônio líquido da Companhia, e somente são registrados ao resultado do exercício quando o investimento for ven-
dido ou baixado para perda. (ii) Controladas com moeda funcional diferente: Os resultados e a posição fi-
nanceira das controladas que integram as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, 
cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como 
segue: • Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamen-
to da data do balanço. • As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas 
de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas 
vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das 
operações). • Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no 
patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. As controladas Automotores Juan Manuel Fangio 
S.A., Rodobens Vehículos S.A., Rodobens Argentina S.A., Rodobens Internacional S.A., Empresas Rodobens S.A de 
Ahorro Para Fines Determinados, Rodobens Locadora de Vehículos S.A. e Rodobens Inversiones S.A. tem como 
moeda funcional o Peso argentino e a WV Holdings Limited têm como moeda funcional o Dólar norte-americano. 
Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações no ex-
terior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou ven-
dida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resul-
tado como parte de ganho ou perda sobre a venda. As investidas contabilizadas pelo método da equivalência pa-

 Controladora Consolidado
 Nota 2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social  18.377 (5.977) 30.524 (12.126)
Ajustes
Depreciação e amortização 17 e 18 46 30 3.375 486
Depreciação s/ direito de uso  823 - 823 -
Resultado na alienção de bens imobilizado  - - 17.069 935
Resultado de participações societárias 16 (30.192) 5.868 (44.034) (66)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 27 - - 731 -
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas  (494) (15) (1.209) 721
Apropriação de encargos s/ arrendamento  159 - 159 -
Provisões (reversão) com ações judiciais 28 - 26 (822) 26
Valor justo de derivativos  - - (8.938) -
  (11.281) (68) (2.322) (10.024)
Variações nos ativos
Contas a receber  - - 15.083 1.408
Estoques  - - (76.019) 847
Demais contas a receber e outros ativos  39.150 783 65.900 7.680
Tributos a recuperar  (606) (17) 2.721 4.004
Aplicações financeiras, interfinanceiras e derivativos  (12.351) 12 22.447 (664)
Depósitos judiciais  - 3 1.565 1
Ativos não circulante mantidos para venda  8.569 - 8.569 -
  34.762 781 40.266 13.276
Variações passivos
Adiantamento de clientes  2.136 - 23.294 (31)
Fornecedores  580 - (55.478) 1.478
Salários e encargos sociais  4.556 (449) 5.655 (998)
Credores diversos  - - 24.173 -
Tributos a recolher  201 - (7.485) (4.233)
Demais contas a pagar e outros passivos  (1.676) 82 (13.120) (3.192)
  5.797 (367) (22.962) (6.976)

 Controladora Consolidado
 Nota 2020 2019 2020 2019
Receita líquida de vendas e prestação de serviços 25 - - 208.513 47.144
Custo das vendas e serviços prestados 26 - - (167.219) (38.008)
Lucro bruto  - - 41.294 9.136
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas 27 - - (22.640) (3.814)
Administrativas 28 (10.483) (152) (52.311) (10.966)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 29 (3.067) 13 17.412 642
Resultado de participações societárias 16 30.192 (5.868) 44.034 66
Lucro (prejuízo) operacional  16.642 (6.007) 27.789 (4.936)
Receita financeira 30 2.048 30 33.698 1.630
Despesa financeira 30 (314) - (30.962) (8.820)
Resultado financeiro  1.734 30 2.736 (7.190)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  18.377 (5.977) 30.524 (12.126)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 24 - - (5.995) 1.505
Diferidos 24 1.118 - 975 -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  19.494 (5.977) 25.504 (10.621)
Atribuível a:
Acionistas/sócios da Rodobens Corporativa  19.494 (5.977) 19.494 (5.977)
Participação dos acionistas/sócios não controladores  - - 6.010 (4.644)
  19.494 (5.977) 25.504 (10.621)

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

 Controladora Consolidado
 Nota 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  19.494 (5.977) 25.504 (10.621)
Outros componentes do resultado abrangente
Itens a serem posteriormente reclassifi cados para o resultado
Ajustes de economia hiperinfl acionária 23 (d) 15.810 10.254 20.427 14.905
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 34 (c) (i) 5.298 (1.428) 6.365 (2.041)
Participação no resultado abrangente das controladas 34 (c) (ii) (13.383) (8.393) (15.075) (11.994)
Total do resultado abrangente do exercício  27.219 (5.544) 37.221 (9.751)
Atribuível a:
Participação de controladores  27.219 (5.544) 27.219 (5.544)
Participação de não controladores em investidas  - - 10.002 (4.207)
  27.219 (5.544) 37.221 (9.751)

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

 Controladora Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores  580 - 31.044 4.175
Empréstimos e financiamentos 19 - - 171.354 1.282
Salários e contribuições sociais  4.556 - 18.677 1.788
Tributos a recolher  201 - 1.937 2.560
Adiantamentos de clientes  2.136 - 31.549 7
Credores diversos 20 - - 63.820 -
Partes relacionadas 15 1.832 - 8.368 -
Passivo de arrendamento  963 - 963 -
Outros passivos 21 97 1 31.025 11.869
Total do passivo circulante  10.365 1 358.737 21.681
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 19 - - 287.498 20.652
Provisões para contingências 22 131 131 7.265 182
Credores diversos 20 - - 334.957 -
Tributos diferidos 14 - - 33.919 -
Partes relacionadas 15 54.846 - - -
Passivo de arrendamento  883 - 883 -
Outros passivos 21 5.950 - 4.605 1.090
Total do passivo não circulante  61.810 131 669.127 21.924
Total do passivo  72.175 132 1.027.864 43.605
Patrimônio líquido 23
Capital social  1.059.029 33.879 1.059.029 33.879
Reservas de lucros  17.490 6.807 17.490 6.807
Ajustes de avaliação patrimonial  (10.039) 2.453 (10.039) 2.453
Prejuízos acumulados  - (10.196) - (10.196)
  1.066.480 32.943 1.066.480 32.943
Participação de sócios não controladores  - - 406.061 23.340
Total do patrimônio líquido  1.066.480 32.943 1.472.541 56.283
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.138.655 33.075 2.500.405 99.888

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

 Controladora Consolidado
 Nota 2020 2019 2020 2019
Caixa gerado nas operações  29.277 346 14.983 (3.724)
Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro pagos - - (5.796) 1.505
Juros pagos e recebidos  - - (10.986) -
Juros pagos s/ arrendamento  (158) - (158) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais  29.119 346 (1.958) (2.219)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa por ganho de controle  - - 88.394 -
Adições em ativos intangíveis 17 - - (805) (28)
Aquisições de bens do ativo imobilizado 18 (240) - (3.595) (6)
Aquisições e baixa de investimentos  (64.288) (432) 1.305 (112)
Dividendos e juros sobre o capital recebidos  9.622 - 7.721 -
Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível  - - 5.145 179
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimento  (54.906) (432) 98.165 33
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos  - - (61) -
Aumento do capital social  96.490 - 96.490 -
Participação de não controladores  - - (299) -
Ingressos e pagamentos de mútuos 
 com partes relacionadas, líquidos  (1.977) - (172) (152)
Captações de empréstimos, financiamentos  - - 62.101 (21.718)
Pagamentos de empréstimos, financiamentos  - - (91.008) 20.154
Pagamentos de arrendamentos  (764) - (764) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de financiamentos  93.749 - 66.287 (1.716)
Aumento (redução) líquida de 
 caixa e equivalentes de caixa  67.962 (86) 162.494 (3.902)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6 51 137 36.606 40.508
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 6 68.013 51 199.100 36.606

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

trimonial reportam na moeda de economia hiperinflacionária - Peso argentino. O balanço patrimonial e a demons-
tração do resultado abrangente dessa investida foram atualizados monetariamente, para calcular a parcela da 
Companhia em seus ativos líquidos e no resultado. As demonstrações financeiras atualizadas das investidas ex-
pressas em moeda estrangeira, foram convertidas pelas taxas de câmbio de fechamento. Os itens monetários não 
foram atualizados, pois já são expressos em termos da unidade monetária corrente no final do período de relató-
rio. Itens monetários são valores detidos e itens a serem recebidos ou pagos em dinheiro. Todos os outros ativos 
e passivos não monetários, quando não reconhecidos a valores correntes no final do período de relatório, como, 
por exemplo, a valor líquido realizável e a valor justo, de modo que não são atualizados monetariamente, foram 
atualizados monetariamente. Todos os componentes do patrimônio líquido foram atualizados monetariamente pela 
aplicação do Índice Geral de Preços, desde o início do período ou da data de contribuição, se posterior. As muta-
ções do patrimônio líquido durante o período foram divulgadas. Os ganhos ou as perdas na posição monetária lí-
quida devem ser incluídos no resultado e divulgados separadamente. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta li-
quidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos 
financeiros: 2.5.1. Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob 
as seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por 
meio do resultado) e (b) ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimen-
to inicial. Os itens que passaram a ser mensurado ao custo amortizado, atendem as condições especificadas pelo 
CPC 48 / IFRS 9, de que o ativo financeiro é mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo é manter esses 
ativos financeiros a fim de receber fluxos de caixas contratuais. (a) Ativos financeiros ao valor justo (seja por 
meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado): Os ativos financeiros ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais con-
sistem basicamente em principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por meio 
da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros. A Companhia classifica os seguin-
tes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qua-
lificam para mensuração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo fi-
nanceiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ati-
vos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. (b) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos 
ou calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles 
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data das demonstrações financeiras (estes são classifica-
dos como ativos não circulantes). 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas regulares de 
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo 
valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor 
justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhe-
cidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financei-
ros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido 
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e 
os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subse-
quentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros mensurados e contabilizados pelo custo amor-
tizado, usam o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo 
de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do re-
sultado em “Resultado financeiro” no período em que ocorrem. Quando os títulos classificados como disponíveis 
para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no 
patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado como “Resultado financeiro”. 2.5.3. Compensação de 
instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no ba-
lanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-
-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Dessa forma, os saldos manti-
dos com clientes em Contas a receber de clientes e Adiantamentos de clientes, bem como os saldos mantidos 
com fornecedores em Fornecedores e Adiantamentos a fornecedores, estão sendo apresentados líquidos, nas pre-
sentes demonstrações financeiras, quando atendidos os requisitos aplicáveis. 2.5.4. Impairment: A Companhia 
avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao cus-
to amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada 
depende de ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, 
a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as 
perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.6. Instrumentos de-
rivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivati-
vos é celebrado e são subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho 
ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos ca-
sos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da nature-
za do item que está sendo protegido por hedge. O valor justo dos instrumentos derivativos está divulgado na Nota 
8. Como procedimento de gestão de seus riscos de mercado, a Companhia administra as suas exposições em 
moeda estrangeira por meio da contratação de instrumentos financeiros derivativos atrelados ao dólar, conside-
rando a previsão de despesas contida no orçamento oficial da Companhia. A Companhia também administra suas 
exposições em juros por meio de políticas de controles, estabelecimento de estratégias operacionais, determina-
ção de limites e diversas técnicas de acompanhamento das posições, e ainda, efetua operações envolvendo ins-
trumentos financeiros derivativos que se destinam a clientes, associadas a operações de captação ou aplicação 
de recursos. 2.7. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a re-
ceber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Com-
panhia e controladas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo 
normal da Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresen-
tadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 
provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor 
faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.8. Estoques: Os estoques são demonstrados 
ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação do 
“custo médio ponderado” das compras ou produção; quando necessário, é constituída provisão para desvalori-
zação desses estoques a mercado. Os imóveis a comercializar estão representados por unidades construídas ou 
em construção ainda não comercializadas, bem como por terrenos para futuras incorporações. São avaliados pelo 
custo de aquisição, adicionado pelos custos incorridos com a evolução da obra e despesas estimadas para efe-
tuar a venda. O valor líquido de realização, que é representado pelo preço de venda estimado no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda, é superior ao seu valor contábil, os quais 
não excedem o valor de mercado. A Companhia periodicamente avalia a recuperabilidade de seus estoques, in-
cluindo aqueles que são retornados após distratos com clientes, e não têm identificado mudanças relevantes no 
seu valor realizável que pudessem apresentar impactos significativos em suas demonstrações financeiras. 2.9. Ou-
tros ativos: Os demais ativos recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou deter-
mináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando aplicável, 
por provisão para ajuste ao valor de realização, que é constituída com base na análise das expectativas de sua 
efetiva realização. São incluídos como ativo circulante, aqueles ativos com prazo de vencimento inferior a 12 me-
ses após a data de emissão do balanço. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. (a) Despe-
sas a repassar a SPEs (controladas e operações em conjunto - Incorporação imobiliária): Representadas 
por gastos com empreendimentos em fase de pré-lançamento, os quais são repassados para as SPEs quando da 
constituição destas, apropriados ao custo dos imóveis comercializados, adotando-se os mesmos procedimentos 
descritos na Nota 2.20 a seguir. (b) Despesas comerciais a apropriar (Incorporação imobiliária): Incluem os 
gastos com comissões diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários, sendo apropriados ao resul-
tado observando-se o critério de apropriação da receita, descrito na Nota 2.20 a seguir, exceto as comissões so-
bre vendas canceladas, que são lançadas ao resultado no caso de cancelamento ou quando for provável que não 
haverá pagamento dos valores contratados. 2.10. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não 
circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, princi-
palmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa. Estes ativos são avaliados pelo 
menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. 2.11. Investimentos: As participa-
ções em empresas coligadas e controladas em conjunto (joint ventures) são avaliadas pelo método de equivalên-
cia patrimonial (Nota 16). 2.12. Intangível: (a) Relações contratuais com clientes: As relações contratuais 
com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo valor justo na data da aqui-
sição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor de custo menos 
a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear durante a vida esperada da rela-
ção com o cliente. (b) Softwares: Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente, substan-
cialmente formados por direitos de uso de software, são registrados ao custo, deduzido da amortização e das per-
das por redução ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada 
dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 2.13. Imobilizado: O imobilizado é men-
surado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens e inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qua-
lificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo sepa-
rado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a 
esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os reparos e manutenções são lançados em 
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de ou-
tros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a 
vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final 
de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor 
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estima-
do. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contá-
bil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 
2.14. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a 
verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu 
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e 
o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos 
não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para 
a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 2.15. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso nor-
mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um 
ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, re-
conhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos incorridos. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 
2.16. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo me-
nos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de 
tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo 

do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despe-
sa no período em que são incorridos. 2.17. Provisões para contingências: As provisões para ações judiciais (tra-
balhista, cível e tributária) são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não for-
malizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui-
dar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual re-
flita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O au-
mento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.18. Im-
posto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição 
social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos 
na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calcu-
lado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A admi-
nistração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabe-
lece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O im-
posto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo 
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total de-
vido na data do relatório. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o méto-
do do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e pas-
sivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e 
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apura-
ção dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa 
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados em separado, e 
não pelo líquido. As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo re-
gime de tributação Lucro Real Anual, à alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela excedente a R$ 
240 ao ano para o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social. Determinadas sociedades efetuam apura-
ção com base no regime de lucro real e outras com base no regime do lucro presumido. Qualificam-se para o re-
gime de lucro presumido as sociedades cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou in-
ferior a R$ 78.000. No regime do lucro real, as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social são aplica-
das sobre o resultado do período ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. No regime de 
lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e da contribuição social à ra-
zão de 12% sobre as receitas brutas de vendas de imóveis e de 32% sobre as receitas de prestação de serviços 
para ambos os tributos. Quanto ao regime especial de tributação (RET) em 19 de julho de 2013 foi publicada a Lei 
nº 12.844, que deu nova redação aos artigos 4º e 8º da Lei nº 10.931/04, instituindo que, para cada incorporação 
imobiliária submetida ao Regime Especial de Tributação - RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equi-
valente a 4% da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, do Programa de Integração So-
cial/Programa de Formação ao Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social - COFINS. 2.19. Benefícios a empregados - participação nos lucros: A Companhia 
concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, vinculados ao atingimento de metas 
operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada semestre. Ao final de cada exer-
cício, a administração provisiona os valores a serem pagos nas demonstrações financeiras com base em estima-
tivas, cujos valores costumam ser próximos aos valores efetivamente pagos. 2.20. Reconhecimento da recei-
ta: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produ-
tos e serviços em conformidade com o CPC 47 / IFRS 15, no curso normal das atividades da Companhia. A recei-
ta é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das elimi-
nações das vendas entre as empresas consolidadas pela Companhia. A Companhia reconhece a receita quando 
o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entida-
de e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme 
descrição a seguir. (a) Venda de produtos: A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando o contro-
le sobre os produtos é transferido e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a acei-
tação dos produtos pelo cliente. A Companhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data 
em que o produto é entregue ao comprador. (b) Venda de serviços: As vendas de serviços são reconhecidas após 
(i) emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) após ser finalizada a prestação de serviços. (c) Venda de 
imóveis: A receita operacional decorrente da atividade de incorporação imobiliária, cujos contratos são classifi-
cados como venda de bens para os quais existem evidências efetivas de que o controle, os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes à propriedade dos bens são transferidos para o comprador durante a execução das 
obras de forma contínua, é reconhecida pelo percentual de evolução do contrato, desde que o resultado do con-
trato possa ser estimado de maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de conclusão é avaliado pela 
referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo incorrido em relação ao custo 
total orçado dos empreendimentos. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. A en-
tidade RNI Negócios Imobiliários S.A e suas controladas (RNI) reconhecem suas receitas conforme o entendimen-
to manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS 
15, conforme segue: • Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguin-
tes critérios: (i) As receitas de vendas, os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorpora-
ções são apropriados ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência de riscos e 
benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de exe-
cução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento, ou seja, o reconhecimento das receitas e dos cus-
tos ocorre à medida que a construção avança. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em re-
lação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos sobre as vendas contratadas; e (ii) As receitas de 
vendas apuradas, conforme o item (i), incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são 
contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as recei-
tas contabilizadas e os valores recebidos. • Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropria-
do no momento em que a venda é efetivada e transferência de controle, independentemente do prazo de recebi-
mento do valor contratual, conforme CPC 47. • As atualizações e os ajustes a valor presente são apropriados ao 
resultado, na rubrica de receita de empreendimentos vendidos, no período pré-chaves, e atualizações na rubrica 
de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando o regime de competência, independentemente de seu 
recebimento. As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência. 
Para os casos em que os clientes não obtêm sucesso na contratação de crédito com instituição financeira ou per-
da da capacidade financeira, a RNI analisa a viabilidade do crédito direto com o cliente e para os casos em que 
não há viabilidade de crédito direto com o cliente, ocorre o distrato da venda e o tratamento contábil adotado pela 
RNI é o estorno do saldo devedor do cliente deduzindo as receitas registradas na demonstração do resultado do 
período na rubrica “Receita líquida dos empreendimentos vendidos” e em contrapartida é estornado também o 
custo desta unidade na rubrica “Custo dos empreendimentos vendidos” contra o estoque da RNI. (d) Receitas 
financeiras: As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efe-
tiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos resultados 
financeiros líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado 
e ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes calculada utilizando o método da 
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de juros. A re-
ceita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo fi-
nanceiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ati-
vos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo fi-
nanceiro (após a dedução da provisão para perdas). 2.21. Custos e demais receitas e despesas: Os custos e 
as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil da competên-
cia. Os custos acompanhando o reconhecimento da receita de acordo com o CPC 47 / IFRS 9. 2.22. Distribuição 
de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os 
acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, 
com base no estatuto social das empresas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado 
na data em que são aprovados pelo Conselho de Administração. 2.23. Resultado por ação básico e diluído: O 
resultado básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Compa-
nhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício, excluindo as ações 
ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria. A Companhia não possui instru-
mentos que poderiam potencialmente diluir o resultado por ação. 2.24. Pronunciamentos contábeis e interpre-
tações que entraram em vigor: As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2020: • Definição de material: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação 
das Demonstrações Contábeis”e IAS 8/CPC 23 “Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”; 
• Definição de negócio: alterações ao IFRS 3/CPC 15 “Combinação de Negócios”; • Reforma da IBOR: alterações 
ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 - “Instrumentos Financeiros”; •Estrutura Conceitual Revisa-
da para Relatórios Financeiros; • Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contra-
tos de Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”. A Administração da Companhia ava-
liou as alterações nas normas e não identificou impactos em suas demonstrações financeiras. 2.25. Novas nor-
mas e interpretações ainda não efetivas: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas 
não estão em vigor para o exercício de 2020. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não 
é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). • Alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 
7 “Instrumentos Financeiros”, IFRS 4 “Contratos de Seguro e IFRS 16 “Arrendamentos”: as alterações pre-
vistas na Fase 2 da reforma IBOR abordam questões que podem afetar as demonstrações financeiras durante a 
reforma de uma taxa de juros de referência, incluindo os efeitos das mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou 
relações de hedge decorrentes da substituição de uma taxa por uma taxa de referência alternativa (questões de 
substituição). A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º de janeiro de 2021. • Alteração ao IAS 16 “Ativo 
Imobilizado”: em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe uma entidade de deduzir do custo do 
imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu 
uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser reconhecidos no resultado do exercício. A data efe-
tiva de aplicação dessa alteração é 1º de janeiro de 2022. • Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para fins 
de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cum-
primento desse contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cumprimento dele. 
A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º de janeiro de 2022. • Alteração ao IFRS 3 “Combinação de 
Negócios”: emitida em maio de 2020, com o objetivo de substituir as referências da versão antiga da estrutura 
conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem vigência de aplicação a partir de 1º de janeiro de 2022. 
• Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-2020: em maio de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como 
parte do processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2022: (i) IFRS 9 - “Instrumentos Fi-
nanceiros” - esclarece quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% para a baixa de passivos financeiros. (ii) 
IFRS 16 - “Arrendamentos” - alteração do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de pagamentos do arrendador 
relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacionais de Relató-
rios Financeiros” - simplifica a aplicação da referida norma por uma subsidiária que adote o IFRS pela primeira 
vez após a sua controladora, em relação à mensuração do montante acumulado de variações cambiais. (iv) IAS 
41 - “Ativos Biológicos” - remoção da exigência de excluir os fluxos de caixa da tributação ao mensurar o valor jus-
to dos ativos biológicos e produtos agrícolas, alinhando assim as exigências de mensuração do valor justo no IAS 
41 com as de outras normas IFRS. Não há outras normas CPC, IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entra-
ram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da companhia.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamen-
te avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Estimativas, julgamentos e premissas contábeis críticas: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas con-
tábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. A estimativa, julgamento e as premis-
sas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão demonstradas nas notas explicativas: (a) Perdas 
esperadas (“impairment”) de contas a receber: mensuração de perdas de crédito esperada para contas a rece-
ber e ativos contratuais com principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda. (Nota 9); 
(b) Provisão para demandas judiciais e administrativas reconhecimento e mensuração de provisões e contingên-
cias: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos (Nota 22); (c) Passivo de 
arrendamento mensurado pelo valor presente dos pagamentos do contrato, descontado à taxa incremental; (d) 
Estimativas de vida útil e valor residual do ativo imobilizado, bem como análise de indicativos de impairment (Nota 
18); (e) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis, como teste de redução ao valor recuperá-
vel de ativos intangíveis e ágio e as principais premissas em relação ao valor recuperável (Nota 17); (f) Valor jus-
to de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (Nota e 8); (g) Ativo não circulante man-
tido para venda: determinação do valor justo menos custo da venda, dos quais a insuficiência é reconhecida re-
gistro de impairment (Nota 13); (h) Tributos diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual dife-
renças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados (Nota 14). (i) Ajuste a valor presente: Os 
elementos integrantes do ativo e passivo relacionados a incorporação imobiliária, quando decorrentes de opera-
ções de curto prazo (se relevantes) e longo prazo, sem a previsão de remuneração ou sujeitas a: (i) juros prefixa-
dos; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; e (iii) reajustes somente por infla-
ção, sem juros, ajustados a seu valor presente com base na taxa média de captação da Companhia deduzida do 
IPCA, sendo suas reversões reconhecidas no resultado do exercício na rubrica “Receita líquida de vendas e pres-
tação de serviços” no período pré-chaves. Em 31 de dezembro de 2020, a taxa utilizada pela Companhia para 
ajustar esses ativos e passivos a valor presente é de 5,35% a.a. (5,19% a.a. em 2019) que correspondem a sua 

taxa média de captação. Ajuste a valor presente calculado na carteira da Rodobens Urbanismo, em atendimento 
ao Pronunciamento Técnico Contábil - CPC 12, é utilizado para fins de descapitalização à taxa divulgada pela NTN-
-B de 10 anos (Nota do Tesouro Nacional - Série B), considerada a taxa que melhor reflete o prazo médio da car-
teira. (j) Reconhecimento de receita pelo POC (Incorporação Imobiliária): A receita de incorporação imobiliária de 
imóveis em construção é reconhecida pelo percentual de evolução do contrato, desde que o resultado do contra-
to possa ser estimado de maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de conclusão é avaliado pela 
referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo incorrido em relação ao custo 
total orçado dos empreendimentos. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado.
4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõe a diver-
sos riscos financeiros: risco de mercado (risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de 
caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se 
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no de-
sempenho financeiro da Companhia. A gestão de risco é realizada pela Gestão de Finanças da Companhia, se-
gundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A Gestão de Finanças da Companhia identifica, 
avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em conjunto com as unidades operacionais da 
Companhia. O Conselho de Administração estabelece princípios, através de políticas por escrito e realização de 
comitês, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de crédito, e investimento de ex-
cedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco de taxas de juros: A Companhia está exposta a risco de ta-
xas de juros flutuantes. A remuneração das aplicações financeiras está exposta às variações do CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário) a uma taxa média de 95,5% do CDI. O custo de juros de empréstimos e financiamen-
tos estão expostos a variações de (i) CDI (Certificado de Depósito Interbancário), indexados a CDI + 1,40% a 
4,28% ao ano (dívidas em CDI + taxa pré, como CCBs e CRIs) e 115% do CDI ao ano(dívidas pós fixadas, como 
CCBs); (ii) TR (Taxa Referencial), indexados a TR + 8,30% a 9,20% ao ano (dívidas em TR + taxa pré, como 
Plano Empresário); e (iii) TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo - BNDES), indexados a TJLP + 0,90% a 1,50% ao 
ano (TJLP + taxa pré, como outros empréstimos e financiamentos). A Gestão de Finanças da Companhia consi-
dera que, pela característica dos índices pelos quais suas aplicações e obrigações financeiras são indexadas, pos-
síveis altas nas taxas de juros podem impactar seu custo de captação, afetando negativamente o resultado finan-
ceiro. Em contrapartida, a receita proveniente do rendimento das aplicações financeiras também pode ser afeta-
da, porém de forma positiva. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de 
exposições de crédito a clientes do varejo. Para bancos e instituições financeiras, alocamos os recursos da Com-
panhia em entidades com baixo risco de crédito, priorizando, nesta ordem, segurança, liquidez e rentabilidade. 
Com relação às contas a receber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma rea-
lização contínua de análise de crédito. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas enti-
dades operacionais da Companhia em conjunto com sua administração e reportada à Gestão de Finanças da Com-
panhia. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para asse-
gurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre 
suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Compa-
nhia não quebre os limites ou cláusulas dos financiamentos em qualquer uma de suas linhas de crédito. O exces-
so de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para administração do capital circulan-
te, é investido em depósitos a prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados ou liquidez suficiente para atender às necessidades da Companhia (Notas 6 e 7). A Companhia acre-
dita que os fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto 
prazo, junto com os instrumentos financeiros derivativos e acesso a facilidades de empréstimos é suficiente para 
financiar as despesas de capital, o passivo financeiro e pagamento de dividendos no futuro. 4.2. Gestão de ca-
pital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuida-
de, proporcionando retorno aos acionistas e manter uma estrutura de capital ideal que possibilite redução de cus-
tos e o seu desenvolvimento. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, 
com a autorização do Conselho de Administração, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital 
aos acionistas, propor aumento de capital ou, ainda, alienar ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endivida-
mento. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde 
à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de 
empréstimos subtraído do montante de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. O capital total 
corresponde à dívida líquida mais o patrimônio líquido. Os índices de alavancagem financeira (não incluí passivo 
de arrendamento) da Companhia em 31 de dezembro podem ser assim sumariados:
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Empréstimos e financiamentos, mútuos financeiros e
instrumentos financeiros derivativos (600) - 455.408 21.794
Total dívida (600) - 455.408 21.794
(-) Caixa e equivalentes de caixa (68.013) (51) (199.100) (36.606)
(-) Aplicações financeiras 
 e títulos e valores mobiliários (13.037) (210) (64.191) (209)
Dívida líquida (81.650) (261) 192.117 (15.021)
Total do patrimônio líquido 1.066.480 32.943 1.472.541 56.283
Total do capital 984.830 32.682 1.664.658 41.262
Índice de alavancagem financeira(%) - - 11,54 -
4.3. Estimativa de valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar 
aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos 
de seus valores justos. Os demais ativos financeiros e passivos financeiros ao custo amortizado, possuem valo-
res próximos de seus valores justos. Os valores justos dos ativos e passivos são mensurados de acordo com a 
hierarquia de valorização abaixo: (Nível 1) - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos 
idênticos ou passivos; (Nível 2) - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 
1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos pre-
ços); e (Nível 3) - Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). Abaixo segue a mensuração dos ativos e passivos:
 Controladora Consolidado
 Nível 2020 2019 2020 2019
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
- Fundos de investimento
- Tesouraria 1 - - 10 -
- Certificados de Depósitos Bancários - CDB 2 140 10 1.005 10
- Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 1 83 - 327 -
- Outros Fundos 1 2.193 64 43.828 27.566
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1 6.820 56 31.105 56
- Letras Financeiras - LF 1 1.963 - 16.229 -
- Letras Financeiras - LF Sênior 1 1.838 80 7.220 80
- Letras Financeiras Sênior Nível II 1 - - 258 -
- Over 1 dia 2 3.877 47 16.794 47
  16.914 257 116.776 27.759
Instrumentos financeiros derivativos (ativo) 2 - - 8.938 -
5. Instrumentos financeiros por categoria Controladora Consolidado
Ativos (passivos) ao custo amortizado 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 64.136 4 146.516 9.058
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários - - 3.300 -
Contas a receber de clientes - - 649.452 3.621
Partes relacionadas (ativo) 5.301 - 7.399 464
Depósitos judiciais - - 7.717 3
Outros ativos 36.321 - 108.421 10.502
Fornecedores 580 - 31.044 4.175
Empréstimos e financiamentos - - 458.852 21.934
Passivo de arrendamento 1.846 - 2.062 -
Partes relacionadas (passivo) 1.832 - 8.368 -
Outros passivos 6.047 - 35.414 12.959
Ativos (passivos) ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 3.877 47 52.584 27.549
Instrumentos financeiros derivativos (ativo) (i) - 210 8.938 -
Aplicações financeiras, interfinanceiras 
 e títulos e valores mobiliários 13.037 - 64.192 210
6. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Caixa e bancos 435 4 15.596 3.863
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
Certificados de depósito bancário - CDB (ii) 63.701  130.920 5.195
Fundos de investimento (i)
- Outros fundos - - 35.780 27.502
- Tesouraria - - 10 -
- Over 1 dia 3.877 47 16.794 47
 68.013 51 199.100 36.606
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas que cor-
respondem a aproximadamente 88,2% (2019 - 96%) da variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”); 
(ii) Esse valor é representado por aplicações financeiras que são remunerados com base no Certificado de Depó-
sito Interbancário - CDI, com remuneração média de 99,7% (2019 - 98% a 104%) do CDI.
7. Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários podem ser assim su-
mariados: Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI - - 3.203 -
Outros - - 97 -
Fundos de Investimentos - FI (i)
- Certificados de Depósito Bancário - CDB 140 10 1.005 10
- Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 83 - 327 -
- Outros Fundos 2.193 64 8.048 64
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT (ii) 6.820 56 31.105 56
- Letras Financeiras - LF 1.963 - 16.229 -
- Letras Financeiras - LF Sênior 1.838 80 7.220 79
- Letras Financeiras Sênior Nivel II - - 257 -
 13.037 210 67.491 209
Circulante (13.037) (210) (64.191) (209)
Não circulante - - 3.300 -
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas que cor-
respondem a aproximadamente 88,2% (2019 - 96% a 100%) da variação do Certificado de Depósito Interban-
cário (“CDI”); (ii) Esse valor é representado por títulos de renda fixa remunerados a taxa de 100% do CDI.
8. Instrumentos financeiros derivativos - Consolidado: Na empresa RNI Negócios Imobiliários S.A., foram con-
tratadas operações de swap com o objetivo principal de trocar os encargos de empréstimos e financiamentos, ori-
ginalmente contratados em moeda estrangeira, para encargos com base na variação dos Certificados de Depósi-
tos Interbancários (CDI) mais “spread” fixo. Em 31 de dezembro de 2020, a operação em aberto nessas empre-
sas monta US$ 63.085.000, de valor nocional.
  Consolidado
  2020
 Instrumentos financeiros derivativos Resultado
Hedge de valor justo Ativo Despesa financeira
Contratos de instrumentos 
 financeiros derivativos
Valor justo dos instrumentos derivativos 8.938 (1.611)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.938 (1.611)
Circulante 8.938 -
Não circulante - -
9. Contas a receber de clientes Consolidado
 2020 2019
Devedores por compra de imóveis (a) 672.214 -
Duplicatas a receber (b) 4.707 3.721
Provisão para impairment (c) (27.469) (100)
 649.452 3.621
Circulante (297.726) (3.621)
Não circulante 351.726 -
(a) Os saldos de devedores por compra de imóveis referem-se às seguintes principais operações de venda de 
imóveis realizadas pela RNI, Juillan, Junas e Jaux, empresas que foram cindidas para a Companhia conforme Nota 
1, e são compostos por:

 Consolidado
 2020
Créditos para contratação de financiamento (SFH) 195.903
Créditos diretos com clientes 333.637
Outros créditos pró-soluto 45.884
Contas a receber por venda de terrenos 96.790
Total 672.214
Circulante (320.488)
Não circulante 351.726
(i) Em 2020, foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante de R$ 27.377 referente ao 
saldo de sua carteira direta, em atraso, em 31 de dezembro 2020. Os saldos em atraso eram referentes aos ca-
sos de pró-soluto; ou seja, unidades que foram repassadas aos clientes e que ainda possuem saldos a pagar com 
a RNI. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo vencido, líquido da provisão de créditos de liquidação duvidosa, cor-
responde a R$ 32.705. (ii) Os saldos de créditos perante clientes da RNI, Juillan, Junas e Jaux foram atualizados 
conforme cláusulas contratuais, pelos seguintes índices: até a entrega das chaves dos imóveis comercializados, 
pela variação do Índice Nacional de Construção Civil - INCC e após a entrega das chaves dos imóveis comercia-
lizados, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M ou pela Taxa Referencial - TR, para Urbanis-
mo os saldos de créditos são atualizados pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M desde o iní-
cio do contrato. (b) Referem-se a valores a receber substancialmente pela venda de veículos e peças. Os saldos 
em aberto são realizáveis no curto prazo e a análise sobre esses títulos feita pela administração da Companhia, 
não revelou expectativas de perdas em montante superior ao valor provisionado. 
Os vencimentos dessas contas a receber são como seguem: Consolidado
 2020 2019
A vencer 4.220 3.721
Vencidas até 30 dias 328 -
Vencidas há mais de 180 dias 159 -
 4.707 3.721
(c) Para atender as mudanças determinadas pelo CPC 48, a Companhia aplicou uma abordagem simplificada 
para o cálculo do impairment de duplicatas a receber, segregando a carteira de clientes segundo sua categoria e 
aplicando um percentual variável, de acordo com a sua classificação, o risco que apresenta e o tempo de atraso. 
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por anos de vencimentos:
 Consolidado
Composição dos títulos a vencer no não circulante 2020
Vencidos (i) 24.090
A vencer:
2021 45.552
2022 51.278
2023 25.213
2024 23.731
Após 2025 181.862
 351.726
(i) Os valores vencidos registrados no não circulante referem-se a clientes em discussão judicial com garantia real 
do imóvel visando recebimento integral ou a reintegração do imóvel. Os valores de contas a receber são registra-
dos até o montante da receita reconhecida no exercício, e os recebimentos superiores aos saldos reconhecidos 
são registrados como adiantamento de clientes. Os saldos de adiantamento de clientes decorrentes da aplicação 
desse critério estão classificados integralmente no passivo circulante na rubrica “Credores diversos”. A exposição 
máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de contas a receber menciona-
da acima. A Companhia não mantém nenhum título como garantia de contas a receber. A provisão para impair-
ment de duplicatas a receber apresentou as seguintes movimentações: Consolidado
 2020 2019
Saldo em 1º de janeiro 100 169
Saldos por cisão Rodobens S.A. 26.638 -
Duplicatas a receber de clientes baixadas durante o exercício como incobráveis 731 (69)
Saldo em 31 de dezembro 27.469 100
10. Estoques Consolidado
 2020 2019
Imóveis a comercializar 863.140 -
Veículos nacionais novos 219 1.495
Veículos nacionais usados 20 22
Peças, acessórios e pneus 2.800 3.372
 866.179 4.889
Circulante (417.983) (4.889)
Não circulante (imóveis) 448.196 -
Os imóveis classificados no “Não circulante” são terrenos para futuras incorporações. No período findo em 31 de 
dezembro de 2020, o valor dos juros capitalizados é de R$ 13.541 (2019 - R$ 11.786) no consolidado.
11. Tributos a recuperar Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - - 40 -
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 682 87 973 87
Imposto de renda retido na fonte e contribuição social sobre o lucro 575 567 4.821 567
Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS - - 2.173 -
Programa de integração social - PIS - - 474 -
Tributos a recuperar - Argentina - - 6.223 6.093
Outros 3 - 1.095 -
 1.260 654 15.799 6.747
Circulante (1.260) (654) (15.799) (6.747)
Não circulante
12. Outros ativos Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Créditos com terceiros (i) 30.525 - 50.893 -
Despesas antecipadas 267 - 11.571 170
Adiantamento a fornecedores 30 - 1.141 2.045
Adiantamentos a terceiros 746 - 16.917 -
Despesas e custos a repassar para Empreendimentos Imobiliários - - 12.046 -
Outros valores a receber (ii) 4.753 - 15.853 8.287
 36.321 - 108.421 10.502
No ativo circulante (9.263) - (62.639) (6.699)
No ativo não circulante 27.058 - 45.782 3.803
(i) Créditos, substancialmente, oriundos das vendas de imóveis classificados como “Ativos não circulantes man-
tidos para venda”.
13. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não circulantes mantidos para venda referem-se a 
imóveis adquiridos da controlada RNI Negócios Imobiliários S.A. e do Banco Rodobens S.A. com o objetivo de ven-
da a terceiros. Controladora Consolidado
 Imóveis Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Imóveis adquiridos por cisão 117.065 117.065
(-) Baixa por venda a terceiros (7.969) (7.969)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 109.096 109.096
14. Tributos diferidos: (a) Composição dos créditos tributários
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Créditos tributários diferidos - - - -
No ativo não circulante - - - -
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Prejuízos fiscais e base negativa acumulada - - - -
Diferenças temporárias:
Provisão para contingências 44 - 52 -
Provisão sobre participação nos lucros 1.131 - 1.667 -
Redução do valor recuperável de ativos (impairment) - - 3.701 4.816
Outras 633 - 803 62
 1.808 - 6.223 4.878
Saldos compensáveis de imposto de 
 renda e contribuição social diferidos (690) - (847) (14)
Saldo líquido de tributos diferidos ativos 1.118 - 5.376 4.864
Débitos tributários diferidos (i)
No passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Arrendamento 607 - 607 -
Diferimento de despesas de intermediação de negócios - - 145 -
Receita reconhecida pela evolução 
 e não realizadas financeiramente - - 31.985 -
Outros 83 - 2.029 14
PIS e Cofins diferidos:
Receita reconhecida pela evolução e não realizadas financeiramente - - - -
Outros - - - -
 690 - 34.766 14
Saldos compensáveis de imposto de 
 renda e contribuição social diferidos (690) - (847) (14)
Saldo líquido de tributos diferidos passivos - - 33.919 -
Na controladora, os ativos diferidos de imposto de renda decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporá-
rias são reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir 
de projeções de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações. (i) No consolidado, os débitos tributários diferidos são, substancialmente, oriun-
dos das operações da RNI Negócios Imobiliários S.A., onde sua receita é reconhecida contabilmente pela evolu-
ção da obra (POC).
15. Partes relacionadas: (a) Saldos em 31 de dezembro
 Controladora
      2020
     Ativo Passivo
     (i) Contas a
   Adianta-  Juros pagar por
  Mútuo mento Divi- sobre aquisição de
 Contas a finan- para futuro au- dendos capital investi-
 receber ceiro mento de capital a receber próprio mentos (ii)
Rodobens S.A - - - - 3.014 -
GVC Geração de Valor 
 em Cobrança Ltda - 600 - - - -
Jaux Holdings Ltda - - 32 - - -
Juillan Holdings Ltda - - 1.340 - - -
Junas Holdings Ltda - - 7 - - -
RNI Negócios Imobiliários S.A - - - 118 - 56.678
Rodobens Locação de Imóveis Ltda - - - 25 - -
Outros 163 - - 1 - -
 163 600 1.379 144 3.014 56.678
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

 Consolidado
    2020  2019
  Ativo  Passivo  Ativo
  Dividendos, Dividendos,   Dividendos
 Mútuo lucros e juros lucros e juros Mútuo Mútuo lucros e juros
 finan- sobre o capital sobre o capital finan- finan- sobre o capital
 ceiro (i) a receber a pagar ceiro (i) ceiro (i) a receber
Empreendimentos Imobiliários 
 - Sistema Fácil (iii) 2.340 - 222 3.287 - -
Prestacom Administradora
 e Corretora Seguros
 de Vida Ltda. - - - 1.532 - -
Rodobens Transportes 
 Administradora e Corretora 
 de Seguros Ltda.  - - 2.736 - -
Acionistas (pessoas físicas) - 2.045 312 - - 324
Rodobens S.A. - 3.014 - - - -
Outras - - - 279 140 -
 2.340 5.059 534 7.834 140 324
(i) Correspondem a saldos de mútuos mantidos com empresas ligadas, cujas demonstrações financeiras não fo-
ram consolidadas ou, ainda, consolidadas na proporção da participação no capital social; estão sujeitos a juros 
com base na variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, com vencimentos renováveis ou de longo 
prazo. (ii) Refere-se à aquisição de 324.039.647 ações da SPE Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia 
I - SPE Ltda (Nota 16 (b)); (iii) Sociedades de Propósito Específico - SPEs da RNI. Essas operações incluem a dis-
ponibilização de recursos para os empreendimentos, os contratos de prestação de serviços, as garantias dos acio-
nistas controladores em contratos de financiamento e a venda de unidades residenciais a prazo para alguns dos 
atuais cotistas controladores em conjunto. (b) Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal-

-chave da administração inclui os membros da diretoria executiva e do conselho de administração. A remunera-
ção paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-se exclusivamente aos honorários da diretoria e 
dos conselheiros e aos correspondentes encargos trabalhistas que, no exercício de 2020, montaram a R$ 829, da 
controladora e R$ 4.744 do consolidado. (c) Ativos não circulantes mantidos para venda: No 2º semestre de 
2020, a Companhia efetuou transações envolvendo aquisições de imóveis de partes relacionadas pelo valor de 
laudo de avaliação, com pagamento à vista, totalizando o valor de R$ 66.228.
16. Investimentos: (a) Informações sobre investimentos
    Controladora
 Quantidade de  Patrimônio
 ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
 possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)
 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Em 31 de dezembro de 2020
WV Holdings Ltd. 30.305 100,00 61.963 (4.112)
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 333 (5)
Delta Veículos Ltda. 5.419 100,00 2.318 (168)
DM Motors do Brasil Ltda. 35.833 85,52 29.998 1.016
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.378 58,64 4.909 14
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 2.212 100,00 (760) (1.523)
Ilha Bela Companhia 
 Securitizadora de Créditos Financeiros 6.339 100,00 10.350 (93)
Itabens Participações Ltda. 1.000 100,00 1.815 (6)
Jaux Holdings Ltda. 3.070 70,00 236 (354)
Juillan Holdings Ltda. 12.124 100,00 (1.894) (2.131)
Junas Holdings Ltda. 11.564 87,63 (59) 7
Promogreen Promotora de 
 Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 200 100,00 555 (29)

    Controladora
 Quantidade de  Patrimônio
 ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
 possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)
 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
RCE Digital Ltda. 3.870 90,00 5.191 752
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 1.864 93,77 2.155 306
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 617.725 14.855
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 128.010 100,00 164.808 (11.313)
Rodobens Holding Ltda. 200 100,00 136 (38)
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 69.626 99,56 138.059 1.361
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 10 99,98 (3.245) (28)
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 4.391 100,00 102 68
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 22.382 (155)
Sistem Fácil, Incorporadora 
 Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA 1.296.158 25,00 132.900 26.815
Rodobens S.A. 956.294 26,59 719.263 209.270
    Controladora
 Quantidade de  Patrimônio
 ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
 possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)
 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado)
WV Holdings Ltd. 13.000 57,10 52.558 (10.387)
RCE Digital Ltda. 2.171 39,52 4.693 226
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 69.626 0,15 151.468 4.276

19. Empréstimos
   Consolidado
Modalidade Encargos financeiros 2020 2019
Capital de giro
Plano Empresário TR + juros de 8,30% a 9,20% a.a. 112.987 -
CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) CDI + juros 3% a.a. 178.861 -
CCB (Cédula de Crédito Bancário) Juros de 11,5% a 14,85% a.a. 391 -
CCB (Cédula de Crédito Bancário) 115% do CDI 2.041 -
CCB (Cédula de Crédito Bancário) CDI + juros de 1,4% a 4,28% a.a. 105.613 -
Empréstimo capital de giro Juros de 4,40% a.a. 27.505 -
Empréstimo capital de giro -
 em moeda estrangeira Variação Cambial + juros anuais de 0,33% a 4,86% a.a. 30.968 20.432
Outros Variação da TJLP + juros de 0,90 % à 1,50% ao ano - 1.502
Outros Cheque diferido Mercedes-Benz - sem juros 486 -
  458.852 21.934
Circulante  (171.354) (1.282)
Não circulante  287.498 20.652
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:
 Consolidado
 2020 2019
2021 - 20.652
2022 105.448 -
2023 74.700 -
2024 21.374 -
Após 2024 85.976 -
 287.498 20.652
20. Credores diversos Consolidado
 2020
Recursos de parceiros e contas a pagar por aquisição de imóveis (i) 398.768
Outros 9
 398.777
Circulante (63.820)
Não circulante 334.957
(j) São, substancialmente, compromissos assumidos na compra de terrenos registrado na rubrica de “Estoques” 
como “Imóveis a comercializar”.
21. Outros passivos Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Contas a pagar por negócios imobiliários - - 22.433 -
Outros (i) 6.047 1 13.197 12.959
 6.047 1 35.630 12.959
Circulante (97) (1) (31.025) (11.869)
Não circulante 5.950 - 4.605 1.090
(i) Refere-se, substancialmente, a provisão para perdas de investimentos e créditos de terceiros da Empresa Ro-
dobens S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.
22. Provisão para contingências: (a) A Companhia apresenta os seguintes passivos, e correspondentes depó-
sitos judiciais, relacionados às contingências:
 Controladora Consolidado
 2020 2020
   Depósitos  Depósitos
 Montante  Montante judiciais Passivo judiciais
 provisionado provisionado vinculados líquido sem provisões
Trabalhistas e previdenciárias - 1.785 1.785 - 5.175
Cíveis - 6.846 24 6.822 -
Tributárias 131 154 22 132 2.014
Outras - 988 677 311 528
 131 9.773 2.508 7.265 7.717
 2019 2019
   Depósitos  Depósitos
 Montante  Montante judiciais Passivo judiciais
 provisionado provisionado vinculados líquido sem provisões
Tributárias 131 131 - 131 -
Outras - 54 3 51 3
 131 185 3 182 3
A Companhia é parte envolvida em litígios trabalhistas, cíveis e tributários, em andamento, e está discutindo es-
sas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões constituídas na data das demonstra-
ções financeiras da Companhia são baseadas na posição de seus consultores legais internos e/ou externos, en-
volvendo riscos de perda classificados pela administração como prováveis (passivos contingentes) e são consi-
deradas pela administração suficientes para fazer face aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses 
litígios. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envol-
vendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis (passivos contingentes), com base na 
avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 3.844 (2019 - R$ 3.887) da controladora e R$ 35.458 
(2019 - R$ 3.887) do consolidado, para as quais não há provisão constituída.
(b) Movimentação de provisão de contingências
 Controladora Consolidado
 Trabalhista e   Trabalhista e
 previdenciárias Tributárias Total previdenciárias Tributárias Cíveis Outras Total
Em 1º de janeiro de 2019 7 - 7 7 - - 82 89
Constituições - 131 131 - 131 - - 131
Reversões (7) - (7) (7) - - (28) (35)
Em 31 de dezembro de 2019 - 131 131 - 131 - 54 185
Efeito da cisão - - - 1.988 20 7.570 846 10.424
Constituições - - - 36 3 1.115 102 1.256
Reversões - - - (239) - (1.839) (14) (2.092)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 131 131 1.785 154 6.846 988 9.773
23. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Em abril de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via in-
tegralização de moeda corrente em R$ 1.000, passando o capital social da Companhia de R$ 33.879, para R$ 
34.879, sem emissão de novas ações. Em julho de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integra-
lização de moeda corrente em R$ 2.000, passando o capital social da Companhia de R$ 34.879, para R$ 36.879, 
sem emissão de novas ações. Em 31 de agosto de 2020 deliberou a cisão parcial da Rodobens S.A., empresa do 
mesmo grupo econômico, com consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se 
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica 
as atividades operacionais do grupo. Com a versão do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa 
S.A. foi aumentado em R$ 816.989, passando de R$ 36.879 para R$ 853.868. Os principais números cindidos 
foram, conforme laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil na data base de 31 de julho de 2020. Cabe des-
tacar que as variações patrimoniais entre a data do laudo, 31 de julho de 2020, e a data da deliberação da cisão, 
31 de agosto de 2020, foram, substancialmente, absorvidas pela Rodobens Corporativa S.A., conforme previsto 
no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GV Holding S.A. com Versão do Acervo Cindido à Rodobens Cor-
porativa S.A.” Os saldos que foram vertidos para a Companhia estão compostos por:
Ativo  Passivo
Caixa e equivalentes de caixa   Provisões para perdas
 e aplicações e títulos e valores mobiliários 100.000  com investimentos 3.274
Demais ativos 33.545 Demais passivos 3.384
Ativos não circulantes mantidos para venda 117.665 Total de passivo 6.658
Propriedades para investimento 2.418 Patrimônio líquido
Investimentos e sociedades 
 coligadas e controladas em conjunto 550.903 Capital social 816.989
Intangível 65 Ajustes de avaliação patrimonial (20.216)
Imobilizado 219 Reservas de lucros 1.384
  Total de patrimônio líquido 798.157
Total de ativo 804.815 Total de passivo e patrimônio líquido 804.815
Dentre os R$ 100.000 de caixa e equivalentes de caixa e aplicações e títulos e valores mobiliários, R$ 60.489 re-
ferem-se a caixa e equivalentes de caixa. Em setembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, me-
diante conferência ao capital social da Companhia das participações societárias que os acionistas subscritores 
detinham na Rodobens S.A., no montante de R$ 172.160, com emissão de 164.119.152 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Em dezembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integra-
lização de créditos em conta corrente que os acionistas possuíam junto à empresa Rodobens S.A. no montante de 
R$ 33.001, passando o capital da Companhia de R$ 1.026.028 para R$ 1.059.029.
 2020
 Capital social integralizado
 Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações
Acionistas pessoas físicas 554.215.390 404.311.051 958.526.441
 554.215.390 404.311.051 958.526.441
Em 2019 a Rodobens Corporativa S.A. era uma empresa Limitada (Ltda.), sendo transformada em sociedade anô-
nima (S.A.) a partir do ano de 2020. (b) Destinação dos lucros: A reserva legal é constituída anualmente com a 
destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem 
por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e au-
mentar capital. Em 31 de dezembro de 2020, foi constituída reserva legal no montante de R$ 465, que correspon-
de a 5% do lucro líquido apurado no exercício. (c) Ajustes de avaliação patrimonial: Correspondem aos regis-
tros contábeis de ajustes de variação cambial sobre investimentos diretos e indiretos no exterior, substancialmen-
te relativos à W.V. Holdings Ltd., controladora da Automotores Juan Manoel Fangio S.A., Rodobens Argentina S.A. 
e Rodobens Internacional S.A., as quais são investidas da Companhia e com efeitos de equivalência via DM Mo-
tors do Brasil Ltda, Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e Veículos Ltda. (d) Ajustes de economia hiperinfla-
cionária: As investidas DM Motors do Brasil Ltda. e WV Holding Ltd. possuem participações societárias em em-
presas estabelecidas na Argentina. Durante os anos de 2020 e 2019 a Argentina foi declarada país com econo-
mia hiperinflacionária, no qual a Companhia aplicou o CPC 42 - “Contabilidade em Economia Hiperinflacionária”, 
sendo que os efeitos foram refletidos pela equivalência no patrimônio líquido da Companhia no montante de 
R$ 15.810 (2019 - R$ 10.254). (e) Transação com não controladores: Principais transações em 2020: • Com-
pra de ações que gerou uma redução de participação de acionistas não controladores no montante de R$ 1.540; 
• Venda de ações que gerou um aumento de participação de acionistas não controladores no montante de R$ 
1.240. Em 2019 não houve transações relevantes com não controladores.
24. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contri-
buição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:
 Controladora Consolidado
  2020  2019  2020  2019
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL
LAIR (Lucro presumido com prejuízo) - - - - (4.092) (4.092) (33.753) (33.753)
LAIR (Lucro presumido com lucro) - - - - 1.825 1.825 - -
LAIR (Lucro real com prejuízo fiscal) 18.377 18.377 (5.978) (5.978) (537) (537) (5.978) (5.978)
LAIR (Lucro real com lucro fiscal) - - - - 22.220 22.220 - -
Adições e Exclusões
Resultado com participações 
 em coligadas e controladas (30.192) (30.192) 5.868 5.868 (22.487) (22.487) 27.374 27.374
Juros sobre o capital próprio 3.546 3.546 - - 3.546 3.546 - -

...continuação Controladora Consolidado
  2020  2019  2020  2019
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Despesas indedutíveis 1.307 1.307 - - 1.307 1.307 - -
Diferenças temporárias 2.180 2.180 - - (14.735) (14.735) - -
Base (4.782) (4.782) (110) (110) (12.952) (12.952) (12.357) (12.357)
Tributo calculado - - - - 3.481 1.269 - -
(-) Incentivos fiscais - PAT - - - - - - - -
Imposto corrente - - - - 3.481 1.269 - -
(-) Imposto diferido (822) (296) - - (717) (258) - -
IRPJ e CSLL (lucro real) (822) (296) - - 2.764 1.011 - -
(+) IRPJ e CSLL (lucro presumido) - - - - 1.100 145 (1.505) -
IRPJ e CSLL no resultado (822) (296) - - 3.864 1.156 (1.505) -
Alíquota efetiva 0% 0% 0% 0% 20% 6% 0% 0%
25. Receitas líquidas de vendas e de serviços prestados Consolidado
Receita de vendas e prestação de serviços outros negócios 2020 2019
Receita bruta de vendas de mercadorias 25.963 50.237
Receita da incorporação imobiliária 221.501 -
Receita de prestação de serviços 18.482 3.632
Receita de venda de imóveis 17.443 -
Receita de locação de imóveis 3.463 -
Impostos sobre vendas (9.108) (6.725)
Devoluções e vendas canceladas (69.231) -
Receita líquida de outros negócios 208.513 47.144
Receita líquida total 208.513 47.144
26 Custos das vendas e dos serviços prestados Consolidado
Custos das vendas e serviços outros negócios 2020 2019
Custo de incorporação imobiliária 116.008 -
Custo de imóveis 24.111 -
Custo de automóveis e agregados 22.820 38.008
Outros 4.280 -
Total custos 167.219 38.008
27 Despesas com vendas Consolidado
 2020 2019
Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 1.699 1.268
Comissão sobre vendas por terceiros 8.169 -
Despesa de propaganda e publicidade 8.800 47
Serviços prestados por terceiros 616 -
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa 731 -
Outras 2.625 2.499
 22.640 3.814
28. Despesas administrativas Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Despesas com pessoal 6.425 26 22.775 3.070
Serviços de terceiros 1.436 47 5.654 1.309
Despesas com aluguéis e condomínios 169 - 397 -
Serviços de tecnologia e telefonia 202 - 1.208 514
Despesas de viagens 18 - 472 258
Depreciação e amortização 891 29 2.696 585
Impostos, taxas e contribuições 215 - 3.408 1.338
Combustível 21 - 21 -
Energia elétrica 5 - 58 -
Comunicação 46 - 400 221
Limpeza e vigilância 133 - 792 717
Despesas indedutíveis 110 4 2.480 4
Provisões (reversões) e perdas com ações judiciais - 26 (822) 26
Indenizações administrativas - - 234 1.467
Materiais de uso e consumo 48 - 9.375 -
Despesas compartilhadas 72 18 393 18
Outras 692 2 2.770 1.439
 10.483 152 52.311 10.966
29. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Resultado na alienação de investimentos (2.855) - 27.096 -
Outras (i) (212) 13 (9.684) 642
 (3.067) 13 17.412 642
(i) Referem-se, substancialmente, a despesas de intermediações diversas e despesas em garantia da RNI Negó-
cios Imobiliários S.A..
30. Resultado financeiro Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras, interfinanceiras
e títulos e valores mobiliários 559 16 3.909 1.137
Rendimentos com debêntures 7 - 8 -
Variações monetárias ativas 534 - 22.714 -
Juros ativos 965 15 6.957 15
Descontos obtidos 55 - 57 -
Receitas financeiras sobre contratos de mútuos 18 - 35 -
Demais receitas financeiras 9 - 558 479
Tributos incidentes sobre receita financeira (99) (1) (540) (1)
 2.048 30 33.698 1.630
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas (1) - (2) -
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos - - (11.210) (703)
Despesa de instrumentos financeiros derivativos - - (1.611) -
Obrigações com arrendamento financeiro (159) - (157) -
Outros juros passivos (69) - (660) (8)
Desconto concedidos (79) - (3.155) -
Despesa de financiamentos e empresas ligadas - - (30) -
Atualização monetária sobre hiperinflação - - (4.159) (5.890)
Demais despesas financeiras (6) - (9.978) (2.219)
 (314) - (30.962) (8.820)
 1.734 30 2.736 (7.190)
31. Cobertura de seguros: O grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-
-los, contratando no mercado coberturas compatíveis (informação não auditada) com o seu porte e operação. As 
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes (informação não auditada) pela adminis-
tração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas 
operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020, o grupo possui apólices 
cobrindo sua frota em 100% da tabela FIPE, seus imóveis no valor máximo de R$ 4.350, suas operações de in-
corporação imobiliária no valor máximo de R$ 456.310 e outras coberturas envolvendo outros bens patrimoniais 
e danos materiais no valor máximo de R$ 44.436.
32. Outras divulgações sobre fluxos de caixa: (a) Reconciliação da dívida líquida
 Controladora
 Mútuo  Passivo de Total da Caixa e
 financeiro arrendamento dívida equivalentes Dívida líquida
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2018 - - - (137) (137)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Movimentação do caixa - - - 86 86
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019 - - - (51) (51)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída (600) 2.610 2.010 - 2.010
Pagamento (recebimento) de principal - (764) (764) - (764)
Pagamento (recebimento) de juros - (158) (158) - (158)
Movimentação do caixa - - - (67.962) (67.962)
Movimentações que não 
 afetaram o fluxo de caixa - - - - -
Provisão de juros - 158 158 - 158
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2020 (600) 1.846 1.246 (68.013) (66.767)
 Consolidado
   Instrumentos Passivo
 Emprés- Mútuo financeiros de arren- Total da Caixa e Dívida
 timos financeiro derivativos damento dívida equivalentes líquida
Dívida líquida em 31 
 de dezembro de 2018 23.365 - - - 23.365 (40.450) (17.085)
Movimentações que afetaram 
 o fluxo de caixa
Captações/saída 20.154 (140) - - 20.014 - 20.014
Pagamento (recebimento) 
 de principal (21.718) - - - (21.718) - (21.718)
Movimentação do caixa - - - - - 3.844 3.844
Movimentações que não 
 afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 573 - - - 573 - 573
Variação cambial (440) - - - (440) - (440)
Dívida líquida em 31 
 de dezembro de 2019 21.934 (140) - - 21.794 (36.606) (14.812)
Movimentações que afetaram 
 o fluxo de caixa
Saldo inicial por aquisição 457.512 7.701 (11.224) - 453.989 - 453.989
Captações/saída 62.101 (2.207) 675 2.610 63.179 - 63.179
Pagamento (recebimento) 
 de principal (91.008) - - (764) (91.772) - (91.772)
Pagamento (recebimento) de juros (10.986) - - (158) (11.144) - (11.144)
Movimentação do caixa - - - - - (162.494) (162.494)
Movimentações que não 
 afetaram o fluxo de caixa - - - - - - -
Provisão de juros 13.388 140 1.611 158 15.297 - 15.297
Variação cambial 5.911 - - - 5.911 - 5.911
Dívida líquida em 31 
 de dezembro de 2020 458.852 5.494 (8.938) 1.846 457.254 (199.100) 258.154

...continuação

Aos Administradores e Acionistas
Rodobens Corporativa S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Rodobens Corpo-
rativa S.A. (“Companhia”), identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e 
consolidada, da Rodobens Corporativa S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as 
controladas que atuam com incorporação imobiliária.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras in-
dividuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acor-
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do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas nor-
mas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Reconhecimento de receita: Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas incluem controladas que atuam em incorporação imobiliária, que seguem as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), aplicá-
veis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determi-
nação da política contábil adotada dessas controladas, para o reconhecimento de receita nos contra-
tos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à trans-
ferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP 
n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação 
a esse assunto.
Outros assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior: Não examinamos, nem foram 
examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2019, apresentadas para fi ns comparativos e, consequentemente, não emitimos 
opinião sobre elas.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras in-
dividuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequa-

da apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), bem como 
as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com incorporação imobiliária, 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras in-
dividuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a efi cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das po-
líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
fi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signifi cativas de audi-
toria, inclusive as defi ciências signifi cativas nos controles internos que eventualmente tenham sido iden-
tifi cadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 23 de abril de 2021
PricewaterhouseCoopers Rodrigo de Camargo
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP219767/O-1

(b) Movimentação dos investimentos             Controladora
 Saldos em 31  Integralização / Versão  Dividendos Ajuste de Ajustes de Resultado de Saldos em 31  Mais valia de  Saldos em 31
 de dezembro  aquisição (venda) sobre acervo Juros sobre recebidos e a avaliação economia participações de dezembro Valor do participação  de dezembro
 de 2019  de quotas/ações próprio capital próprio receber patrimonial hiperinflacionária societárias de 2020 investimento societária Ágio de 2020
WV Holdings Ltd. 30.048 - 23.201 - - (8.830) 15.640 1.906 61.965 61.965 - - 61.965
AF Tatuapé Veículos Ltda. - - 5.659 - - - - (45) 5.614 333 5.281 - 5.614
Delta Veículos Ltda. - - 2.486 - - (17) 10 (108) 2.371 2.371 - - 2.371
DM Motors do Brasil Ltda. - - 24.892 - - (288) 145 904 25.653 25.653 - - 25.653
Green Star Peças e Veículos Ltda. - - 2.868 - - (22) 14 93 2.953 2.953 - - 2.953
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. - - 763 - - - - (1.523) (760) (760) - - (760)
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - - 10.442 - - - - (92) 10.350 10.350 - - 10.350
Itabens Participações Ltda. - - 1.821 - - - - (6) 1.815 1.815 - - 1.815
Jaux Holdings Ltda. - - 433 - - - - (267) 166 166 - - 166
Juillan Holdings Ltda. - - 238 - - - - (2.131) (1.893) (1.893) - - (1.893)
Junas Holdings Ltda. - - (59) - - - - 5 (54) (54) - - (54)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. - 6 578 - - - - (31) 553 553 - - 553
RCE Digital Ltda. 1.855 - 2.391 - - - - 456 4.702 4.672 - 30 4.702
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. - - 6.225 - (144) - - 287 6.368 2.020 4.348 - 6.368
RNI Negócios Imobiliários S.A. - - 203.221 - (118) - - 5.005 208.108 208.108 - - 208.108
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. - 64.000 112.121 - - - - (11.313) 164.808 164.808 - - 164.808
Rodobens Holding Ltda. - 100 74 - - - - (38) 136 136 - - 136
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 227 - 136.407 - (24) - - 837 137.447 137.447 - - 137.447
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. - - (3.215) - - - - (28) (3.243) (3.243) - - (3.243)
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. - - 35 - - - - 68 103 103 - - 103
Verdade Locação de Imóveis Ltda. - - 17.048 - - - - (118) 16.930 16.930 - - 16.930
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA - 56.530 - - (782)  - 2.748 58.496 33.326 - 25.170 58.496
Rodobens S.A. - 172.160 - (3.546) (11.998) 1.074 - 33.583 191.273 191.273 - - 191.273
 32.130 292.796 547.629 (3.546) (13.066) (8.083) 15.809 30.192 893.861 859.032 9.629 25.200 893.861
Provisão para perdas com investimentos (passivo) - - - - - - - - - - - - (5.950)
 32.130 - - - - - - - - - - - 899.811
             Controladora
 Saldos em 31  Integralização /   Dividendos Ajuste de Ajustes de Resultado de Saldos em 31  Mais valia de  Saldos em 31
 de dezembro  aquisição (venda)  Juros sobre recebidos e a avaliação economia participações de dezembro Valor do participação  de dezembro
 de 2018  de quotas/ações Cisão capital próprio receber patrimonial hiperinflacionária societárias de 2019 investimento societária Ágio de 2019
WV Holdings Ltd. 35.579 - - - - (4.046) 4.478 (5.963) 30.048 30.048 - - 30.048
RCE Digital Ltda. 1.766 - - - - - - 89 1.855 1.825 - 30 1.855
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 221 - - - - - - 6 227 227 - - 227
 37.566 - - - - (4.046) 4.478 (5.868) 32.130 32.100 - 30 32.130
Provisão para perdas com investimentos (passivo) - - - - - - - - - - - - -
 37.566 - - - - - - - - - - - 32.130
(c) Comentários sobre as principais movimentações relativas às empresas controladas e coligadas: A equivalência patrimonial foi calculada com base em demonstrações financeiras das controladas e coligadas na data base 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019. (i) Durante o ano de 2020, a Companhia integralizou capi-
tal e, também, negociou participações societárias nas empresas investidas. As transações que foram realizadas junto a outras empresas do grupo Rodobens foram a valor de patrimônio líquido contábil. Estas transações são, substancialmente: • Em setembro de 2020, a Companhia adquiriu da RNI Negócios Imobiliários S.A., 324.039.647 ações 
da SPE Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda, pelo montante de R$ 56.530, a ser pago em 19 (dezenove) parcelas anuais e sucessivas, passando a deter 25% da investida (Nota 15). • Em setembro de 2020, a Companhia aumentou sua participação na investida Rodobens S.A. por meio de participações societárias que 
os acionistas subscritores detinham na Rodobens S.A. no montante de R$ 172.160 (Nota 23 (a)). • Em setembro e dezembro de 2020, a Companhia integralizou capital na investida Rodobens Administração de Ativos Ltda, respectivamente nos montantes de R$ 6.000 e R$ 58.000 em moeda corrente. (ii) Em decorrência da cisão da Rodobens 
S.A., a Companhia teve acervo de investimentos recebido no montante de R$ 547.629, sendo R$ 550.903 classificados como “Investimentos e sociedades coligadas e controladas em conjunto” e R$ 3.274 de provisão para perdas com investimentos classificados como “Outros passivos” no passivo não circulante (Nota 23(a)).
(d) Investimentos em sociedades coligadas, controladas e controladas em conjunto         Consolidado
       2020  2019
 Quantidade de ações e quotas Percentual de Patrimônio Lucro líquido Valor do Valor de perda com Resultado de Valor do Resultado de
Empresas possuídas (em lotes de mil) participação direta e indireta líquido (prejuízo) do exercício investimento investimento (passivo) participações societárias investimento participações societárias
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil - - - - 71.741 (1.965) 7.706 - -
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA 1.296.158 25,00% 133.303 26.815 58.496 - 2.748 - -
Rodobens S.A. 956.294 26,59% 719.263 209.270 191.273 - 33.583 - -
RCE Digital Ltda. - - - - - - - 1.855 89
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - - - - 227 6
Outros - - - - 1 - (3) 14 (29)
 - - - - 321.511 (1.965) 44.034 2.096 66

17. Intangível Controladora
 Marcas e patentes
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial -
Aquisições por meio de Cisão 67
Saldo contábil líquido 67
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total 155
Amortização acumulada (88)
Saldo contábil líquido 67
Taxas anuais de amortização - % 10%
     Consolidado
 Software Marcas e patentes Ágio de investimentos (i) Outros bens Intangíveis Total
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 27 - 30 170 227
Ajustes (9) - - 1 (8)
Aquisições 29 - - - 29
Amortização (27) - - (73) (100)
Saldo contábil líquido 20 - 30 98 148
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Custo total 903 - 30 1.285 2.218
Amortização acumulada (883) - - (1.187) (2.070)
Saldo contábil líquido 20 - 30 98 148
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 20 - 30 98 148
Aquisições por meio de Cisão 5.029 1.203 9.629 - 15.861
Aquisições 696 3 - 106 805
Ajustes 5 - - - 5
Alienação (234) - - - (234)
Amortização (340) (32) - (98) (470)
Saldo contábil líquido 5.176 1.174 9.659 106 16.115
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total 19.037 1.609 9.659 204 30.509
Amortização acumulada (13.861) (435) - (98) (14.394)
Saldo contábil líquido 5.176 1.174 9.659 106 16.115
Taxas anuais de amortização - % 20% 10% - 20% -
(i) O ágio está sujeito a testes anuais de recuperabilidade, conforme descrito na Nota 2.16.

18. Imobilizado

 Controladora

 Benfeitoria em bens de terceiros Móveis e utensílios Veículos Computadores e periféricos Instalações Total

Em 31 de dezembro de 2019

Saldo inicial - 59 - 1 - 60

Depreciação - (29) - (1) - (30)

Saldo contábil líquido - 30 - - - 30

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Custo total - 285 - 331 - 616

Depreciação acumulada - (255) - (331) - (586)

Saldo contábil líquido - 30 - - - 30

Em 31 de dezembro de 2020

Saldo inicial - 30 - - - 30

Aquisições - - 240 - - 240

Aquisições por meio de Cisão 5 164 - 32 2 203

Depreciação - (30) (15) - (1) (46)

Saldo contábil líquido 5 164 225 32 1 427

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Custo total 2.051 902 240 515 2 3.710

Depreciação acumulada (2.046) (738) (15) (483) (1) (3.283)

Saldo contábil líquido 5 164 225 32 1 427

Taxas anuais de depreciação - % - 10% 3,19% a 20% 20% 10% -

 Consolidado
 Terras e  Edifícios e Benfeitorias em  Móveis e Computadores e  Máquinas e Outros Obras em Total imobilizado Imóveis de Total
 terrenos dependências bens de terceiros (i) Instalações utensílios periféricos Veículos equipamentos bens andamento de uso arrendamento Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 17.708 11.163 - 732 108 61 68 561 - - 30.401 - 30.401
Ajuste de conversão (ii) 297 171 - 5 1 - - 4 - - 478 - 478
Aquisições - - - 3 - - - - - - - 3 3
Alienação - (286) - (338) - (2) (23) (108) - - (757) - (757)
Depreciação - (122) - (79) (56) (37) (45) (46) - - (385) - (385)
Saldo contábil líquido 18.005 10.926 - 323 53 22 - 411 - - 29.740 - 29.740
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Custo total 18.005 14.993 151 1.591 1.368 942 646 1.502 - - 39.198 - 39.198
Depreciação acumulada - (4.067) (151) (1.268) (1.315) (920) (646) (1.091) - - (9.458) - (9.458)
Saldo contábil líquido 18.005 10.926 - 323 53 22 - 411 - - 29.740 - 29.740
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 18.005 10.926 - 323 53 22 - 411 - - 29.740 - 29.740
Aquisição por meio de Cisão - 2.242 1.203 247 1.121 114 6 9.251 4.507 210 18.901 61.012 79.913
Aquisições - - 3 69 43 245 285 104 2.754 25 3.528 67 3.595
Ajuste de conversão (ii) 14.635 9.606 - 316 5 5 - (132) - - 24.435 - 24.435
Alienação (8.699) (13.059) - - (10) (17) - (200) - - (21.985) - (21.985)
Depreciação - (171) (77) (211) (190) (53) (25) (250) (1.356) - (2.333) (572) (2.905)
Saldo contábil líquido 23.941 9.544 1.129 744 1.022 316 266 9.184 5.905 235 52.286 60.507 112.793
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total 23.941 15.113 7.453 3.935 8.668 6.623 1.095 46.386 24.865 235 138.314 68.349 206.663
Depreciação acumulada - (5.569) (6.324) (3.191) (7.646) (6.307) (829) (37.202) (18.960) - (86.028) (7.842) (93.870)
Saldo contábil líquido 23.941 9.544 1.129 744 1.022 316 266 9.184 5.905 235 52.286 60.507 112.793
Taxas anuais de depreciação - % - - - - 10% 20% 3,19% a 20% 10% 10% - - - -
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados. As depreciações são conforme o prazo remanescente de vigência dos contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas; (ii) Os ajustes referem-se, substancialmente, a atualização por hiperinflação e variação cambial dos imobiliza-
dos da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A., empresa sediada na Argentina.


