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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
29 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETO
01 – Veto Parcial nº 10/22, ao Autógrafo nº 15.667/2022, originado do Projeto de Lei Complementar nº
04/2022, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São
José do Rio Preto, mediante alterações às Leis Complementares Municipais nº 156, de 30 de dezembro de
2002; nº 358, de 22 de fevereiro de 2012; nº 418, de 7 de maio de 2014; nº 448, de 30 de outubro de 2014, e
nº 586, de 22 de fevereiro de 2019; aplica revisão de 11% (onze por cento) aos servidores do Poder
Legislativo; e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETOS DE LEI
02 – 005/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em
favor da Associação Antialcoólica da Alta Araraquarense – Solo Sagrado. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)
03 - 408/21 – VER. CB.JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT
Institui o passe livre no Transporte Coletivo Municipal para pacientes pré e pós transplantes, em situação
de vulnerabilidade no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
04 – 292/20 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre a isenção das taxas municipais para abertura de empresa no município de São José do Rio
Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
05 – 15/22 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT
Dispões sobre a inexigibilidade do comprovante de vacinação, de qualquer natureza, no âmbito da
Administração Pública direta e indireta. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara – 25/03/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
29 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETO
01 – Veto Total nº 09/22, ao Autógrafo nº 15.666/2022, originado do Projeto de Lei Complementar nº
03/2022, da Mesa Diretora, que dispõe sobre aplicação de revisão anual ao subsídio mensal do Prefeito,
do Vice-Prefeito e Secretários Municipais, na forma do inciso V do artigo 29 e do inciso X do art. 37 da
Constituição Federal. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETOS DE LEI
02 – 36/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Abre Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 46.366,32 (quarenta e
seis mil, trezentos e sessenta e seis reais, trinta e dois centavos), conforme convênio firmado com Governo
do Estado de São Paulo, o Proac Município – Prêmio Nelson Seixas. QUÓRUM: MAIORIA
ABSOLUTA)
03 – 410/21 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor nos veículos de transporte escolar público
municipal. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
04 – 418/21 – VER. JEAN CHARLES O.D SERBETO – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os alunos com deficiência visual
nas instituições de ensino médio e superior, no Município de São José do Rio Preto-SP.
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
05 – 13/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do
Espectro Autista (TEA) e suas famílias no município de São José do Rio Preto.
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL
IV – VOTAÇÃO SECRETA

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara – 25/03/2022

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 10/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos
veterinários destinados ao Centro de Castração Municipal, conforme Anexo I – Formulário de Compras. Fica designada para o dia
11 de abril de 2022, as 09h15min, a sessão de entrega de envelopes, credenciamento e negociação. O edital poderá ser adquirido
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº
242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 28 de março de 2022. João
Paulo da Silveira – Pregoeiro – Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz
saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art.
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
PAULO HENRIQUE CANHOTO ALVES e INGRID ZANATA RIGUETTO, sendo ELE filho de OSWALDO ALVES e de SONIA MARIA CANHOTO ALVES e ELA filha de ANTONIO APARECIDO RIGUETTO e de MARILENA ZANATA RIGUETTO;
2.
ERICK DE CARVALHO ALFIERI e DANIELA ESTER DA SILVA,
sendo ELE filho de MARIO ALFIERI e de LILIAN LUISA DE CARVALHO
ALFIERI e ELA filha de LUIZ JOSÉ DA SILVA e de LEONOR FERREIRA DA
SILVA;
3.
GISLENE NUNES MONTREZOR e DANIELA CRISTINA DE
LIMA, sendo GISLENE filha de ABEL MONTREZOR e de NEIDE APARECIDA NUNES MONTREZOR e sendo DANIELA filha de EDIVALDO FERREIRA
DE LIMA e de MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA;
4.
EDNELSON TORRES LOPES e MICHELE QUEIRÓZ SILVA,
sendo ELE filho de NELSON TORRES LOPES FILHO e de SEBASTIANA
LOPES e ELA filha de NILTON TEIXEIRA DA SILVA e de GENIANA DIAS
QUEIRÓZ SILVA;
5.
EDSON MOREIRA FILHO e BÁRBARA POSSAMAI PARRA,
sendo ELE filho de EDSON MOREIRA e de NILCE HELENA DE SOUZA
MOREIRA e ELA filha de CLAUDEMIR ANDRIOTTI PARRA e de ELIANA
MARTINS POSSAMAI PARRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/03/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz
saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art.
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO ALMEIDA e ANA CLÉSSIA
DA SILVA SANTOS, sendo ELE filho de APARECIDO DA SILVA ALMEIDA e
de GISELE APARECIDA FIGUEIREDO e ELA filha de JOSÉ LUÍS SANTOS
DA SILVA e de MARIA QUITERIA DA SILVA;
2.
BRUNO CARLOS DUMBRA DE PAULA RIBEIRO e LENISE
CRISTINA SANTOS DE FREITAS, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS
ALONSO DE PAULA RIBEIRO e de SUZANA DUMBRA DE PAULA RIBEIRO
e ELA filha de REINALDO INACIO DE FREITAS e de VERA NICE DOS SANTOS FREITAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel:
3202-9090). 28/03/2022.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código
Civil brasileiro para habilitação de casamento:
ARNALDO REIS DA SILVA e SUZANY CRUZ DE ARAÚJO. Ele, de
nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, solteiro, nascido em Marabá,
PA, no dia 27 de maio de 1995, filho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA e de
EDNALVA TRAJANO DOS REIS. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em Tailândia, PA, no dia 27 de março de 1996, filha
de IVAN PEREIRA DE ARAUJO e de SULAMITA OLIVEIRA CRUZ.
NILSON DONIZETE DE OLIVEIRA e IVONE GERALDO DOS SANTOS.
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, divorciado, nascido
em Adolfo, SP, no dia 02 de janeiro de 1969, filho de NILSON PEREIRA DE
OLIVEIRA e de APARECIDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em Porecatu, PR, no dia 05
de dezembro de 1966, filha de JOSÉ GERALDO DOS SANTOS e de MARIA
TEREZA DE JESUS SANTOS.
LEANDRO BOTELHO FEITOSA e MARIANA VERONEZI VALLI. Ele, de
nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nascido em Ourinhos, SP, no
dia 28 de dezembro de 1985, filho de JOSÉ VIANEY FEITOSA e de MARIA
TEREZA BOTELHO FEITOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora,
solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 05 de julho de 1989, filha de
JOSÉ SÉRGIO VALLI e de NEIDE APARECIDA VERONEZI VALLI.
BRUNO EDUARDO DA SILVA e ANA PAULA MAYUMI BARBOSA. Ele, de
nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido em Paranaíba, MS,
no dia 29 de setembro de 1997, filho de ITAMAR JOSÉ DA SILVA e de VANÍ
RIBEIRO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de junho de 1996, filha de
NILTON CARLOS BARBOSA e de NEIDE FUMIE SAKAI.
VICTOR DIAS VIEIRA CLEMENTINO e MARINA COELHO REVERENDO
VIDAL. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em
Rio de Janeiro, RJ, no dia 11 de julho de 1989, filho de FERNANDO PIRES
FERREIRA CLEMENTINO e de VALÉRIA DIAS VIEIRA CLEMENTINO. Ela,
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São José do
Rio Preto, SP, no dia 28 de novembro de 1991, filha de MANOEL PEDRO
REVERENDO VIDAL NETO e de VILMA TERESA COELHO REVERENDO
VIDAL.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 28 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do Código
Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em casamento:
REGINALDO ANTONIO FERREIRA e GISELE LOPES DE FREITAS. Ele,
de nacionalidade brasileira, sushiman, solteiro, nascido em Rosário do Ivaí,
PR, no dia 17 de julho de 1982, residente e domiciliado a Capitão Lindolfo
Guimarães Correa, Nº 1970, JARDIM URANO, São José do Rio Preto,
SP, filho de OSVALDO RAMIRO FERREIRA e de MARIA CONCEIÇÃO
FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, garçonete, divorciada, nascida
em São Paulo, SP, no dia 29 de agosto de 1981, residente e domiciliada a
Capitão Lindolfo Guimarães Correa, Nº 1970, JARDIM URANO, São José
do Rio Preto, SP, filha de FRANCISCO BATISTA DE FREITAS e de ORIDES
LOPES DE FREITAS.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 28 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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EXPRESSO ITAMARATI S.A.

CNPJ/MF 59.965.038/0001-41
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2021, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
São José do Rio Preto-SP, 14 de março de 2022.
Balanços Patrimoniais (Controladora e Consolidado) encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
Controladora
Consolidado Passivo e Patrimônio Líquido
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020 Passivo circulante
Notas
2021
2020
2021
2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.075 10.691 13.523 18.537
Empréstimos e financiamentos
12 42.408 42.268 50.861 46.185
Contas a receber de clientes
4 21.309 15.628 27.175 19.899
Arrendamentos financeiros
13 18.775 18.156 21.936 19.874
Estoques
5
3.513
3.173
4.524
3.713
Fornecedores
– 27.218 18.374 38.927 23.959
Tributos a recuperar
6
1.262
1.390
1.431
1.729
Obrigações trabalhistas e tributárias
14 14.271 13.007 19.527 16.443
Partes relacionadas
7.1
30
1.000
–
–
Partes relacionadas
7.2 11.020
–
2.125
–
675
802
1.075
1.123
Outros créditos
8
Adiantamentos de clientes
–
6.400
4.245
6.508
4.343
31.864 32.684 47.728 45.001
Total do ativo circulante
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar
15
2.045
2.746
2.045
2.745
733
877
820
2.016
Outras contas a pagar
16
122.870 99.673 142.749 115.565
Total do passivo circulante
Ativo não circulante
Passivo não circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
12 30.268 35.796 45.065 48.677
Contas a receber de clientes
4
2.561
1.835
3.749
3.330
Arrendamentos financeiros
13 29.918 36.102 31.842 39.642
Depósitos judiciais
17.1
587
377
1.186
926
Fornecedores
–
1.449
1.179
1.547
1.478
Tributos a recuperar
6
1.046
1.311
1.046
1.311
Obrigações trabalhistas e tributárias
14
895
1.319
1.095
1.591
Partes relacionadas
7.1
90
–
–
–
Outras contas a pagar
16
–
–
–
1
Imposto de renda e contribuição social diferido
24.2
7.848
7.026 14.934 13.635
Perdas com investimentos
9.2
259
–
–
–
401
324
495
357
Outros créditos
8
Imposto de renda e contribuição social - diferido
24.2 44.504 39.838 53.003 48.525
2.747
2.675
5.414
6.341
12.533 10.873 21.410 19.559
Provisão para contingências
17
110.040 116.909 137.966 146.255
Investimentos em controladas
9.1 46.531 40.748
–
– Total do passivo não circulante
Imobilizado líquido
10 196.545 197.845 255.036 252.625 Patrimônio líquido
Capital social
18.1 60.636 60.636 60.636 60.636
Intangível líquido
11 25.704 18.335 36.808 28.538
268.780 256.928 291.844 281.163
Reservas legal
18.2
1.565
1.565
1.565
1.565
Reservas de lucros
18.2 18.066 21.702 18.066 21.702
Total do ativo não circulante
281.313 267.801 313.254 300.722 Patrimônio líquido
80.267 83.903 80.267 83.903
313.177 300.485 360.982 345.723 Total do passivo e patrimônio líquido
313.177 300.485 360.982 345.723
Total do ativo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Adiantamento para futuro Reserva Reserva de Total da participação Participação dos acionistas Total do patrimônio
Notas Capital social
líquido
aumento de capital
legal
lucros
dos controladores
não controladores
59.882
754
1.152
15.812
77.600
82
77.682
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Integralização de capital social
–
754
(754)
–
–
–
–
–
Resultado liquido do exercício
–
–
–
–
8.267
8.267
–
8.267
Constituição da reserva legal
15
–
–
413
(413)
–
–
–
Dividendos distribuídos
–
–
–
–
(1.964)
(1.964)
–
(1.964)
–
–
–
–
–
(82)
(82)
Outras movimentações
–
60.636
–
1.565
21.702
83.903
–
83.903
Saldos em 31 de dezembro de 2020
–
–
–
(3.637)
(3.637)
–
(3.637)
Resultado líquido do exercício
–
60.636
–
1.565
18.065
80.266
–
80.266
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Demonstrações do resultado (Controladora e Consolidado)
Demonstrações dos fluxos de caixa (Controladora e Consolidado)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o resultado por ação)
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020 Das atividades operacionais
2021
2020
2021
2020
208 13.445
795 16.019
Receita bruta de vendas
242.248 247.467 329.918 305.909
Resultado antes do IR e da CS
(36.509) (39.392) (41.283) (42.081) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
(–) Deduções da receita bruta
Receita líquida de vendas
19 205.739 208.075 288.635 263.828
geradas pelas atividades operacionais:
Custo dos serviços prestados
20 (177.874) (170.110) (248.923) (216.175)
Equivalência patrimonial
(2.198)
788
–
–
Lucro bruto
27.865
37.965
39.712
47.653
Depreciação e amortização
15.396 16.197 22.135 21.389
Receitas/(despesas) operacionais:
Participação de sócios não controladores
–
–
–
(83)
Administrativas, comerciais e gerais
21 (18.995) (17.461) (24.396) (22.534)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
8.304 12.734 10.061 15.279
Resultado com equivalência patrimonial
9.2
2.198
(788)
–
–
Juros sobre arrendamentos financeiros
2.837
462
3.369
528
941
7.032
(316)
6.990
Outras receitas/(despesas) operacionais
22
Ganhos/Perdas com investimento
(157) (5.996)
–
–
Lucro operacional antes do resultado financeiro
12.009
26.748
15.000
32.109
Resultado na venda de imobilizado
(309)
(576)
1.866
(547)
Resultado financeiro
Provisão/(Reversão) para contingências
72
(191)
(927) (1.671)
Receitas financeiras
–
357
925
529
1.018
Provisão/(Reversão) para perdas devedores duvidosos
(19)
464
(19)
544
(77)
(123)
(192)
(179)
Despesas financeiras
– (12.158) (14.228) (14.735) (17.108)
Ajuste de AVP
23 (11.801) (13.303) (14.206) (16.090) Decréscimo/(acréscimo) em ativos
208
13.445
794
16.019
Lucro antes da provisão para o IR e a CS
Contas a receber de clientes
(6.312) (4.185) (7.485) (7.970)
IR e CS - corrente
24.1
–
(1.098)
(920)
(2.155)
Estoques
(340)
(371)
(759)
(420)
(3.845)
(4.080)
(3.511)
(5.597)
IR e CS - diferido
24.2
Tributos a recuperar
393
764
601
1.314
(3.637)
8.267
(3.637)
8.267
Resultado líquido do exercício
Outros créditos
50
381
(80)
374
(0,42)
0,96
Resultado por ação
Depósitos judiciais
(210)
53
(235)
30
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Demonstrações do resultado abrangente (Controladora e Consolidado)
Fornecedores
9.114
(1.144)
14.952
(2.965)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Obrigações trabalhistas e tributárias
840 (1.396)
2.401 (1.898)
(Valores expressos em milhares de reais)
Adiantamentos de clientes
2.155
(278)
2.148
(281)
Controladora
Consolidado
Outras contas a pagar
(144)
(88) (1.250) (5.340)
2021
2020
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social - pagos
– (1.098)
(920) (2.155)
(=) Resultado líquido do exercício
(3.637)
8.267
(3.637)
8.267
29.603 29.842 46.461 31.968
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
–
–
–
–
Outros resultados abrangentes
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(3.637)
8.267
(3.637)
8.267
Total do resultado abrangente do exercício
Aquisição de imobilizado
(22.682) (19.549) (36.311) (26.824)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Baixa do ativo imobilizado
9.529 10.986 11.714 13.519
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Aquisição de intangível
(8.003)
(707) (10.084)
(712)
(Valores expressos em milhares de reais)
Aquisição de investimento
(2.168)
–
–
–
Aumento de capital
(1.000) (1.620)
–
–
1. Informações sobre a Companhia: A Expresso Itamarati S.A. (“Companhia”) tem por objeto principal
Aquisição de participação em investimento
–
–
(143)
–
a exploração de serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Com uma frota de aproCaixa
de
participação
societária
adquirida
–
–
29
–
ximadamente 930 ônibus, opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas nos bagagei(24.324)
(10.890)
(34.795)
(14.017)
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
de
investimento
ros dos ônibus. Atuando em centenas de municípios do norte, centro, noroeste e sudeste de São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, sudeste Goiano e Minas Gerais. Sediada em São José Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(Pagamentos) Captação empréstimos e financiamentos
(13.692) (9.924) (8.997) (2.592)
do Rio Preto, um dos principais polos de desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo, a Com(8.403) (3.693) (9.108) (5.983)
(Pagamentos) Captação arrendamentos financeiros
panhia é responsável pela maioria das linhas de transporte rodoviário e suburbano da região Noroeste
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
de
financiamento
(22.095) (13.617) (18.105) (8.575)
Paulista. A Companhia possui participação societária nas seguintes empresas: • Viação São Geraldo
Sacramento Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros muni- Das atividades de financiamento com acionistas
(Pagamentos) Captação com partes relacionadas
11.900
1.605
2.125
–
cipal, intermunicipal, interestadual, internacional, transporte turístico de superfície, cargas e encomen(700) (4.690)
(700) (4.690)
Distribuições de lucros
das. • Empresa de Transportes Lider Ltda.: tem por objeto principal a exploração de serviços de
Caixa
líquido
proveniente
das
(aplicado
nas)
transporte público coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento
atividades de financiamento com acionistas
11.200 (3.085)
1.425 (4.690)
contínuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional, sendo este transporte de forma munici2.250 (5.014)
4.686
pal, metropolitano, intermunicipal, interestadual, internacional e/ou escolar, nas modalidades rodoviá- Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (5.616)
rio, urbano e suburbano; prestação de serviços de transporte turístico e transporte terrestre de superfí- Caixa e equivalentes de caixa
10.691
8.441
18.537
13.851
No
início
do
exercício
cie previsto na legislação em vigor; o transporte de cargas e encomendas. • Itali Participações Ltda.:
No final do exercício
5.075 10.691 13.523 18.537
tem por objeto a administração de bens próprios, a participação no capital social de outras sociedades
2.250 (5.014)
4.686
e investimentos de capitais no país. • Viação Luwasa Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (5.616)
transporte coletivo de passageiros intermunicipal, rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as Empresas, por meio dos sefretamento, municipal, interestadual e internacional. As demonstrações financeiras estão apresentadas guintes principais procedimentos: (a) Eliminação de saldos das contas de ativos e passivos entre as
em milhares de Reais (MR$), que é a moeda funcional da Companhia, exceto quando indicado de outra Empresas consolidadas. (b) Caso houvesse, os lucros ou prejuízos contidos nos estoques decorrentes
forma. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis: 2.1. Base de operações entre as Empresas. (c) Saldos de receitas, custos e despesas, decorrentes de negócios
de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia findas em entre as Empresas. (d) Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas de31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade monstrações financeiras consolidadas. 3. As Demonstrações Financeiras: 1) As demonstrações ficom as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronun- nanceiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis radas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da
(CPC) e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na
regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura conceitual para a elaboração e Apresen- forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 2) As demonstrações financeitação das demonstrações financeiras”, emitido pelo CPC e, por conseguinte, estejam em consonância ras completas auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples, incluindo o
com as normas contábeis internacionais. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis na sede da Companhia e no seguinte
da Companhia em 14 de março de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta endereço eletrônico: www.dhojeinterior.com.br/dhoje-oficial/.
data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. As demonstrações finanConselho de Administração
ceiras consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 incluem as demonstrações financeiras da
Sandra Maria Cícero Oger Mendonça Garcia - Presidente
2021
2020
Expresso Itamarati S.A. e de suas controladas, a saber:
Joaquim Constantino Neto - Vice-Presidente
% Forma
% Forma
Participações em controladas diretas
Ricardo Constantino - Vice-Presidente
Itali Participações Ltda.
100,00% Integral 100,00% Integral
Maria José Cícero Oger Affonso - Vice-Presidente
Viação São Geraldo Sacramento Ltda.
48,27% Integral
39,71% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda.
0,15% Integral
0,16% Integral
Diretoria
Viação Luwasa Ltda.
100,00% Integral
Integral
Gentil Zanovello Affonso - Diretor Superintendente
2021
2020
Valdeir Aparecido Zanin - Diretor Operacional
% Forma
% Forma
Participações em controladas indiretas
Contador
Viação São Geraldo Sacramento Ltda.
51,73% Integral 60,29% Integral
Luiz Carlos do Prado - CRC 1SP215762/O-7
Empresa de Transporte Lider Ltda.
99,85% Integral 99,84% Integral
Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Expresso Itamarati S.A. - São José do Rio Preto - SP.
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Expresso Itamarati auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaS.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen- mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audifindo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO
SÓCIOS
ceira, individual e consolidada,
da Expresso Itamarati
S.A. em 31 DE
de dezembro
de 2021, o desempenho conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos conindividual e consolidado de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso- troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
2ª Convocação
lidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles interBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio- nos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluíseção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras mos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
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demais
sócios
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princípios
éticos relevantes previstos
nopresente
Código deCONVOCAR
Ética Profissional
Contador
e nas condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacioRodrigo
Faitarone Borges
Welson
Corrêa
Borges
Filho para comparecerem
à REUNIÃO
normas profissionais
emitidase pelo
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Federal
de Contabilidade,
e cumprimos com
as demais nal da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
responsabilidades
derealizar
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essasJair
normas.
Acreditamos
que a n.
evidência
de auditoria
obti- atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiDE
SÓCIOS, que éticas
se fará
na Rua
Martins
Mil Homens,
500, Sala
1.202, Vila
da éJosé,
suficiente
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nossa
opinião.
Responsabilidades
São
nesta
cidade depara
Sãofundamentar
José do Rio
Preto,
às 14:00
horas, do diada
05administração
de Abril de ras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadepelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia:
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
- Destituição
SócioaRodrigo
Faitarone
Borges dofinanceiras
Cargo delivres
Administrador.
como necessários
parado
permitir
elaboração
de demonstrações
de distorção relevan- conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comindividuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa- patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufinhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui- ciente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responGABRIEL
GARCIA DE
SOUZA
NETO
que a administração
pretenda
liquidar
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opiSócio-Administrador
Majoritário
da para
Petro
Tanque
Metalúrgica
não tenha nenhuma alternativa
realista
evitar
o encerramento
dasLtda
operações. Responsabilidades nião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, incluobjetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolida- sive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
das, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por durante nossos trabalhos.
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
São Paulo, 14 de março de 2022
____________________________________________________________________________
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 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 relevantes quando, indivi- RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
Anderson Marques Yoshimura
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões CRC 2SP-030.002/O-7
Contador - CRC 1SP-293.997/O-3

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
2ª Convocação

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
2ª Convocação

O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda
inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila
São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00 horas, do dia 05 de Abril de
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia:

O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de
Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa
Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair
Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio
Preto, às 16:00 horas, do dia 05 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre
seguinte ordem do dia:

- Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador.

- Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador.

São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda

São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e
Acessórios Ltda

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
2ª Convocação
O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax Franchising Ltda inscrita
no CNPJ: 16.954.655/0001-39, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo
Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE
SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São
José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 17:30 horas, do dia 05 de Abril de 2022,
cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia:
- Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador.
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax Franchising Ltda

PUBLICIDADE
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Conforme a exigência da legislação:
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Terça - Feira

29 de Março de 2022

EDIÇÃO DIGITAL
São José do Rio Preto, Terça-Feira, 29 de março de 2022
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

CNPJ nº 59.965.038/0001-41
Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 de 2020 (Valores expressos em reais)
Consolidado
2021
2020
50.861.470
21.935.420
38.927.488

46.184.710
19.874.254
23.958.696

19.526.683
2.124.924
6.508.224

16.443.532
–
4.343.410

2.045.481
819.990
142.749.680

2.745.481
2.015.687
115.565.770

45.064.926
31.842.053
1.546.554

48.677.014
39.641.795
1.478.176

1.095.099
–
–

1.590.845
1.000
–

53.002.999

48.524.552

5.414.053
137.965.684

6.341.223
146.254.605

60.635.891
1.564.788
18.065.764
80.266.443

60.635.891
1.564.788
21.702.410
83.903.089

360.981.807

345.723.464

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Controladora e Consolidado) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais)
Participação dos
Total do
Capital
Adiantamento para
Reserva
Reserva de
Total da participação
acionistas não
patrimônio
Notas
social
futuro aumento de capital
legal
lucros
dos controladores
controladores
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
59.881.691
754.200
1.151.442
15.812.231
77.599.564
82.459
77.682.023
Integralização de capital social
–
754.200
(754.200)
–
–
–
–
–
Resultado líquido do exercício
–
–
–
–
8.266.918
8.266.918
–
8.266.918
Constituição da reserva legal
15
–
–
413.346
(413.346)
–
–
–
Dividendos distribuídos
–
–
–
–
(1.963.393)
(1.963.393)
–
(1.963.393)
Outras movimentações
–
–
–
–
–
–
(82.459)
(82.459)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
60.635.891
–
1.564.788
21.702.410
83.903.089
–
83.903.089
Resultado líquido do exercício
–
–
–
–
(3.636.646)
(3.636.646)
–
(3.636.646)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
60.635.891
–
1.564.788
18.065.764
80.266.443
–
80.266.443
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
1. Informações sobre a Companhia: A Expresso Itamarati S.A. (“Companhia”) tem por objeto principal avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. • Obrigações legais: são regisa exploração de serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Com uma frota de aproxi- tradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito dos processos em que a
madamente 930 ônibus, opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas nos bagageiros Companhia questiona a constitucionalidade dos tributos. 2.14. Instrumentos financeiros: Os instrumentos
dos ônibus. Atuando em centenas de municípios do norte, centro, noroeste e sudeste de São Paulo, Mato financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, sudeste Goiano e Minas Gerais. Sediada em São José do Rio contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor
Preto, um dos principais pólos de desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo, a Companhia é justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quanresponsável pela maioria das linhas de transporte rodoviário e suburbano da região Noroeste Paulista. do aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabeA Companhia possui participação societária nas seguintes empresas: • Viação São Geraldo Sacramen- lecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. Ressaltamos que adotamos o CPC
to Ltda..: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros municipal, inter- 48/IFRS 9-Instrumentos financeiros a partir de 1 de janeiro de 2018, cujo pronunciamento técnico sumarizamunicipal, interestadual, internacional, transporte turístico de superfície, cargas e encomendas. • Empre- mos a seguir: Classificação e mensuração contábil de acordo com o CPC 48/IFRS 9 - Há três principais
sa de Transportes Lider Ltda.: tem por objeto principal a exploração de serviços de transporte público categorias de classificação para os ativos financeiros; a saber: Custo amortizado (CA); • Valor justo por
coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou eventual, em meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e • Valor justo por meio do resultado (VJR). Como se
qualquer parte do território nacional, sendo este transporte de forma municipal, metropolitano, intermuni- nota foram eliminadas as categorias anteriormente existentes no CPC 38; tais como: mantidos até o vencicipal, interestadual, internacional e/ou escolar, nas modalidades rodoviário, urbano e suburbano; presta- mento, empréstimos e recebíveis, mensurados pelo valor justo por meio de resultado e disponíveis para venção de serviços de transporte turístico e transporte terrestre de superfície previsto na legislação em vigor; da. Tais classificações contábeis são baseadas, em duas condições: 1. O modelo de negócios da Como transporte de cargas e encomendas. • Itali Participações Ltda..: tem por objeto a administração de panhia, no qual o ativo financeiro é mantido; e 2. Os termos contratuais dos ativos financeiros geram, em datas
bens próprios, a participação no capital social de outras sociedades e investimentos de capitais no país. específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em
• Viação Luwasa Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros aberto (Solely payments of principal and interest-SPPI). Os modelos de negócios são divididos em três
intermunicipal, rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, interestadual e categorias apresentados a seguir: 1. Manter os ativos financeiros existentes só para receber (coletar)
internacional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcio- fluxos de caixa contratuais: Os que apresentam como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais,
nal da Companhia e de suas controladas, exceto quando indicado de outra forma. 2. Apresentação das compostos somente de principal e juros, e cujo objetivo é o de carregar esse instrumento até o seu vencimendemonstrações financeiras e principais práticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As de- to. As vendas são incidentais a este objetivo e espera-se que sejam insignificantes ou pouco frequentes. 2.
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia findas em 31 de dezembro de 2021 e Manter os ativos financeiros existentes, objetivando tanto o recebimento (coleta) de fluxos de caixa
de 2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis contratuais e tanto pela venda de tais ativos financeiros: Aqueles que demonstram como característica a
brasileiras, que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações coleta de fluxos de caixa contratuais de principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de vendêe as Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologados pelos ór- -los antes do seu vencimento. 3 - Demais modelos de negócio para os instrumentos financeiros- Aqueles
gãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores. Avaliação do modelo de negócio na
ao pronunciamento “Estrutura conceitual para a elaboração e Apresentação das demonstrações financei- gestão dos ativos financeiros: A Companhia avalia o objetivo do modelo de negócio, considerando o melhor
ras”, emitido pelo CPC e, por conseguinte, estejam em consonância com as normas contábeis interna- retrato da maneira como ela gerencia suas carteiras de ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa
cionais. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Companhia em 14 de março destes ativos são gerados unicamente pelo recebimento dos fluxos contratuais, pela venda dos mesmos ou
de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as por ambos. Características contratuais dos fluxos de caixa dos ativos financeiros: (i) Os fluxos de caixa
divulgações das referidas demonstrações. As demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezem- contratuais, cujos recebimentos são exclusivos de principal e de juros sobre o principal indicam um empréstibro de 2021 e de 2020 incluem as demonstrações financeiras da Expresso Itamarati S.A. e de suas mo básico em que as parcelas e o risco de crédito normalmente são os elementos mais significativos dos juros; (ii) Os juros incluem, além do valor temporal do dinheiro, a compensação pelo risco de crédito e outros
controladas, a saber:
riscos e custos básicos de empréstimo, bem como margem de lucro. Entretanto, nesse acordo, os juros tam2021
2020
bém podem ser formados levando-se em consideração outros componentes como risco de liquidez, custos
Participações em controladas diretas
%
Forma
%
Forma
administrativos, spread da instituição financeira. Políticas contábeis - aplicam-se às categorias de classificaItali Participações Ltda.
100,00%
Integral
100,00%
Integral
Viação São Geraldo Sacramento Ltda..
48,27%
Integral
39,71%
Integral
ção e mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo: Ativos financeiros (mensurados) ao
Empresa de Transporte Lider Ltda..
0,15%
Integral
0,16%
Integral
custo amortizado: Estes ativos são mensurados ao custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos
Viação Luwasa Ltda.
100,00%
Integral
–
–
e a receita de juros e de ganhos auferidos, bem como as perdas cambiais e de impairment são reconhecidos
2021
2020
no resultado. Portanto, o custo amortizado é reduzido por eventuais perdas por impairment. Qualquer ganho
Participações em controladas indiretas
%
Forma
%
Forma
ou perda no desreconhecimento de ativos financeiros são registradas no resultado; Ativos financeiros menViação São Geraldo Sacramento Ltda..
51,73%
Integral
60,29%
Integral
surados ao VJR- Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
Empresa de Transporte Lider Ltda..
99,85%
Integral
99,84%
Integral
de dividendos, é reconhecido no resultado; e Instrumentos de dívida emitidos por terceiros, cujos ativos
Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as Empresas, por meio dos seguintes financeiros existentes são mensurados ao VJORA: Esses ativos são mensurados ao valor justo e os gaprincipais procedimentos: (a) Eliminação de saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas con- nhos auferidos e as perdas cambiais e de impairment são reconhecidos no resultado abrangente (ORA).
solidadas. (b) Caso houvesse, os lucros ou prejuízos contidos nos estoques decorrentes de operações entre Ainda, destaca-se que outros resultados líquidos são também reconhecidos em ORA. Os rendimentos auferias Empresas. (c) Saldos de receitas, custos e despesas, decorrentes de negócios entre as Empresas. (d) dos de juros são calculados utilizando o método dos juros efetivo. No reconhecimento inicial de um investimenDestaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações financeiras consoli- to (ativo) em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia poderá optar
dadas. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo desse investimento em ORA, sendo
financeiros de curto prazo de alta liquidez com vencimentos não superiores a 90 dias e com risco insignifican- que essa escolha é feita para cada investimento realizado. No eventual desreconhecimento do ativo financeiro,
te de mudança de valor de mercado. 2.3. Contas a receber de clientes: As contas a receber estão registra- o resultado contábil acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao
das pelos valores efetivamente faturados e estão apresentadas a valores de realização. Quando necessária, VJORA- Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos recebidos são reconhecidos como ganho
a provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em histórico no relacionamento com no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investios clientes e considerada suficiente para a expectativa de perdas na realização de créditos. 2.4. Estoques: mento, mantido no ativo. Os outros resultados líquidos existentes são reconhecidos em ORA e nunca são
Representados por peças de reposição, pneus, combustíveis e acessórios, avaliados ao custo médio de reclassificados para o resultado. Comparação de mensuração entre as categorias de mensuração antiga
aquisição, ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor líquido de realização é o preço de conforme o CPC 38 e o CPC 48 para cada classe de ativos financeiros: Ativos financeiros, classificavenda estimado no curso normal dos negócios, menos o custo da venda (impostos, comissão, etc.). 2.5. In- dos no circulante e/ou no não circulante: (i) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vestimentos em controladas; Os investimentos da Companhia são avaliados com base no método da anteriormente a classificação desses ativos se dava pelo CPC 38 como empréstimos e recebíveis e, presenequivalência patrimonial, conforme CPC18 (IAS 28), para fins de demonstrações financeiras. Com base no temente, a classificação se dá pelo CPC 48 como Valor Justo por Meio de Resultado; e (ii) Contas a receber
método da equivalência patrimonial, o investimento é contabilizado no balanço patrimonial da Companhia ao de clientes e outros créditos- anteriormente a classificação desses ativos se dava pelo CPC 38 como emcusto, adicionado das mudanças das participações societárias na investida após a aquisição. 2.6. Imobiliza- préstimos e recebíveis e, presentemente, a classificação se dá pelo CPC 48 como custo amortizado. Substido: É registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações acumuladas e não excede ao valor justo. A tuição fundamental na abordagem da avaliação dos AFs de perda de crédito incorrida (CPC 38) por
depreciação dos bens é calculada de acordo com as taxas informadas na nota explicativa n°10. 2.7. Intangí- perda de crédito esperada (CPC 48/IFRS9): Novo modelo de impairment pelo CPC 48/IFRS9: Aplica-se
vel: É registrado pelo custo de aquisição, líquido das amortizações acumuladas e não excede ao valor justo. aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensuA amortização dos bens é calculada de acordo com as taxas informadas na nota explicativa n°11. Contratos rados pelo VJORA; e não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). Provisão para
de concessão: A Companhia opera contratos de concessão incluindo a prestação de serviços de transporte perdas esperadas (PCLD): A mensuração dessa provisão se dá de acordo com as seguintes bases nos
coletivo de passageiros, firmados com os poderes concedentes. A infraestrutura utilizada pela Companhia termos do CPC 48/IFRS9: Perdas de crédito esperadas para 12 meses - Aquelas que resultam de possíveis
relacionada aos contratos de concessão de serviços é considerada controlada pelo poder concedente quan- eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e Perdas de crédito esperadas para
do: (i) O poder concedente controla ou regulamenta quais serviços o operador deve fornecer com a infraes- a vida inteira - Aquelas que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida espetrutura, a quem deve fornecê-los e a que preço; e (ii) O poder concedente controla a infraestrutura, ou seja, rada de um instrumento financeiro. A Companhia e suas controladas adotaram a abordagem simplificada e
mantém o direito de retomar a infraestrutura no final da concessão. Os direitos da Companhia sobre a infraes- realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência que ocorre
trutura operada em conformidade com os contratos de concessão são contabilizados como intangível, uma ao longo da vida do instrumento financeiro. Sendo assim, é considerado pela Companhia um ativo financeiro
vez que a Companhia tem o direito de cobrar pelo uso dos ativos de infraestrutura e os usuários (consumido- como inadimplente quando: (i) É pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédires) têm a responsabilidade principal de pagar pelos serviços. Ativos intangíveis relacionados aos Contratos to à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou (ii) O ativo finande Concessão, onde não há direito de receber o saldo residual do ativo no final do contrato, são amortizados ceiro está vencido conforme regras da Companhia. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação de
pelo método linear de acordo com o período a decorrer do contrato de concessão ou vida útil do ativo subja- crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do
cente, o que ocorrer primeiro, exceto por contratos na qual não existem prazos de vencimentos definidos. ativo financeiro. Em cada data de apresentação das demonstrações financeiras, a Companhia avalia se os
2.8. Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros (teste de “impairment”): A Administração ativos financeiros avaliados e contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados e regisrevisa anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu- trados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Destacamos que não ocorreu impactos da adoção
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou do CPC 48/IFRS9 no cálculo e contabilização da PCLD para o exercício findo em 31/12/2021. 2.15. Demonsperda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o tração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe- com a Deliberação CVM nº 641/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos
rável. 2.9. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmen- fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo que ocorreram nos exercícios apresentados. 2.16. Resultado por ação: É calculado com base na quantidade
custo amortizado. Qualquer diferença entre os custos captados e o valor total a pagar é reconhecida na de- de ações em circulação do capital integralizado na data do balanço. 2.17. Novas normas, revisões e intermonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método pretações emitidas: I. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021: Os
da taxa efetiva de juros. 2.10. Reconhecimento de Receitas: A receita compreende o valor justo da contra- principais normativos alterados, emitidos ou em discussão pelo International Accounting Standards Board
prestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. (“IASB”) e pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (“CPC”), são as seguintes: a) Reforma da Taxa de
A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente, o montante Juros de Referência - IBOR “fase 2” (Alterações para IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16): Essas
de receitas brutas é equivalente ao valor das notas fiscais emitidas. A companhia deve contabilizar os efeitos alterações a várias normas IFRS são obrigatórias para períodos iniciados a partir de 01/01/2021 e complede um contrato com o cliente somente quando todos os critérios a seguir forem atendidos: I) quando as partes mentam as realizadas em 2019 (“fase 1”). b) Impactos da COVID-19 nas concessões de aluguel (Alterado contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo com outras práticas usuais de negó- ções a IFRS 16): A partir de junho de 2020, e depois a partir de março de 2021, a IFRS 16/CPC 06 (R2) foi
cios) e estiverem comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações; II) quando a entidade puder iden- alterada para incluir um expediente prático para os locatários que contabilizam as concessões de aluguel
tificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos; III) quando a entidade obtidas dos locadores como consequência direta da pandemia da COVID-19 e satisfazem todas as seguintes
puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos; IV) quando o con- condições: i. a alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o
trato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa fu- arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamenturos da entidade se modifiquem como resultado do contrato); e V) quando for provável que a entidade rece- te prévia à alteração; ii. qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos
berá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Ao originalmente devidos em ou antes a 30 de junho de 2022; e iii. não há alteração substancial de outros termos
avaliar se a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, a entidade deve considerar e condições do contrato de arrendamento. As alterações descritas acima não produziram impactos relevantes
apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da contraprestação quando devido. O valor nas demonstrações financeiras. II. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não esda contraprestação à qual a entidade tem direito pode ser inferior ao preço declarado no contrato se a contra- tavam em vigor em 31/12/2021: a) Contratos onerosos - Custo de cumprimento de contrato (Alterações
prestação for variável, pois a entidade pode oferecer ao cliente uma redução de preço. a) Vendas de serviços: à IAS 37): Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 01/01/2022 para contratos existentes na data
A receita proveniente do transporte de passageiros é reconhecida no momento da utilização dos serviços pelo em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma específica quais
passageiro e pela disponibilização dos serviços de transporte realizado pela Companhia. b) Receita financei- custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato. A Companhia não espera: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o ra impactos significativos quando da adoção desta norma. b) Outras normas: Para as seguintes normas ou
método da taxa efetiva de juros. 2.11. Impostos: A provisão para imposto de renda e contribuição social está alterações a Diretoria da Companhia ainda não determinou se haverá impactos significativos nas suas debaseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do monstrações contábeis; a saber: • Alteração na norma IAS 16 Imobilizado-Classificação do resultado gerado
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir antes do imobilizado estar nas condições projetadas de uso. Ela esclarece aspectos a serem considerados
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições previstas de uso. Esta altesocial é calculada com base nas alíquotas vigentes no fim do exercício. O imposto de renda e a contribuição ração da norma é efetiva para exercícios iniciados em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas
social diferidos (“imposto diferido”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada período IFRS 2018-2020 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2022. Essa norma efetua alterações no
de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases IFRS 1, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; tais como: IFRS 9-Instrumentos Finanfiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando ceiros, comenta sobre o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16-Arrendaaplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias mentos, contempla exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41-Agricultura, explica aspectos de
tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, mensuração a valor justo. Estas alterações da norma são efetivas para exercícios iniciados em/ou após
apenas quando for provável que a companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para 01/01/2022; • Alteração nas normas IFRS 3 - Combinação de Negócios-Nelas estão incluídas, também, a
que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. O imposto de renda e a contribuição social exigência de que, para obrigações dentro do escopo da IAS 37-Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando Contingentes, o comprador a aplica para determinar se há obrigação presente na data de aquisição em virtuestão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio lí- de de eventos passados. Para um tributo dentro do escopo da IFRIC 21 -Tributos, o comprador o aplica para
quido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abran- determinar se o evento que resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até a data de aquisição. Finalgentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. 2.12. Outros ativos e passivos (circulantes mente, as alterações acrescentam uma declaração explícita de que o comprador não reconhece ativos cone não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômico- tingentes adquiridos em uma combinação de negócios. • As alterações são aplicáveis a combinações de nefuturos serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um gócios cuja data de aquisição ocorra em ou após o início do primeiro período de relatório iniciado em ou após
passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como re- 01/01/2022. A adoção antecipada é permitida se a entidade também adotar todas as outras referências atuasultado de um evento passado sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São lizadas (publicada em conjunto com a Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro-CPC 02 (R2) na mesma
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor- data ou antes. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e conridas. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável solidadas da Companhia, mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.13. Provi- combinações de negócios; • Alteração na norma IAS 8- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifisões: Geral: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não cação de Erro: altera a definição de estimativa contábil, que passou a ser considerada como “valores monetáformalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeri- rios nas demonstrações contábeis sujeitos à incerteza na mensuração”, efetiva para períodos iniciados em ou
dos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Provisões para após 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 12-Tributos sobre o Lucro (IRPJ e CSLL): traz exceção adicional
demandas judiciais e administrativas A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrati- da isenção de reconhecimento inicial dos impostos de renda diferido relacionados a ativos e passivos resulvos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é tante de uma única transação, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoá- IFRS 4 - Extensão das isenções temporárias da aplicação da IFRS 9-Instrumentos Financeiros para seguravel possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a doras. Esclarece aspectos referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da norma
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância IFRS 9 para seguradoras, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; e • Alteração na norma IAS
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajus- 1 (CPC 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis Classificação de passivos como Circulante ou
tadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões Não-circulante. Os parágrafos 69 a 76 desse IAS alterados especificam os requisitos como se proceder. Elas
de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tri- esclarecem: a) o que significa um direito de postergar a liquidação; b) que o direito de postergar deve existir
bunais. Provisões são constituídas quando a Companhia e suas controladas tem uma obrigação presente ou na data-base do relatório; c) que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces- seu direito de postergação; e d) que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. Atualmente, a
ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação. São atualizadas até as datas dos balan- Companhia e suas controladas avaliam o impacto que essas alterações terão na sua prática atual. 3. Caixa e
ços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos equivalentes de caixa:
assessores legais da companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e
Controladora
Consolidado
trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 17. Ativos e Passivos contingentes e obrigações legais:
2021
2020
2021
2020
As práticas contábeisEste
para registro
e divulgação
ativos e passivos
contingentes
e obrigações
legais Pas.
são as Caixa
documento
foi de
assinado
digitalmente
por
Edson Luiz
657.662
639.483
667.665
646.955
seguintes: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais Bancos contas movimento
4.417.144
10.051.762
12.801.076
17.889.894
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5671-D22F-DD75-763F.
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em Aplicações Financeiras
–
–
53.895
–
nota explicativa. • Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como pro- Total
5.074.806
10.691.245
13.522.636
18.536.849
váveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, e os passivos contingentes montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Demonstrações do Resultado (Controladora e Consolidado)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais)
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020
Receita bruta de vendas
242.248.171 247.466.771 329.917.964 305.909.238
(–) Deduções da receita bruta
(36.509.219) (39.391.812) (41.283.352) (42.081.033)
Receita líquida de vendas
19 205.738.952 208.074.959 288.634.612 263.828.205
Custo dos serviços prestados
20 (177.874.019) (170.109.894) (248.923.242) (216.175.510)
Lucro bruto
27.864.933
37.965.065
39.711.370
47.652.695
Receitas/(despesas) operacionais:
Administrativas,comerciais e gerais
21 (18.994.958) (17.461.165) (24.395.576) (22.534.188)
Resultado com equivalência
patrimonial
9.2
2.197.692
(787.923)
–
–
Outras receitas/
(despesas) operacionais
22
941.205
7.032.094
(315.544)
6.990.357
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
12.008.872
26.748.071
15.000.250
32.108.864
Resultado financeiro
Receitas financeiras
–
357.420
925.137
529.453
1.017.907
Despesas financeiras
– (12.158.379) (14.228.555) (14.734.588) (17.107.762)
23 (11.800.959) (13.303.418) (14.205.135) (16.089.855)
Lucro antes da provisão para o
imposto de renda e a contribuição social
207.913
13.444.653
795.115
16.019.009
Imposto de renda e
contribuição social - corrente
24.1
–
(1.098.151)
(920.348)
(2.155.367)
Imposto de renda e
contribuição social - diferido
24.2
(3.844.559)
(4.079.584)
(3.511.413)
(5.596.724)
Resultado líquido do exercício
(3.636.646)
8.266.918
(3.636.646)
8.266.918
Resultado por ação
(0,42)
0,96
–
–
Demonstrações do resultado abrangente (Controladora e Consolidado)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
(=) Resultado líquido do exercício
(3.636.646) 8.266.918 (3.636.646) 8.266.918
–
–
–
–
Outros resultado abrangentes
(3.636.646) 8.266.918 (3.636.646) 8.266.918
Total do resultado abrangente do exercício
Demonstrações dos fluxos de caixa (Controladora e Consolidado)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social
207.913
13.444.653
795.115
16.019.009
Ajustes para conciliar o resultado às
disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
(2.197.692)
787.923
–
–
Depreciação e amortização
15.395.609
16.196.726
22.134.841
21.389.235
Participação de sócios não controladores
–
–
–
(82.459)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 8.303.913
12.734.454
10.061.284
15.279.472
Juros sobre arrendamentos financeiros
2.837.270
461.929
3.369.214
527.608
Ganhos / Perdas com investimento
(157.397)
(5.995.606)
–
–
Resultado na venda de imobilizado
(308.944)
(576.069)
1.866.087
(546.499)
Provisão / (Reversão) para contingências
71.867
(190.718)
(927.170)
(1.671.145)
Provisão / (Reversão) para perdas
devedores duvidosos
(18.517)
464.079
(18.509)
544.390
Ajuste de AVP
(77.433)
(122.986)
(191.977)
(178.952)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes
(6.312.095)
(4.185.390)
(7.485.303)
(7.969.537)
Estoques
(340.397)
(371.313)
(759.770)
(419.503)
Tributos a recuperar
392.672
764.586
601.422
1.313.541
Outros créditos
50.263
380.609
(80.487)
373.688
Depósitos judiciais
(209.679)
52.709
(234.792)
29.738
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Fornecedores
9.113.697
(1.143.537)
14.951.981
(2.965.059)
Obrigações trabalhistas e tributárias
839.629
(1.396.182)
2.400.784
(1.897.892)
Adiantamentos de clientes
2.155.348
(277.680)
2.147.691
(281.462)
Outras contas a pagar
(144.094)
(87.724)
(1.249.885)
(5.340.085)
Imposto de renda e contribuição
social - pagos
–
(1.098.151)
(920.348)
(2.155.367)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
29.601.933
29.842.312
46.460.178
31.968.720
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado
(22.681.671) (19.549.014) (36.311.497) (26.824.240)
Baixa do ativo imobilizado
9.528.933
10.986.039
11.714.114
13.518.969
Aquisição de intangível
(8.002.635)
(706.939) (10.083.638)
(712.423)
Aquisição de investimento
(2.168.290)
–
–
–
Aumento de capital
(1.000.000)
(1.620.000)
–
–
Aquisição de participação em investimento
–
–
(143.262)
–
Caixa de participação societária adquirida
–
–
29.370
–
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
(24.323.663) (10.889.914) (34.794.913) (14.017.694)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
(Pagamentos) Captação empréstimos
e financiamentos
(13.691.735)
(9.924.089)
(8.996.612)
(2.592.290)
(Pagamentos) Captação arrendamentos
financeiros
(8.402.898)
(3.692.731)
(9.107.790)
(5.982.802)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(22.094.633) (13.616.820) (18.104.402)
(8.575.092)
Das atividades de financiamento
com acionistas
(Pagamentos) Captação com partes
relacionadas
11.899.924
1.605.000
2.124.924
–
Distribuições de lucros
(700.000)
(4.690.400)
(700.000)
(4.690.400)
Caixa líquido proveniente das (aplicado
nas) atividades de financiamento
com acionistas
11.199.924
(3.085.400)
1.424.924
(4.690.400)
Aumento (redução) líquido de caixa
(5.616.439)
2.250.179
(5.014.213)
4.685.535
e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
10.691.245
8.441.066
18.536.849
13.851.314
No final do exercício
5.074.806
10.691.245
13.522.636
18.536.849
Aumento (redução) líquido de caixa
(5.616.439)
2.250.179
(5.014.213)
4.685.535
e equivalentes de caixa
4. Contas a receber de clientes:
2021
6.396.878
6.391.716
12.898.282

Controladora
2020
7.327.182
3.043.358
8.812.341

2021
18.386.791
6.391.836
16.287.428

Consolidado
2020
18.452.481
3.043.358
11.663.941

Fretamento a receber
Contas a receber com cartão de crédito
Outras contas a receber
(–) Provisão para créditos de liquidação
(1.608.265)
(1.589.748)
(9.763.010)
(9.744.501)
duvidosa
(207.806)
(130.373)
(378.316)
(186.339)
(–) Ajuste a valor presente - AVP
23.870.805
17.462.760
30.924.729
23.228.940
Total
21.309.420
15.627.565
27.175.413
19.899.332
Circulante
2.561.385
1.835.195
3.749.316
3.329.608
Não circulante
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída para contas vencidas há mais de 90 dias. Adicionalmente, para determinados casos, a Companhia executa análises individuais para a avaliação do risco
de recebimento. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2021 (controladora)
2021 (consolidado)
(1.589.748)
(9.744.501)
Saldo no início do exercício
(18.517)
(18.517)
(+) Adições
–
8
(–) Baixas por reversão
(=) Saldo final do exercício
(1.608.265)
(9.763.010)
5. Estoques:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Peças e acessórios
1.762.319
1.908.266
2.167.464
2.183.251
Lubrificantes
320.525
244.998
447.736
306.846
Óleo diesel
930.203
556.772
1.188.963
673.060
Pneus e câmaras
368.865
314.689
553.059
353.095
Outros materiais
130.767
147.557
167.282
196.418
Total
3.512.679
3.172.282
4.524.504
3.712.670
6. Tributos a recuperar:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
2.127.045
2.461.055
2.127.045
2.461.055
ICMS sobre ativo imobilizado
7.094
74.691
66.006
155.038
IRPJ a recuperar
51.334
49.601
111.394
145.446
INSS a recuperar
122.981
115.779
172.488
278.594
Outros impostos a recuperar
Total tributos a recuperar
2.308.454
2.701.126
2.476.933
3.040.133
1.262.097
1.390.250
1.430.576
1.729.257
Circulante
1.046.357
1.310.876
1.046.357
1.310.876
Não circulante
7. Transações com partes relacionadas: 7.1. Contas - Ativo:
Controladora
Descrição
2021
2020
30.001
1
Itali Participações Ltda.
90.000
1.000.000
Viação São Geraldo Sacramento
120.001
1.000.001
Circulante
30.001
1.000.001
90.000
–
Não circulante
120.001
1.000.001
7.2. Contas - Passivo:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
(2.745.000)
–
–
–
Empresa de Transportes Lider
(6.150.000)
–
–
–
Viação São Geraldo Sacramento
(2.124.924)
–
(2.124.924)
–
Comporte Participações S.A.
(11.019.924)
–
(2.124.924)
–
Total
Os valores da Empresa de Transportes Lider Ltda. e Viação São Geraldo Sacramento Ltda., referem-se
à transferência de recursos entre as empresas. O valor da Comporte Participações S.A. refere-se à aquisição de participação da empresa Viação Luwasa Ltda.. 8. Outros créditos:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Penhora de crédito
197.653
178.193
268.698
209.280
Adiantamento a fornecedores
17.775
11.742
25.639
13.657
Adiantamento a funcionários
620.531
756.223
990.986
1.060.297
Despesas antecipadas
36.622
34.114
55.483
46.392
Depósito caução
203.099
145.106
203.099
145.106
Outros créditos a receber
452
1.017
26.238
5.164
Total
1.076.132
1.126.395
1.570.143
1.479.896
Circulante
675.379
802.096
1.075.345
1.123.150
Não circulante
400.753
324.299
494.798
356.746
1.076.132
1.126.395
1.570.143
1.479.896
9. Investimentos em controladas: 9.1. Investimentos em controladas: Composição do saldo de
investimento:
Controladora
2021
2020
44.505.815
40.748.032
Investimentos em controladas (i)
2.025.028
–
Ágio na aquisição da Luwasa (ii)
46.530.843
40.748.032
Total
(i) Movimentação dos investimentos em controladas:
(+) Integra(+/–)
(+/–) Baixas/
Saldo
Saldo
lização Equivalência
Outros
Investimentos
em 2021
em 2020 de capital Patrimonial investimentos
Itali Participações Ltda..
37.587.603
–
804.808
– 38.392.411
Empresa de Transportes Lider Ltda.
34.147
–
223
485
34.855
3.126.282 1.000.000
1.795.355
156.912 6.078.549
Viação São Geraldo Sacr. Ltda.
40.748.032 1.000.000
2.600.386
157.397 44.505.815
Total (A)
2021
(ii) Formação do ágio:
2.168.290
Aquisição da Luwasa maio/2021
(143.262)
Patrimônio liquido
2.025.028
Ágio na aquisição da Luwasa
9.2. Perdas com investimentos: Movimentação das perdas com investimentos:
Saldo (+) Integralização (+/-) Equivalência (+/-) Baixas/Outros
Saldo
Investimentos
em 2021
em 2020
de capital
Patrimonial
investimentos
–
143.262
(402.694)
– (259.432)
Viação Luwasa Ltda..
–
143.262
(402.694)
– (259.432)
Total (B)
–
1.143.262
2.197.692
157.397 44.246.383
Total (A+B)

Este documento foi assinado digitalmente por Edson Luiz Pas.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5671-D22F-DD75-763F.

Balanços Patrimoniais (Controladora e Consolidado) encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais)
Controladora
PASSIVO E
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
Notas
2021
2020
2021
2020
Passivo circulante
Ativo circulante
Empréstimos e
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.074.806
10.691.245
13.522.636
18.536.849
financiamentos
12
42.407.772
42.268.133
Contas a receber de clientes
4
21.309.420
15.627.565
27.175.413
19.899.332
Arrendamentos financeiros
13
18.774.432
18.156.003
Estoques
5
3.512.679
3.172.282
4.524.504
3.712.670
Fornecedores
–
27.218.236
18.374.145
Tributos a recuperar
6
1.262.097
1.390.250
1.430.576
1.729.257
Obrigações trabalhistas
Partes relacionadas
7.1
30.001
1.000.001
–
–
e tributárias
14
14.270.915
13.007.064
Outros créditos
8
675.379
802.096
1.075.345
1.123.150
Partes relacionadas
7.2
11.019.924
–
Total do ativo circulante
31.864.382
32.683.439
47.728.474
45.001.258
Adiantamentos de clientes
–
6.399.829
4.244.481
Ativo não circulante
Dividendos e juros sobre o
Realizável a longo prazo
capital próprio a pagar
15
2.045.481
2.745.481
Contas a receber de clientes
4
2.561.385
1.835.195
3.749.316
3.329.608
733.068
877.162
Outras contas a pagar
16
Depósitos judiciais
17.1
586.167
376.488
1.185.829
926.552
122.869.657
99.672.469
Total do passivo circulante
Tributos a recuperar
6
1.046.357
1.310.876
1.046.357
1.310.876
Passivo não circulante
Empréstimos e
Partes relacionadas
7.1
90.000
–
–
–
financiamentos
12
30.268.001
35.795.462
Imposto de renda e contribuição
Arrendamentos financeiros
13
29.918.001
36.102.058
24.2
7.848.017
7.026.336
14.933.847
13.635.331
social diferido
Fornecedores
–
1.448.924
1.179.318
Outros créditos
8
400.753
324.299
494.798
356.746
Obrigações trabalhistas
12.532.679
10.873.194
21.410.147
19.559.113
e
tributárias
14
894.869
1.319.091
Investimentos em controladas
9.1
46.530.843
40.748.032
–
–
Outras contas a pagar
16
–
–
Imobilizado líquido
10
196.544.777
197.845.036
255.035.509
252.624.756
Perdas com investimentos
9.2
259.432
–
Intangível líquido
11
25.703.855
18.334.888
36.807.677
28.538.337
Imposto de renda e
268.779.475
256.927.956
291.843.186
281.163.093
contribuição social - diferido
24.2
44.504.217
39.837.977
Total do ativo não circulante
281.312.154
267.801.150
313.253.333
300.722.206
Provisão para
2.746.992
2.675.125
contingências
17
110.040.436
116.909.031
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
18.1
60.635.891
60.635.891
Reservas legal
18.2
1.564.788
1.564.788
Reservas de lucros
18.2
18.065.764
21.702.410
Patrimônio líquido
80.266.443
83.903.089
Total do passivo e
313.176.536
300.484.589
patrimônio líquido
Total do ativo
313.176.536
300.484.589
360.981.807
345.723.464
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)
24. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos; 24.1. Imposto de renda e contriPosição patrimonial das controladas diretas e indiretas: Controladas diretas:
Anos dos vencimentos
Controladora Consolidado
Patrimônio
Resultado
Equivalência
buição social correntes: Controladora:
2023
14.832.984
20.272.572
líquido
líquido
patrimonial
Controladora
2024
8.197.642
12.521.625
Descrição
%
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Descrição
2025
6.126.571
10.142.515
Itali Participações Ltda.. 100,0000 38.392.412 37.587.604 804.808 (700.220) 804.808 (700.220)
Lucro Real antes das compensações
–
4.799.621
1.110.804
2.128.214
2026
Empresa Transportes
Compensações Prejuízos anteriores (30%)
–
(1.439.886)
30.268.001
45.064.926
Total
0,1480 23.544.175 21.633.801 150.374 455.451
223
719
Lider Ltda.
Base de cálculo para apuração do Imposto de renda
–
3.359.735
13. Arrendamentos financeiros:
Viação São Geraldo
–
(815.933)
Controladora
Consolidado Imposto de Renda
48,2734 12.591.921 7.872.782 3.719.139 (222.669) 1.795.355 (88.422)
Sacr. Ltda.
–
20.158
2021
2020
2021
2020 Deduções
Viação Luwasa Ltda.
100,0000 (259.432)
– (402.694)
– (402.694)
–
–
(795.775)
Total
Imposto
de
renda
pessoa
jurídica
(IRPJ)
(A)
Arrendamento Mercantil - Leasing
43.304.436 48.514.432
44.830.609
50.583.664
Total
74.269.076 67.094.187 4.271.627 (467.438) 2.197.692 (787.923)
Controladora
Arrendamento a Pagar - Direito de uso
6.155.956
6.334.093
9.944.516
9.895.902
Controladas indiretas
2021
2020
(–) AVP s/ Arrendamento a Pagar
(767.959)
(590.464)
(997.652)
(963.517) Descrição
Patrimônio líquido
Resultado líquido
Total
48.692.433 54.258.061
53.777.473
59.516.049 Base de cálculo da Contribuição sobre
Descrição
%
2021
2020
2021
2020
–
4.799.621
18.774.432 18.156.003
21.935.420
19.874.254 lucro líquido (CSLL) antes das compensações
Circulante
Empresa de Transportes Lider Ltda..
99,8520 23.544.175 21.633.801
150.374
455.451
–
(1.439.886)
29.918.001 36.102.058
31.842.053
39.641.795 Compensações Base Negativa anteriores (30%)
Não circulante
Viação São Geraldo Sacramento Ltda..
51,7266 12.591.921
7.872.782 3.719.139 (222.669)
–
3.359.735
Os leasings financeiros possuem taxa média de juros anuais de 11,82% a 14,43%. Os arrendamentos a Base de Cálculo da Contribuição Social
Total
36.136.096 29.506.583 3.869.513
232.782
–
(302.376)
pagar - direito de usos possuem taxa média de juros anuais de 8,73%. Os arrendamentos financeiros de Total Contribuição social sobre o lucro (CSLL) (B)
10. Imobilizado líquido: 10.1. Posição patrimonial:
–
(1.098.151)
Total
geral
(A)
+
(B)
longo prazo possuem os seguintes vencimentos em 31 de dezembro de 2021:
Controladora
Consolidado
Consolidado:
Anos dos vencimentos
Controladora Consolidado
(%) Taxa a.a.
a) Lucro Real:
2023
15.115.098
16.762.657
2021
2020
2021
2020
depreciação
Consolidado
2024
9.694.274
9.970.767
Terrenos
–
970.038
970.038
4.884.275
4.855.038
2021
2020
Descrição
2025
2.511.721
2.511.721
Edificações
4%
494.382
489.793
494.382
489.793
Lucro Real antes das compensações
3.304.566
4.799.621
2026
2.313.676
2.313.676
Direito de Uso - Edificações
20% a 33%
11.448.081
8.940.610
17.680.152
13.295.796
Compensações Prejuízos anteriores (30%)
(405.417) (1.439.886)
283.232
283.232
2027
Máq./equipamentos
10% a 20%
6.159.773
5.402.901
7.279.598
6.378.360
Base de cálculo para apuração do Imposto de renda
2.899.149
3.359.735
29.918.001
31.842.053
Total
Móveis e utensílios
10% a 25%
1.416.619
1.394.841
1.503.270
1.480.513
Imposto de Renda
(676.785)
(815.933)
14. Obrigações tributárias e trabalhistas:
17.395
20.158
Deduções
Controladora
Consolidado
Veículos de Passageiros
14,28% a 25% 268.588.959 267.301.090 337.787.565 334.624.430
(659.390)
(795.775)
Total Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) (A)
2021
2020
2021
2020
(–) Veículos - AVP
–
(859.103)
(859.103)
(1.300.770)
(1.300.770)
Consolidado
Salários a pagar
2.732.277
2.383.372
3.692.451
2.944.597
Veículos - Outros
20% a 25%
2.795.207
2.892.028
2.912.831
3.009.652
2021
2020
Descrição
Previdenciárias - INSS/FGTS
2.684.152
2.509.831
3.537.916
3.089.326
Equipamentos de
Base de cálculo da Contribuição sobre lucro líquido
Provisões de férias
6.878.513
5.827.531
9.679.253
7.390.523
10% a 20%
1.570.364
1.378.750
1.736.263
1.534.843
informática
(CSLL) antes das compensações
3.304.566
4.799.621
66.179
73.837
200.149
176.233
Outros
Benfeitorias. em bens
Compensações Base Negativa anteriores (30%)
(405.417)
(1.439.886)
12.361.121 10.794.571
17.109.769
13.600.679
Total obrigações trabalhistas
4% a 25%
7.823.754
10.599.200
10.955.292
13.655.376
de terceiros
2.899.149
3.359.735
Base de Cálculo da Contribuição Social
Controladora
Consolidado
Outros Ativos
5%
19.387
19.387
19.387
19.387
(260.924)
(302.376)
Total Contribuição social sobre o lucro (CSLL) (B)
2021
2020
2021
2020
Obras em andamento
–
740.000
–
750.720
10.720
b) Lucro Presumido:
ICMS a recolher
117.583
776.687
140.065
790.665
Chassis e aces.
ISS a recolher
52.998
39.948
92.875
44.222
Consolidado
–
4.852.275
3.637.114
6.661.275
6.392.740
Veículos em andamento
PIS a recolher
135.389
96.825
168.741
118.751
2021
2020
Descrição
306.019.736 302.166.649 391.364.240 384.445.878
COFINS a recolher
625.559
452.880
779.740
554.169
Lucro presumido
–
3.090.123
(–) Depreciações acumuladas
(109.474.959) (104.321.613) (136.328.731) (131.821.122)
IRRF a recolher
313.850
213.885
371.533
233.738
Receitas Financeiras/Não Operacionais
140
294.420
Total do imobilizado líquido
196.544.777 197.845.036 255.035.509 252.624.756 PDF a recolher
–
108.625
–
108.625
140
3.384.543
Base de calculo para apuração do Imposto de renda
10.2. Movimentação Controladora em 31 de dezembro de 2021:
Parcelamento Especial (i) (ii)
1.537.689
1.822.065
1.823.600
2.174.765
(21)
(822.135)
Total Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) (C)
Alienação/
DepreTransIRPJ a recolher
–
–
79.042
293.600
Consolidado
2020
Adição
2021 CSLL a recolher
Baixas
ciação
ferência
–
–
30.547
85.118
2021
2020
Terrenos
970.038
–
–
–
–
970.038 Outros
21.595
20.669
25.870
30.045
Lucro presumido
–
2.317.592
Edificações
133.118
4.588
–
(20.893)
–
116.813 Total obrigações tributárias
2.804.663
3.531.584
3.512.013
4.433.698
Receitas Financeiras/Não Operacionais
140
294.420
Direito de Uso 14.270.915 13.007.064
19.526.683
16.443.532
Circulante
Base de cálculo para apuração da
4.928.847 2.507.471
– (2.825.937)
–
4.610.381
Edificações
894.869
1.319.091
1.095.099
1.590.845
Não circulante
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL)
140
2.612.012
Máquinas e
(i) Em 2018, a controladora Expresso Itamarati S.A. efetuou a adesão ao “PARCELAMENTO PRD - Pro- Total Contribuição social sobre o lucro (CSLL) (D)
(13)
(235.081)
1.212.807
88.758
–
(201.517)
668.114
1.768.162
equipamentos
grama de Regularização de Débitos”, instituído por meio da Medida Provisória n° 780 de 19 de maio de Total de IRPJ e CSLL (A)+(B)+(C)+(D)
(920.348)
(2.155.367)
Móveis e utensílios
380.803
21.777
–
(64.735)
–
337.845
2017, e Resolução ANTT nº 5.386 de 12 de julho de 2017, a Agência Nacional de Transportes Terrestres 24.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido • Ativos: a) A companhia possui créditos tribuVeículos de Passageiros 176.951.658 2.771.076 (6.159.049) (11.175.839) 14.209.119 176.596.965
“ANTT”. A companhia formalizou a opção pelo parcelamento em até 60 meses, e até esta data vem tários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social na apuração do lucro tributável, a
Veículos - Outros
1.591.889
118.500 (140.000)
(106.881)
–
1.463.508
cumprindo os requisitos legais para a manutenção do referido programa. Ressalta-se que a permanência compensar com 30% dos lucros tributários anuais, sem prazo para prescrição, nos seguintes montantes:
Equipamentos
do contribuinte no programa está vinculada aos seguintes itens: I) falta de pagamento de três parcelas
Controladora
169.191
191.614
–
(68.057)
–
292.748
de informática
consecutivas ou de seis alternadas; II) falta de pagamento da última parcela, se todas as demais estive2021
2020
Benfeitorias em
rem pagas. A companhia incluiu neste parcelamento débitos de Multas de Transporte Rodoviário de Prejuízo fiscal
48.639.814
37.727.133
7.948.435
145.494 (2.920.940)
(298.082)
–
4.874.907
bens de terceiros
Passageiros Interestadual, com saldo devedor em 31/12/2021 no valor de R$ 176.047. (ii) Em 2020, a Base de negativa de contribuição social
48.672.036
37.759.355
Outros Ativos
2
–
–
–
–
2
controladora Expresso Itamarati S.A. efetuou a adesão aos Parcelamentos do ICMS, com saldo devedor Em 31 de dezembro de 2021, os créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de
Chassis e aces. Veículos
em 31/12/2021 no valor de R$ 597.338; Parcelamento do Pis e da Cofins, com saldo devedor em contribuição social foram registrados com base na expectativa fundamentada de geração de lucros tribu3.558.248 16.092.393
–
– (14.877.233)
4.773.408
em andamento
31/12/2021 no valor de R$ 634.911; e Parcelamento da AGER, com saldo devedor em 31/12/2021 no táveis futuros da controladora, observadas as limitações legais. As projeções de lucros tributáveis futuros
Obras em Andamento
–
740.000
–
–
–
740.000
valor de R$ 129.393. A controlada Viação São Geraldo Sacramento Ltda., efetuou a adesão aos Parce- sobre prejuízos fiscais e base fiscal negativa de contribuição social foram preparadas com base no plano
197.845.036 22.681.671 (9.219.989) (14.761.941)
– 196.544.777
lamentos do IRPJ e CSLL, com saldo devedor em 31/12/2021 no valor de R$ 285.911.
de negócio e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia. A Administração considera que
10.2.1 Movimentação Controladora em 31 de dezembro de 2020:
15. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar:
os ativos diferidos registrados em 31 de dezembro de 2021 serão realizados na proporção da expectativa
Alienação/
DepreTransControladora
Consolidado
de resultados futuros, conforme quadro a seguir:
2019
Adição
2020
Baixas
ciação
ferência
2021
2020
2021
2020
Terrenos
970.038 1.887.292 (1.887.292)
–
–
970.038
Controladora
Consolidado
Lucro
líquido,
base
para
Edificações
153.843
–
–
(20.725)
–
133.118
2021
2020
2021
2020
proposição da reserva legal
–
8.266.918
–
8.266.918
Direito de Uso Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
–
–
–
507.463
(–) Reserva legal (5%)
–
(413.346)
–
(413.346)
5.907.360 1.097.338
– (2.075.851)
–
4.928.847
Edificações
Base - Distribuição de Lucros
–
7.853.572
–
7.853.572
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
1.192.832
1.247.921
1.844.315 1.775.683
Máquinas e e
Divid. obrigatório a pagar (25%) (A)
–
1.963.394
–
1.963.394
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
1.200.522
1.297.838
1.893.262 1.846.710
1.388.203
52.025
–
(227.421)
–
1.212.807
quipamentos
Divid.
obrigatório
a
pagar
2019/2020
(B)
2.042.345
778.951
2.042.345
778.951
Móveis e utensílios
416.145
32.493
–
(67.835)
–
380.803
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
1.260.548
1.349.752
1.987.925 1.920.579
3.136
3.136
3.136
3.136
Juros
s/
capital
próprio
a
pagar
(C)
Veículos de Passageiros 187.344.114 3.931.090 (8.275.662) (12.601.534) 6.553.650 176.951.658
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
1.323.575
1.403.743
2.087.321 1.997.403
Dividendo obrigatório e Juros s/ capital
(–) Veículos - AVP
(21.979)
–
–
21.979
–
–
Exercício findo em 31 de dezembro de 2026
1.389.754
–
2.191.687
–
2.045.481
2.745.481
2.045.481
2.745.481
próprio a pagar (A)+(B)+(C)
Veículos - Outros
1.714.051
241.949
(246.080)
(118.031)
–
1.591.889
Total Imposto de Renda/CSLL (A)
6.367.231
5.299.254
10.004.510 8.047.838
16. Outras contas a pagar:
Equipamentos de
Controladora
Consolidado
A companhia registrou o montante total de créditos fiscais de R$ 6.367.231, sendo R$ 4.681.788 referen136.934
83.289
(936)
(50.096)
–
169.191
informática
2021
2020
2021
2020
te a prejuízo fiscal e R$ 1.685.443 de base negativa de contribuição social, com realização suportada
Benfeitorias em
Aquisição de ônibus a pagar
–
–
–
1.000.000
pelo plano de longo prazo da Companhia. A consolidada Empresa de Transportes Lider Ltda., registrou o
5.642.183 2.577.411
–
(271.159)
–
7.948.435
bens de terceiros
Aquisição
Sistema
SAP
–
203.046
–
249.398
Outros Ativos
2
–
–
–
–
2
montante total de créditos fiscais de R$ 3.492.896, sendo R$ 2.568.306 referente a prejuízo fiscal e
Outros
contas
a
pagar
733.068
674.116
819.990
767.289
Chassis e aces. Veículos
R$ 924.590 de base negativa de contribuição social. A consolidada Viação Luwasa Ltda., registrou o
Total
733.068
877.162
819.990
2.016.687
465.771 9.646.127
–
– (6.553.650)
3.558.248
em andamento
montante total de créditos fiscais de R$ 144.383, sendo R$ 106.164 referente a prejuízo fiscal e
733.068
877.162
819.990
2.015.687
Circulante
204.116.665 19.549.014 (10.409.970) (15.410.673)
– 197.845.036
R$ 38.219 de base negativa de contribuição social. b) A companhia registrou também os impostos diferi–
–
–
1.000
As alienações e baixas, referem-se substancialmente à venda de veículos. 10.3. Movimentação conso- Não circulante
dos ativos sobre as seguintes provisões:
17. Provisão para contingências: Durante o curso normal de seus negócios, a Companhia fica exposta
lidado em 31 de dezembro de 2021:
Controladora
Consolidado
a certas contingências e riscos, que incluem processos tributários, trabalhistas e cíveis, em discussão.
Alienação/
DepreTransDescrição
2021
2020
2021
2020
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia possuía registrados os seguintes valores a título
2020
Adição
2021
Baixas
ciação
ferência
(–)
Prov.
p/
PCLD
1.608.264
1.589.748
9.763.010
9.744.501
de
provisão
para
cobrir
riscos
prováveis:
Terrenos
4.855.038
29.238
–
–
–
4.884.276
Controladora
Consolidado
Diferença (Antes e Pós Implantação_CPC_06_R2)
–
814.783
–
881.835
Edificações
133.118
4.588
–
(20.893)
–
116.813
2021
2020
2021
2020
Provisão p/ contingência processos cíveis
2.021.087 2.010.489
2.838.785
3.674.840
Direito de Uso Cíveis
2.021.087
2.010.490
3.194.157
3.977.509
10.099.581 5.017.605
34.820 (5.156.594)
–
9.995.412
Edificações
Provisão p/ contingência processos trabalhistas
725.905
664.635
1.896.260
2.132.631
725.905
664.635
2.219.896
2.363.714
Trabalhistas
Máquinas e
Base cálculo
4.355.256 5.079.655 14.498.055 16.433.807
2.746.992
2.675.125
5.414.053
6.341.223
Total
1.627.287
112.535
(3.281)
(348.940)
793.390
2.180.991
equipamentos
Alíquota vigente
34%
34%
34%
34%
A movimentação da provisão de contingências é como segue:
Móveis e utensílios
427.518
22.756
–
(76.339)
–
373.935
Imposto de Renda/CSLL (B)
1.480.786 1.727.082
4.929.337
5.587.493
Controladora Consolidado
Veículos de
Total
Imposto
de
Renda/CSLL
(A)
+
(B)
7.848.017
7.026.336
14.933.847
13.635.331
Saldo
em
31
de
dezembro
de
2019
2.865.843
8.012.368
218.975.685 2.831.076 (10.550.800) (14.094.361) 25.951.000 223.112.600
Passageiros
• Passivo:
(–) Exclusões
(301.048)
(2.622.455)
Veículos - Outros
1.644.356
118.500
(140.000)
(126.489)
–
1.496.367
(+) Adições
110.330
951.310
Controladora
Consolidado
Equipamentos de
Saldo
em
31
de
dezembro
de
2020
2.675.125
6.341.223
246.150
201.419
–
(103.156)
–
344.413
informática
2021
2020
2021
2020
(–) Exclusões
(427.396)
(1.604.358)
Benfeitorias em
Depreciação Fiscal
319.760.879 289.365.040 402.235.665 367.723.905
499.263
677.188
(+) Adições
8.291.429
220.855 (2.920.940)
(393.771)
–
5.197.573
bens de terceiros.
Depreciação Societário
(144.722.059) (133.546.222) (192.207.440) (179.351.589)
2.746.992
5.414.053
Saldo em 31 de dezembro de 2021
Obras em andamento
10.720 6.562.100
–
– (5.914.252)
658.568
(44.921.681) (38.648.298) (55.044.789) (45.653.046)
Além das provisões para contingências registradas, a Companhia encontra-se envolvida em outras de- (–) Reversão por baixa de veículos
Chassis e aces.
Arrendamento
Mercantil
(CPC
06)
777.618
–
907.737
–
mandas judiciais, que seus assessores jurídicos julgam como sendo de perda possível no montante de
–
– (20.830.138)
6.674.561
Veículos encaroçando 6.313.874 21.190.825
R$
549.566
e
consolidado
R$
2.241.514,
portanto,
não
requerem
registros
contábeis.
(=)
Base
cálculo
130.894.757 117.170.520 155.891.173 142.719.270
252.624.756 36.311.497 (13.580.201) (20.320.543)
– 255.035.509
Outras contingências poderão advir de eventuais fiscalizações, pois os livros fiscais da Companhia estão (X) Alíquota vigente
10.3.1. Movimentação consolidado em 31 de dezembro de 2020:
34%
34%
34%
34%
sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes, quer seja nos âmbitos federal, estadual ou Despesas de imposto de renda/CSLL
Alienação/
DepreTrans(44.504.217) (39.837.977) (53.002.999) (48.524.552)
municipal, retroativamente, por períodos variáveis de tempo, de acordo com a legislação vigente. A Ad- • Resultado do exercício:
2019
Adição
2020
Baixas
ciação
ferência
ministração é de opinião que em 31 de dezembro de 2021 não era conhecida qualquer contingência
Terrenos
7.192.297 1.887.292 (4.224.551)
–
–
4.855.038
Controladora
Consolidado
significativa, além das já registradas e divulgadas em suas demonstrações financeiras.
Edificações
153.843
–
–
(20.725)
–
133.118
2021
2020
2021
2020
17.1. Depósitos judiciais:
Direito de Uso Expectativa geração lucros 2021 à 2026
62.423.823
51.953.463
98.083.418
78.900.367
Controladora
Consolidado
9.422.053 3.596.425
– (2.918.897)
– 10.099.581
Edificações
Compensação prejuízos exercícios
2021
2020
2021
2020
Máquinas e e
anteriores (Limitado 30% lucro real)
18.727.147
15.586.039
29.425.025
23.670.110
Cíveis
207.912
105.380
311.093
105.380
1.956.972
52.025
–
(381.710)
–
1.627.287
quipamentos
(X) Alíquota vigente
34%
34%
34%
34%
378.255
271.108
874.736
821.172
Trabalhistas
Móveis e utensílios
474.502
32.493
–
(79.477)
–
427.518
Créditos de Imposto de renda/CSLL
6.367.230
5.299.253
10.004.509
8.047.837
586.167
376.488
1.185.829
926.552
Total
Veículos de Passageiros 231.194.055 3.931.090 (8.500.903) (15.459.207) 7.810.650 218.975.685
Imposto de renda/CSLL
18. Patrimônio líquido: 18.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social no
(–) Veículos - AVP
(21.979)
–
–
21.979
–
–
(5.299.253)
(6.499.178)
(8.379.319)
(9.945.852)
Contabilizado até 2020
valor de R$ 60.635.891 composto de 8.579.343 mil ações ordinárias nominativas, possuídas por pessoas Total do Imposto de renda/CSLL (A)
Veículos - Outros
1.786.126
241.949
(246.080)
(137.639)
–
1.644.356
1.067.977
(1.199.925)
1.625.190
(1.898.015)
jurídicas residentes no País. O capital social estava distribuído da seguinte forma:
Equipamentos de
Controladora
Consolidado
Acionistas
%
2021
2020
229.461
102.872
(936)
(85.247)
–
246.150
informática
2021
2020
2021
2020
Comporte Participações AS
50
30.317.946
30.317.946
Benfeitorias em
Depreciação Fiscal
30.395.839
28.987.725
34.511.759
33.279.743
A. Oger Participações e Empreendimentos Ltda.
27
16.504.758
16.504.758
5.220.766 3.435.897
–
(365.234)
–
8.291.429
bens de terceiros.
Depreciação Societário
(11.175.837) (12.601.535) (12.855.851) (14.482.324)
23
13.813.187
13.813.187
M.I. Part. Empreendimentos Ltda.
Obras em andamento
–
10.720
–
–
–
10.720
(–) Reversão por baixa de veículos
(6.273.383)
(8.275.662)
(9.391.743)
(8.500.382)
100
60.635.891
60.635.891
Chassis e aces. Veículos
(=) Base cálculo
12.946.619
8.110.528
12.264.165
10.297.037
18.2. Reservas: A reserva de lucros foi constituída dentro dos preceitos legais, e está representada da (X) Alíquota vigente
591.047 13.533.477
–
– (7.810.650)
6.313.874
encaroçando
34%
34%
34%
34%
seguinte maneira:
258.199.143 26.824.240 (12.972.470) (19.426.157)
– 252.624.756
(4.401.850)
(2.757.579)
(4.169.816)
(3.500.993)
Total de imposto de renda/ CSLL (B)
Controladora
Consolidado
11. Intangível líquido: 11.1. Posição patrimonial:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Reserva legal
1.564.788
1.564.788
1.564.788
1.564.788
(%)Taxa a.a.
(–) Prov. PCLD-CL-CP
(1.608.264)
(1.589.748) (9.763.010) (9.744.501)
Reserva de lucros
1.486.549
1.486.549
1.486.549
1.486.549
2021
2020
2021
2020
Amortização
Diferença (Antes e Pós
16.579.215
20.215.861 16.579.215
20.215.861
Lucros não distribuídos
Concessões e Licenças
Implantação_CPC_06_R2)
777.618
(814.783)
907.737
(881.835)
19.630.552
23.267.198 19.630.552
23.267.198
Total
5 16.223.305 16.223.305 33.890.947 33.890.947
Interestaduais (I)
Provisão p/ contingência processos cíveis
(2.021.087)
(2.010.489) (2.838.785) (3.674.840)
19. Receita líquida de vendas:
Concessões e Licenças - Urbano (II)
10 a 30 13.494.248 6.249.628 13.494.248
6.249.628
Provisão p/ contingência
Controladora
Consolidado
Software (III)
20 4.681.786 3.923.771
5.104.460
4.290.470
processos trabalhistas
(725.905)
(664.635) (1.896.260) (2.132.631)
2021
2020
2021
2020
Ágio aquisição Luwasa
–
–
–
2.025.028
–
(=) Base cálculo
(3.577.638)
(5.079.655) (13.590.318) (16.433.807)
Receitas Bruta de vendas
242.248.171 247.466.771 329.917.964 305.909.237 (X) Alíquota vigente
34.399.339 26.396.704 54.514.683 44.431.045
34%
34%
34%
34%
(–) Devoluções / Cancelamentos de vendas (8.634.022)
(9.780.645)
(8.650.067)
(9.780.645) Créditos de Imposto de renda/CSLL
(–) Amortizações acumuladas
(8.695.484) (8.061.816) (17.707.006) (15.892.708)
1.216.397
1.727.082
4.620.707
5.587.494
(27.875.197) (29.611.167) (32.633.285) (32.300.387) Imposto de renda/CSLL
(–) Impostos incidentes de vendas
Total do intangível líquido
25.703.855 18.334.888 36.807.677 28.538.337
205.738.952 208.074.959 288.634.612 263.828.205
(I) Concessão de linhas interestaduais ANTT adquirido junto a empresa Colibri Transportes Ltda.. A Total de receita líquida
Contabilizado até 2020
(1.727.083)
(1.849.162) (5.587.494) (5.785.210)
operação iniciou em 11/2009. As linhas de operações são de Cuiabá para as cidades de Porto Velho, Ji 20. Custos dos serviços prestados:
(510.686)
(122.080)
(966.787)
(197.716)
Total de imposto de renda/ CSLL (C)
Controladora
Consolidado
Paraná e Cacoal, Concessão de linhas interestaduais ANTT adquirido junto a empresa Viação São Luiz
Total de imposto de renda CSLL 2021
2020
2021
2020
Ltda.. e Concessão linhas suburbanas entre São Jose do Rio Preto X Barretos, sem prazo de vencimen(3.844.559)
(4.079.584) (3.511.413) (5.596.724)
diferido (A)+(B)+(C)
(77.179.380) (79.590.007) (110.396.105) (105.359.329)
to. Concessão do transporte Urbano de Uberaba da Empresa de Transportes Lider Ltda.., com início da Salários e ordenados
25. Cobertura de seguros (Não auditado): A Companhia tem como política contratar cobertura de se(54.874.273) (46.049.280) (78.038.572) (57.178.563)
operação em 09/2009 e prazo de vencimento de 10/2029. Com base na Resolução 4.770 de 25 de junho Óleo diesel
guros para responsabilidade civil, seguros para determinados veículos e outras necessidades, por mon(1.800.388)
(1.347.828)
(2.382.698)
(1.776.181)
de 2015, todo o serviço interestadual passou de permissão para autorização, sem prazo de vencimento. Lubrificantes
tantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e levam em consideração a natureza de
(2.523.055)
(1.643.906)
(3.150.261)
(2.187.639)
A Administração avaliou o fluxo de caixa futuro da operação e não identificou indícios de impairment Pneus e câmaras
sua
atividade e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não
(805.754)
(845.862)
(903.801)
(946.204)
deste ativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021. (II) Concessão do transporte Higienização de veículos
fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram revi(8.605.436)
(8.681.432) (12.171.897) (10.665.687)
Urbano de São José do Rio Preto. A operação iniciou em 11/2011 com prazo de vencimento até 11/2021, Peças e acessórios
sadas pelos nossos auditores independentes. 26. Gerenciamento de riscos de instrumentos financei(2.378.907)
(3.247.865)
(3.041.105)
com renovação por mais 10 anos, vencendo em 11/2031; Concessão do transporte Urbano de Votupo- Serviços prestados na manutenção da frota (2.168.284)
ros: Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela Companhia restringem-se a caixa e equiva(4.312.859)
(3.895.276)
(4.468.756)
(3.948.451)
ranga, adquirido junto a empresa União Votuporanga Transportes Ltda.-ME. A operação iniciou em Pedágios
lentes de caixa, contas a receber e a pagar nacionais, empréstimos bancários, em condições normais de
(14.474.812) (15.294.302) (19.803.132) (19.069.769)
09/2013 com prazo de vencimento para 28/02/2029. (III) O investimento total com aquisição e implemen- Depreciação e amortização
mercado, estando reconhecido nas demonstrações financeiras pelos critérios descritos na Nota Explica(11.129.778) (10.383.094) (14.360.155) (12.002.582)
tação do software SAP foi absorvido pela empresa Comporte Participações S.A. e rateado para as em- Outros custos
tiva nº 2. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais visando liquidez,
(177.874.019) (170.109.894) (248.923.242) (216.175.510)
presas do grupo Itamarati com base no faturamento. 11.2. Movimentação Controladora em 31 de de- Total
rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em
21. Despesas administrativas, comerciais e gerais:
zembro de 2021:
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Considerando o prazo e as características destes instruControladora
Consolidado
(–)
2021
2020
2021
2020
mentos, os valores contábeis se aproximam dos valores justos. A Companhia adota políticas e procedi(–) Amorti- Alienação /
Despesas com pessoal
(7.612.882)
(6.865.790)
(8.539.253)
(7.453.225)
2020 (+) Adição
2021
zação
Baixas
mentos de controle de riscos, conforme descrito a seguir: (i) Política de gestão de riscos financeiros:
Despesas com vendas de passagens
(4.028.650)
(4.003.479)
(5.916.355)
(6.194.082)
Concessões e Licenças
16.223.305
–
–
– 16.223.305
A Companhia possui e segue a política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações
Despesas judiciais e legais
(810.344)
(815.641)
(1.063.701)
(1.041.964)
Concessões e Licenças - Urbano
212.111 7.244.619 (272.481)
– 7.184.249
e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos desta política, a natureza e a posiTarifa de cartão de crédito
(482.480)
(537.809)
(483.332)
(537.809)
Software
1.899.472
758.016 (361.187)
– 2.296.301
ção geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas, a fim de avaliar os resulServiços de terceiros
(2.550.558)
(2.240.503)
(3.221.386)
(2.764.008)
18.334.888 8.002.635 (633.668)
– 25.703.855
tados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os limites de crédito.
Propaganda e publicidade
(348.510)
(422.461)
(350.952)
(463.329)
11.2.1. Movimentação Controladora em 31 de dezembro de 2020:
A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela Administração, e nos seus terAssociações de classes
(263.166)
(129.558)
(278.653)
(129.558)
(–) Alienação /
mos, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corCombustíveis e lubrificantes
(42.076)
(14.322)
(42.206)
(14.322)
2019 (+) Adição (–) Amortização
2020
Baixas
porativa, ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. (ii) Risco de estrutura de
PCLD - Provisão de Créditos
Concessões e Licenças
16.223.305
–
–
– 16.223.305
capital (ou risco financeiro): Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de
com Liquidação Duvidosa
(18.517)
–
(18.517)
–
Concessões e Licenças lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos
Depreciação e amortização
(920.798)
(902.424)
(2.253.644)
(2.244.199)
Urbano
636.330
–
(424.219)
–
212.111
de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora e gerencia per(1.916.977)
(1.529.178)
(2.227.577)
(1.691.692)
Outras despesas
Software
1.554.366
706.939
(361.833)
– 1.899.472
manentemente os níveis de endividamento de acordo com sua política interna, a fim de avaliar os resul(18.994.958) (17.461.165) (24.395.576) (22.534.188)
Total
18.414.001
706.939
(786.052)
– 18.334.888
tados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os limites de crédito.
22. Outras receitas/ (despesas) operacionais:
11.3. Movimentação Consolidado em 31 de dezembro de 2021:
A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela Administração, e nos seus terControladora
Consolidado
(–) Alienação
mos, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia cor2021
2020
2021
2020
2020 (+) Adição (–) Amortização
2021
/Baixas
porativa, ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. (iii) Risco de crédito: A políVendas de bens do ativo Fixo
6.606.694 10.986.039
8.826.696 13.518.969
Concessões e Licenças
26.231.308
–
(1.107.186)
– 25.124.122
tica
de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no
Recuperação de custos e despesas
269.401
276.800
422.689
585.103
Concessões e Licenças curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes,
Valor líquido dos bens vendidos
(6.297.749) (10.409.970) (10.692.783) (12.972.470)
212.110 7.244.619
(272.481)
– 7.184.248
Urbano
assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e
Provisões para contingências
(71.867)
190.719
927.170
(139.047)
Software
2.094.919
813.991
(434.631)
– 2.474.279
limites individuais de posição são procedimentos adotados para minimizar eventuais problemas de ina434.726
5.988.506
200.684
5.997.802
Outras receitas e despesas operacionais
Ágio aquisição Luwasa
– 2.025.028
–
– 2.025.028
941.205
7.032.094
(315.544)
6.990.357
Total
28.538.337 10.083.638
(1.814.298)
– 36.807.677
dimplência em suas contas a receber. No que diz respeito às negociações financeiras e demais investi23. Resultado financeiro:
11.3.1. Movimentação Consolidado em 31 de dezembro de 2020:
mentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha. (iv) Risco de liqui(–) Alienação /
Controladora
Consolidado
dez: É o risco da Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
2019 (+) Adição (–) Amortização
2020
Baixas
2021
2020
2021
2020
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamenConcessões e Licenças
27.332.981
5.483
(1.107.156)
– 26.231.308
Rendimentos sobre aplicações financeiras
45.826
148.387
98.116
180.287
tos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e receConcessões e Licenças Juros ativos
19.118
23.412
23.824
48.742
bimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Administração. (v) Risco com taxas de juros: O
636.329
–
(424.219)
–
212.110
Urbano
Descontos obtidos
54.843
71.603
64.527
74.045
risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações
Software
1.819.683
706.939
(431.703)
– 2.094.919
Receitas financeiras AVP
126.205
25.836
187.043
25.836
nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos
29.788.993
712.422
(1.963.078)
– 28.538.337
Variações monetárias e cambiais
111.051
74.883
155.519
107.983
captados no mercado. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o obje377
581.016
424
581.014
12. Empréstimos e financiamentos:
Outras receitas financeiras
tivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o
357.420
925.137
529.453
1.017.907
Total receitas financeiras
Controladora
Consolidado
risco de volatilidade destas taxas. (vi) Valorização dos instrumentos financeiros: Os principais instru2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
mentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização:
Capital de Giro
24.426.264 33.451.007 36.099.810 45.328.706
2021
2020
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa: O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados
Finame
48.249.509 44.612.588 59.826.586 49.533.018
Juros sobre empréstimos
(8.303.913) (12.734.454) (10.061.284) (15.279.472)
nas demonstrações financeiras. As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado. Contas a
Total
72.675.773 78.063.595 95.926.396 94.861.724
Juros sobre arrendamento
(2.837.270)
(461.929)
(3.369.214)
(527.608)
receber e a pagar: Registrados com base no valor nominal dos títulos e avaliado pelo conceito de custo
Circulante
42.407.772 42.268.133 50.861.470 46.184.710
Juros passivos
(227.257)
(509.175)
(382.402)
(686.001)
amortizado. Empréstimos e financiamentos: Registrados com base nos juros contratuais de cada opeNão circulante
30.268.001 35.795.462 45.064.926 48.677.014
Descontos concedidos
(452.278)
(220.689)
(471.053)
(220.965)
ração. Para a realização do cálculo do valor de mercado, foram utilizadas estimativas de taxa de juros
A modalidade de empréstimo de capital de giro possui taxa média de juros anuais de 12,42% a 14,60%. Tarifas bancárias
(95.281)
(91.334)
(120.066)
(116.557)
para a contratação de operações com prazos e valores similares. O valor justo dos empréstimos e finanOs financiamentos para investimentos em veículos - FINAME e CDC possuem taxa média de juros anu- IOF
(23.253)
(5.072)
(32.130)
(8.776)
ciamentos, registrado com base nos juros contratuais de cada operação, não difere significativamente
ais de 8,61% a 16,01%. As garantias dos empréstimos e financiamentos são os próprios veículos finan- Variações cambiais passivas
(219.127)
(205.902)
(298.439)
(268.383)
dos valores apresentados nas demonstrações financeiras.
ciados e aval da Comporte Participações S.A. Os empréstimos e financiamentos de longo prazo possuem Total despesas financeiras
(12.158.379) (14.228.555) (14.734.588) (17.107.762)
(11.800.959) (13.303.418) (14.205.135) (16.089.855)
São José do Rio Preto - SP, 14 de março de 2022.
os seguintes vencimentos em 31 de dezembro de 2021:
Total resultado financeiro

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
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Relatório do Auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir

modificação em nossa opinião, se as divulgações 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 14 de março de 2022

RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7

Anderson Marques Yoshimura
Contador CRC 1SP-293.997/O-3
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acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 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 elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 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 relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
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