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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos senhores acionistas, para exames e considerações, as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, colocando-nos à 
disposição dos Senhores Acionistas e demais interessados para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. São Vicente, 24/04/2018. A Diretoria

Demonstração do Resultado Balanço Patrimonial em 31/12 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Ricardo Guimarães Hourneaux De Moura - Diretor Presidente
Marcos Antonio Santana Medea Contador-CRC 1SP096895/O-1

Parecer do Conselho Fiscal Nós, abaixo assinados, membros do Conse-
lho Fiscal da Codesavi, no uso de nossas atribuições legais, examinamos o 
Balanço Patrimonial e demais demonstrações correspondentes ao exercí-
cio encerrado em 31/12/2017. Baseando-se, ainda, nos exames e verifica-
ções efetuadas nos balancetes mensais da empresa, nos esclarecimentos 
da diretoria e considerando a manifestação do Relatório da auditoria inde-
pendente Staff Auditoria e Assessoria, deliberamos considerar as referidas 
demonstrações, complementadas pelas notas explicativas, em condições 
de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas. Alexandre 
Martins Lourenço; Maricy Ribeiro Mazzei; Olivierio Pierotti Junior

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
À Diretoria e Acionistas da Codesavi. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções contábeis da Codesavi, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Em nossa 
opinião, exceto pelos possíveis efeitos nos assuntos descritos no parágrafo 
“base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Codesavi em 31/12/2017, o desempenho 
de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: A 
companhia apresentou o valor de 240,962 (Em MR$) a receber do acionista 
controlador. Do montante, 126,723 (Em MR$) foram objeto de acordos de 
parcelamentos efetuados em exercícios anteriores e o restante, 30,530 (Em 
MR$), correspondem a notas fiscais e notas de débitos de serviços presta-
dos que não foram liquidadas em seus vencimentos. Conforme o CPC 38, a 
companhia teria que provisionar o montante de 223,597 (Em MR$), que são 
decorrentes das parcelas do acordo não liquidados mais as notas fiscais e 
débitos vencidos há longas datas. Consequentemente o resultado do exer-
cício e patrimônio líquido seriam reduzidos neste valor. Chamamos a aten-
ção às demonstrações de resultado, que indica que a companhia incorreu 
no prejuízo de 39,612 (Em MR$) durante o exercício findo em 31/12/2017 e, 
conforme balanço patrimonial nessa data, o passivo circulante da empresa 
excedeu o total do ativo circulante em 205,204 (Em MR$), ainda, o patrimô-
nio líquido da companhia está a descoberto em 200,557 (Em Mil R$) e os 
principais indicadores econômico e financeiro indicam a insolvência da com-
panhia. Esses eventos ou condições, indicam a existência de incerteza rele-
vante quanto a capacidade de continuidade operacional da companhia. As 
demonstrações contábeis da companhia foram elaboradas partindo do pres-
suposto da sua continuidade operacional. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à empresa, 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 acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor: A administração da empresa é responsável por essas 

outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações con-
tábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, 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 reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. 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 dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-

toria 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 pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas.Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da empresa. 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 adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 empresa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Campinas/SP, 
19/04/2018. Staff Auditoria e Assessoria CRC2SP 023856/O-1 - Roberto 
Araújo de Souza CTCRC1SP 242826/O-3 Sócio Responsável

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em MR$) 2017 2016
Passivo / Circulante 239.614,53 331.591,43
Fornecedores 21.269,29 12.541,29
Obrigações Sociais e Fiscais 172.816,04 293.069,66
Outras Obrigações 19.332,71 17.833,89
Parcelamento de Impostos Federais 15.467,19 -
Provisão para Férias 10.729,29 8.146,59
Não Circulante 211.375,93 81.905,35
Parcelamento de Impostos Federais 123.265,23 -
Outras Obrigações 84.748,95 80.379,08
Provisão para Contingências 3.361,75 1.526,27
Patrimônio Líquido (200.557,83) (160.945,76)
Capital Social 4.364,81 4.364,81
Prejuízos Acumulados (204.922,65) (165.310,58)
Total do Passivo 250.432,62 252.551,02

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em MR$) 2017 2016
Ativo / Circulante 34.410,22 17.152,97
Caixa 3,50 2,57
Bancos Conta Movimento 4,37 67,79
Aplicações Financeiras 1,08 1,07
Duplicatas a Receber 17.365,52 3.288,12
Almoxarifado 245,67 28,53
Outros Créditos 84,61 81,31
Acordo PMSV/CODESAVI 9.394,17 6.193,00
Adiantamentos Diversos 14,38 12,25
IRPJ / CSLL Diferidos a recuperar 2.105,49 2.105,49
INSS a compensar 5.191,44 5.372,86
Não Circulante 216.022,40 235.398,04
Realizável a Longo Prazo 215.545,99 234.834,03
Depósitos Judiciais 1.342,94 776,99
Outros Créditos 30.529,63 31.074,50
Acordo PMSV/CODESAVI 117.328,54 135.378,19
Duplicatas a Receber 66.344,88 67.528,91
Bens de Terceiros em Nosso Poder  - 75,43
Imobilizado 344,67 482,71
Intangível 131,74 81,30
Total do Ativo 250.432,62 252.551,02

Receita Bruta 2017 2016
Receita de Obras e Serviços 97.927,33 52.368,61
(-) Impostos sobre o Faturamento (7.265,25) (4.617,28)
Receita Líquida 90.662,08 47.751,33
(-) Custos das Obras e Serviços (98.570,69) (91.268,35)
Lucro Bruto (7.908,61) (43.517,02)
Receitas (Despesas) Operacionais 
Despesas Administrativas (12.536,28) (18.742,14)
Despesas Financeiras (15.655,28) (47.531,18)
Despesas Tributárias (319,30) (120,58)
Receitas Financeiras (3.824,59) 18.244,55
Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas 632,00 1.920,31
Resultado antes do IR e da CS (39.612,07) (89.746,08)
Prejuízo do Exercício (39.612,07) (89.746,08)
Prejuízo por ação do capital social (19,97) (45,23)

 Capital Prejuízos
Descrição Social Acumulados Total
Em 31/12/2015 4.364,81 (75.564,50) (71.199,68)
Resultado do exercício  (89.746,08) (89.746,08)
Em 31/12/2016 4.364,81 (165.310,58) (160.945,76)
Resultado do exercício  (39.612,07) (39.612,07)
Em 31/12/2017 4.364,81 (204.922,65) (200.557,83)

Notas Explicativas dos Administradores às Demonstrações Contábeis 
em 31/12/2017 e 2016 Em R$ 1. Contexto Operacional: A Codesavi tem 
por objeto a realização das atividades de execução de obras e serviços, 
estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento e a urbanização do 
Município de São Vicente, além de planejar e promover incentivos turísticos 
neste Município. 2 Base de elaboração e Apresentação das demonstra-
ções contábeis: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas 
de acordo com a legislação societária e com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 3. Descrição das Principais Práticas Contábeis: Apuração do 
Resultado: As receitas e despesas decorrentes dos contratos de prestação 
de serviços são reconhecidas com base no regime de competência de exer-
cícios e são apuradas em função dos custos efetivamente incorridos. Ativo 
Circulante: a. Duplicatas a Receber: Refere-se ao faturamento realizado 
no período de março de 2015 a dezembro de 2017 para a Prefeitura Muni-
cipal de São Vicente que se encontra pendente de liquidação no montante 
de R$ 17.365.523,85.b. Provisão para Devedores Duvidosos: Não foi 
constituída provisão para Devedores Duvidosos no exercício em função de 
não haver expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber do 
acionista principal que é a PMSV. c. Outros Créditos: Valores pendentes 
de recebimentos de permissionários de boxes na Rodoviária de São Vicen-
te, que era administrada pela Codesavi, no total de R$ 48.449,00 e IRRF s/ 
salários mês abril/2014 recolhido em duplicidade valor R$ 23.708,44, valor 
atualizado R$ 36.156,66 - Total R$ 84.605,66. d. Acordo PMSV/Codesavi 
Processo 022/15: Termo de confissão de dívida e parcelamento para pa-
gamento firmado em 24/04/2015 com a PMSV para recebimento do valor 
total de R$ 46.883.897,54 em 180 parcelas mensais, referente Faturas de 
Serviços, NFS-e e Notas de Débitos emitidas no período de 04/05/2010 até 
14/11/2014. Estão pendentes de recebimento o saldo da parcela 011/180 
valor R$ 25.508,81, vencida em 24/02/2016, 10 parcelas no valor de R$ 
275.548,88 cada uma, do nº 012 ao nº 021, vencidas de 24/03/2016 a 
24/12/2016, 12 parcelas no valor de R$ 275.548,88 cada uma, do nº 022 
ao nº 033, vencidas de 24/01/2017 a 24/12/2017, 11 parcelas no valor de 
R$ 275.548,88 cada uma, do nº 034 ao nº 044, a vencer de 24/01/2018 
a 24/11/2018 e 01 parcela no valor R$ 275.548,80, nº 045 a vencer em 
20/12/2018, no total de R$ 9.394.170,65. e. Adiantamentos Diversos: 
Refere-se a adiantamento a empregados, R$ 5.585,07 e fornecedores, R$ 
8.799,00 totalizando R$ 14.384,07. f. Imposto de Renda e Contribuição 
Social - Diferidos a Recuperar: A Administração da Companhia considera 
como de realização provável nos próximos exercícios o valor dos créditos 
tributários existentes sobre os prejuízos fiscais e as diferenças temporárias 
nos cálculos do Lucro Real e da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do, e, portanto, passou a reconhecer os referidos créditos tributários que 
totalizam R$ 2.105.490,05. g. INSS a Compensar: São valores do INSS 
retido nos faturamentos efetuados para a PMSV através de NFS-E’s emi-
tidas a partir do mês julho de 2011 no valor total de R$ 5.191.435,35 para 
compensação na contribuição previdenciária patronal devida pela empresa. 
Ativo não Circulante: h. Depósitos Judiciais: São depósitos efetuados 
por ordem da Diretoria Jurídica da Codesavi para garantia de interposição 
de recursos em causas trabalhistas, no total de R$ 1.342.940,50. i. Outros 
Créditos: Trata-se de valores incorridos nas aquisições de materiais e ser-
viços, no período de novembro de 2005 a novembro de 2009, utilizados 
na execução de contratos da PMSV, no montante de R$ 30.529.628,84, 
cobrados à PMSV através de notas fiscais de simples remessa e notas de 
débitos, cujo valor está pendente de reembolso. Em 31/12/2017 o saldo a 
receber de notas fiscais de simples remessa é R$ 6.154.155,43 e notas de 
débitos R$ 24.375.473,41 totalizando R$ 30.529.628,84. j. Acordos PMSV/
CODESAVI: Estão incluídos no valor de R$ 117.328.541,18 a receber da 
PMSV os seguintes valores: j. 1 - Processo 069/99: São débitos venci-
dos no período de janeiro de 1996 até julho de 1999 que são decorrentes 
dos serviços faturados para a PMSV, conforme Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado em 10/04/1999. Estão pendentes de rece-
bimento o saldo da parcela nº 138/180 valor R$ 397.770,45, vencida em 
20/09/2010, 40 parcelas do nº 139 ao número 178/180 valor de cada parcela 
R$ 594.938,99 e parcelas 179 e 180/180 no valor de R$ 594.939,06 cada 

uma, vencidas de 20/10/2010 a 20/03/2014, totalizando R$ 25.385.208,17. 
j. 2 - Aditamento Processo 069/99: Aditamento ao Acordo PMSV/CO-
DESAVI, Processo 069/99, referente Instrumento Particular de Confissão 
de Divida para recebimento em 70 parcelas mensais vencidas a partir de 
abril de 2014. Estão pendentes de recebimento 70 parcelas totalizando R$ 
24.773.679,12. j. 3 - Processo 148/05: Em 14/02/2005 foi assinado Termo 
de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado com a PMSV para paga-
mento em 120 parcelas mensais incluindo débitos do período de 1996 até 
2004. Estão pendentes de recebimento o saldo da parcela 111/120 valor 
R$ 206.627,19 vencida em 14/04/2014, 9 parcelas do nº 112 ao nº 120, 
valor de cada parcela R$ 316.506,37 vencidas de 14/05/2014 a 14/01/2015 
totalizando R$ 3.055.184,52. j. 4 - Processo 002/08: Termo de Confissão 
de Dívida e Parcelamento firmado com a PMSV em 27/12/2007 para recebi-
mento em 120 parcelas mensais de parte dos débitos do ano de 2005. Estão 
pendentes de recebimento o saldo da parcela 18/120 vencida em junho de 
2014 no valor R$ 60.363,36, 42 parcelas do nº 019 a 60/120 vencidas de 
julho de 2014 a dezembro de 2017, no valor de R$ 262.934,54 cada uma 
e 59 parcelas do nº 61 a 119/120, no valor de R$ 262.934,54 cada uma e 
01 parcela nº 120/120, valor R$ 262.934,51, a vencer a partir de janeiro de 
2018 totalizando R$ 26.879.686,41. j. 5 - Processo 022/15: Acordo com a 
PMSV mencionado na nota d. Está pendente de recebimento 134 parcelas, 
do nº 046 à 179/180, no valor de R$ 275.813,21 cada uma e 01 parcela 
nº 180/180, no valor de R$ 275.812,82, a vencer a partir de 24/01/2019, 
totalizando R$ 37.234.782,96. k. Duplicatas a Receber: Refere-se ao fa-
turamento realizado no período de setembro de 2005 a novembro de 2009 
para a PMSV que se encontram pendentes de liquidação, totalizando R$ 
66.344.878,08. l. Imobilizado: É registrado pelo valor de aquisição e a de-
preciação é calculada mediante a utilização de taxas usualmente admitidas 
na legislação fiscal vigente e absorvidas diretamente nos resultados.
Descrição 2017 2016 (%)
Móveis e utensílios 390.505,80 368.782,84 10
Máquinas e equipamentos 274.638,41 292.191,81 10 e 20
Máquinas e equipamentos de escritório 31.950,71 31.753,11 10
Veículos 104.373,71 104.373,71 20
Equipamentos de telefonia 12.282,90 12.282,90 20
Computadores e periféricos 261.728,88 275.893,38 20
Equipamentos de segurança 1.215.050,96 1.215.050,96 20
Total do Imobilizado 2.290.531,37 2.300.328,71 
(-) Depreciação acumulada -1.811.832,78 -1.817.614,16 
(-) Perda por desvalorização -134.027,66  - 
Total do Imobilizado Líquido 344.670,93 482.714,55 
Foi contratada a empresa Ferrari Gestão de Ativos Ltda. para proceder teste 
de Impairment e Deemed Cost para atendimento as CPC 01 e 27 com fins 
de apurar eventuais perdas não recuperáveis. Foi apurado como perdas 
sobre o imobilizado o montante de R$ 134.027,66. As contas do imobilizado 
foram devidamente ajustadas.
m. Intangível: Descrição 2017 2016 (%)
Investimentos em softwares 207.701,50 155.676,48 10
(-) Amortização acumulada 75.956,51 -74.373,95 
Total do Intangível 131.744,99 81.302,53 
Passivo Circulante: n. Obrigações Sociais e Fiscais: Trata-se dos impos-
tos pendentes de pagamento pela empresa que deixaram de ser quitados 
tempestivamente e das obrigações trabalhistas e demais impostos apura-
dos, conforme a seguir demonstrado:
Descrição 2017 2016
INSS 10.973.338,35 135.637.023,01
INSS Desoneração 246.304,69 -
FGTS 23.208.235,05 20.929.631,32
IRRF 132.979,97 2.476.497,52
COFINS/PIS/CSLL-Retidos/
Contribuição Sindical 1.613.399,40 5.978.933,76
COFINS 107.849.421,95 98.549.915,20
PASEP 22.186.860,32 21.177.756,21
ISS A PAGAR 227.161,36 2.583.223,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.166.583,57 4.458.085,55
IRPJ - 772.080,41
CSLL - 303.449,89
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 211.758,03 203.064,16
 172.816.042,69 293.069.660,93
O recolhimento do PASEP e da COFINS encontra-se suspenso por força de 
ação interposta. Vide nota s. 2 - Processos Tributários. o. Outras Obriga-

ções: Refere-se aos valores constantes nas notas o.1 e o.2 no total de R$ 
19.332.712,73. o. 1 - Acordo Cavo/Codesavi - Processo 137/05: Refere-
-se ao Acordo Cavo/Codesavi, relativo ao Instrumento de Confissão de Dí-
vida e Acordo para Pagamento junto a CAVO - Serviços e Meio Ambiente 
S. A, aditado respectivamente em 06/07 e 20/08/2005, em 16/03/2007 e 
em 18/03/2008, consolidando todos os acordos firmados até a data, cujo 
valor para pagamento em 2018 é de R$ 13.340.529,14. o. 2 - Outras Con-
tas: Trata-se de Outras Contas tais como, fretes R$ 225.739,01, pensão 
alimentícia R$ 44.302,61, seguro de vida R$ 74.816,31, acordos trabalhis-
tas a pagar R$ 35.873,07, aluguéis R$ 35.240,89, empréstimo social R$ 
1.615.468,62, conta de água R$ 1.835,33, convenio compras R$ 47.073,29, 
convênio odontológico R$ 264.748,53, vale transporte a distribuir R$ 
124.789,46, convênio médico R$ 1.193.298,23, ticket alim. a distribuir R$ 
1.767.041,08, Contribuição Senai R$ 111.180,97, Cesta básica a distribuir 
R$ 125.931,52 e Acordos celebrados com Fornecedores R$ 324.844,67, 
perfazendo o valor total de R$ 5.992.183,59. p. Parcelamento de Impostos 
Federais: p.1 - Processo nº 029/17: Parcelamento de Débitos Previdenci-
ários MP nº 766 de 04/01/2017 PRT-RFB para pagamento em 120 presta-
ções. O valor a pagar em 2018 é R$ 370.862,16. p.2 - Processo nº 030/17: 
Parcelamento de Demais Débitos MP nº 766 de 04/01/2017 PRT-RFB para 
pagamento em 120 prestações. O valor a pagar em 2018 é R$ 506.785,68. 
p.3 - Processo nº 031/17: Parcelamento de Débitos Previdenciários MP nº 
766 de 04/01/2017 PRT-RFB para pagamento em 120 prestações. O valor a 
pagar em 2018 é R$ 13.649.447,70. p.4 - Processo nº 032/17: Parcelamen-
to de Demais Débitos MP nº 766 de 04/01/2017 PRT-RFB para pagamento 
em 120 prestações. O valor a pagar em 2018 é R$ 418.147,56. p.5 - Pro-
cesso nº 033/17: Parcelamento de Débitos Previdenciários MP nº 783 de 
31/05/2017 PERT-RFB para pagamento em 145 prestações. O valor a pagar 
em 2018 é R$ 379.047,72. p.6 - Processo nº 034/17: Parcelamento de De-
mais Débitos (PASEP/COFINS) MP nº 783 de 31/05/2017 PERT-RFB para 
pagamento em 120 prestações. O valor a pagar em 2018 é R$ 142.900,60. 
Passivo não Circulante: q. - Parcelamento de Impostos Federais: Trata-
-se do saldo dos débitos pendentes de pagamentos descritos na Nota Expli-
cativa nº 3 - p.1, p.2, p.3, p.4, p.5 e p.6, cujo prazo de pagamento ultrapas-
sa 31 de dezembro de 2018, totalizando o valor de R$ 123.265.229,98. r. 
Outras Obrigações: Refere-se ao Acordo Cavo/Codesavi descrito na nota 
o.1 cujo prazo de pagamento ultrapassa 31/12/2018 totalizando o valor R$ 
84.444.136,63, atualizado monetariamente conforme termos do acordo. A 
Diretoria Jurídica da Codesavi elaborou minucioso relatório argumentando 
sobre a prescrição desta dívida, que está na dependência de decisão, nos 
termos das normas de organização judiciária. O valor R$ 304.810,46 refere-
-se a acordos celebrados com fornecedores da Codesavi, perfazendo o total 
de R$ 84.748.947,09. s. Provisão para Contingências: s. 1 - Processos 
Trabalhistas: A expectativa de perda nos processos trabalhistas em an-
damento em 31/12/2017 de acordo com relatório dos advogados que pa-
trocinam as causas é de R$ 2.971.723,32, e é reconhecido contabilmente, 
quando a perda é considerada provável, e o respectivo pagamento somente 
é efetuado depois de esgotados todos os recursos legais de defesa, cabí-
veis a cada caso. No referido relatório a expectativa de causas possível é de 
R$ 10.736.206,30. s. 2 - Processos Tributários: A empresa especializada 
Trevisan e Monte Serrat Advogados Associados interpôs ação de natureza 
tributária na 1ª Vara Federal de São Vicente/SP, 41ª Subseção Judiciária 
Federal de São Paulo, em face de quem de direito com objetivo de anular 
ou reduzir o valor do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS e INSS, com uso dos 
institutos jurídicos da imunidade, isenção, não incidência, prescrição e/ou 
decadência a ser analisado a sua situação em cada caso concreto, com 
resultado favorável conforme Ação pelo procedimento comum nº 0005199-
63.2015.403.6141. s. 3 - Processos Cíveis: A expectativa de perda nos 
processos cíveis em andamento em 31/12/2017 de acordo com relatório 
dos advogados que patrocinam as causas é de R$ 390.028,09 no referido 
relatório a expectativa de causas considerada possível é de R$ 739.029,70. 
4 Capital Social: O Capital Social integralizado no valor de R$ 4.364.814,01 
está representado por 1.984.006 ações ordinárias, todas escriturais e com 
valor nominal de R$ 2,20 cada ação.


