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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
31/03/2020

Do Capital Integralizado
Ordinárias

1.800.000

Preferenciais

3.600.000

Total

5.400.000

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

1

Ativo Total

41.983

41.304

1.01

Ativo Circulante

1.01.03

Contas a Receber

377

172

32

32

1.01.03.01
1.01.04

Clientes

32

32

Estoques

43

44

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

302

96

1.01.08.03

Outros

302

96

98

96

1.01.08.03.01 Impostos a Recuperar e Outros Créditos
1.01.08.03.02 Adiantamento a Fornecedores

204

0

41.606

41.132

Ativo Realizável a Longo Prazo

8.151

7.618

Contas a Receber

3.936

3.403

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber

3.936

3.403

1.02.01.05

4.215

4.215

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01
1.02.01.04

Estoques

1.02.01.05.01 Estoques de Imóveis

4.215

4.215

1.02.02

Investimentos

21.923

21.892

1.02.02.01

Participações Societárias

21.923

21.892

1.02.02.01.02 Participações em Controladas

21.923

21.892

1.02.03

Imobilizado

11.532

11.622

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

11.532

11.622
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

2

Passivo Total

41.983

41.304

2.01

Passivo Circulante

38.438

40.327

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

14.029

13.792

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

14.029

13.792

2.01.02

Fornecedores

7.703

7.443

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

7.703

7.443

2.01.03

Obrigações Fiscais

12.960

15.290

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

12.960

15.290

2.01.03.01.02 Obrigações Tributárias - Refis Lei 9964/2000
2.01.03.01.03 Obrigações Tributárias - Outros Impostos

1.572

4.141

11.388

11.149

2.01.05

Outras Obrigações

3.746

3.802

2.01.05.02

Outros

3.746

3.802

36

36

8

6

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar
2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar

3.702

3.760

252.501

247.348

Outras Obrigações

55.991

51.801

Outros

55.991

51.801

45.597

42.789

3.595

3.600

2.02

Passivo Não Circulante

2.02.02
2.02.02.02

2.02.02.02.03 Obrigações Tributárias - Refis Lei 9964/2000
2.02.02.02.04 Imposto de Renda e Contribuição Social - Reserva de
Reavaliação
2.02.02.02.06 Encargos Sociais
2.02.02.02.07 Outras Contas a pagar
2.02.04

Provisões

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas
2.02.04.02

Outras Provisões

2.02.04.02.04 Provisão para Passivo a Descoberto de Controladas

963

963

5.836

4.449

196.510

195.547

4.705

4.705

4.705

4.705

191.805

190.842

191.805

190.842

-248.956

-246.371

Capital Social Realizado

28.047

28.047

Reservas de Reavaliação

6.979

6.988

2.03.03.01

Ativos Próprios

6.979

6.988

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-283.982

-281.406

2.03

Patrimônio Líquido

2.03.01
2.03.03
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

3.01.01

Receita Bruta de Venda de Bens e/ou Serviços

-2

-702

0

142

3.01.02
3.03

Deduções da Receita Bruta

-2

-844

Resultado Bruto

-2

-702

3.04
3.04.02

Despesas/Receitas Operacionais

-2.011

-7.231

Despesas Gerais e Administrativas

-1.079

-1.675

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

0

-93

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.02
3.07
3.09

-932

-5.463

-2.013

-7.933

Resultado Financeiro

-584

-767

Despesas Financeiras

-584

-767

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

-2.597

-8.700

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-2.597

-8.700

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

-2.597

-8.700

3.99.01.01

ON

-0,48

-0,32

3.99.01.02

PN

-0,48

-0,32
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

4.01

Lucro Líquido do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

4.03

Resultado Abrangente do Período

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

-2.597

-8.700

20

15

-2.577

-8.685
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Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

6.01.01
6.01.01.01

Caixa Gerado nas Operações

-7.683

-2.813

Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

-8.700

-8.700

6.01.01.02

Depreciação e Amortização

6.01.01.03

Resultado de Equivalência Patrimonial

6.01.01.06

Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento

6.01.01.07

Diferimento de Impostos

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01
6.01.02.02
6.01.02.04

Impostos a Recuperar e Outros Créditos

6.01.02.10

Fornecedores

6.01.02.11
6.01.02.12
6.01.02.13

Outras Contas a Pagar

90

89

932

5.463

0

335

-5

0

7.683

2.813

Clientes

0

97

Estoques

1

0

5.589

-298

260

425

Salários, Provisão Férias e Encargos Sociais

237

1.316

Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos

469

782

1.127

491
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/03/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

28.047

6.988

0

-281.405

0

-246.370

Saldos Iniciais Ajustados

28.047

6.988

0

-281.405

0

-246.370

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-2.597

0

-2.597

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-2.597

0

-2.597

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

-9

0

20

0

11

5.06.02

Realização da Reserva Reavaliação

0

-20

0

20

0

0

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação

0

11

0

0

0

11

5.07

Saldos Finais

28.047

6.979

0

-283.982

0

-248.956
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 31/03/2019
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

28.047

9.307

0

-249.135

0

-211.781

Saldos Iniciais Ajustados

28.047

9.307

0

-249.135

0

-211.781

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-8.700

0

-8.700

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-8.700

0

-8.700

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

-10

0

15

0

5

5.06.02

Realização da Reserva Reavaliação

0

-15

0

15

0

5

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação

0

5

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

28.047

9.297

0

-257.820

0

-220.476
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Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

7.01
7.01.01

Receitas

0

160

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

0

160

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-712

-1.119

0

-747

7.02.02
7.03

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-712

-372

Valor Adicionado Bruto

-712

-959

7.04

Retenções

-90

-89

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-90

-89

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-802

-1.048

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

-932

-5.463

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

-932

-5.463

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

-1.734

-6.511

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

-1.734

-6.511

7.08.01

Pessoal

249

1.373

7.08.01.01

Remuneração Direta

249

1.373

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

7.08.04
7.08.04.03

30

49

584

767

Remuneração de Capitais Próprios

-2.597

-8.700

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-2.597

-8.700
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

1

Ativo Total

56.554

55.305

1.01

Ativo Circulante

30.739

21.255

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

20

46

1.01.03

Contas a Receber

10.513

1.699

1.01.03.01

Clientes

1.066

478

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

9.447

1.221

1.01.03.02.01 Devedores Venda de Imóveis e Outros Imóveis

9.447

1.221

19.489

19.493

1.01.04

Estoques

1.01.04.01

Material de Construção e Revenda

1.01.04.02

Estoque de Imóveis

1.01.07

Despesas Antecipadas

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

1.01.08.03

Outros

637

0

637

0

1.01.08.03.02 Adiantamento a Fornecedores

1.188

1.192

18.301

18.301

80

17

637

0

1.02

Ativo Não Circulante

25.815

34.050

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

8.248

15.856

1.02.01.04

Contas a Receber

4.033

11.641

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber

4.033

11.641

1.02.01.05

4.215

4.215

Estoques

1.02.01.05.01 Estoques de Imóveis

4.215

4.215

1.02.03

Imobilizado

17.494

18.093

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

17.494

18.093

1.02.04

Intangível

73

101
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Exercício Anterior
01/01/2019 à 31/12/2019

2

Passivo Total

56.554

55.305

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

216.501

218.316

57.419

56.859

2.01.01.02
2.01.02

Obrigações Trabalhistas

57.419

56.859

Fornecedores

30.145

29.673

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

30.145

29.673

2.01.03

Obrigações Fiscais

65.049

67.650

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

65.049

67.650

2.01.03.01.02 Obrigações Tributárias - Parcelamento Refis - Lei 9964/2000

1.572

4.141

2.01.03.01.03 Obrigações Tributárias - Parcelamento PERT - Lei
13496/2017

36.417

36.996

2.01.03.01.05 Obrigações Tributárias - Outros

27.060

26.513

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

34.027

34.027

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

34.027

34.027

2.01.05

Outras Obrigações

29.861

30.107

2.01.05.02

Outros

29.861

30.107

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar

36

36

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

17

6

2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar

29.808

30.065

2.02

Passivo Não Circulante

89.009

83.359

2.02.02

Outras Obrigações

53.773

48.665

2.02.02.02

Outros

53.773

48.665

45.597

42.789

2.02.02.02.05 Imposto de Renda e Contribuição Social - Reserva de
Reavaliação

3.595

3.600

2.02.02.02.07 Encargos Sociais

2.276

2.276

2.02.02.02.08 Outras Contas a Pagar

2.305

0

2.02.02.02.03 Obrigações Tributárias - Parcelamento Refis - Lei 9964/2000

2.02.04

Provisões

35.236

34.694

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

34.580

34.580

34.580

34.580

656

114

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas
2.02.04.02

Outras Provisões

2.02.04.02.04 Provisão para passivo a descoberto de controladas

656

114

-248.956

-246.370

Capital Social Realizado

28.047

28.047

2.03.03

Reservas de Reavaliação

6.979

6.988

2.03.03.01

Ativos Próprios

6.979

6.988

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-283.982

-281.405

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

2.03.01
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

3.01.01

Receita Bruta de Venda de Bens e/ou Serviços

3.01.02

Dedução da Receita Bruta

3.03

Resultado Bruto

3.04
3.04.02
3.04.04

Outras Receitas Operacionais

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.01
3.06.02

Despesas Financeiras

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08
3.08.01
3.09
3.11
3.11.01

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

-284

-2.139

3.257

721

-3.541

-2.860

-284

-2.139

Despesas/Receitas Operacionais

-1.453

-3.508

Despesas Gerais e Administrativas

-2.734

-2.391

1.281

0

0

-1.117

-1.737

-5.647

Resultado Financeiro

-849

-2.992

Receitas Financeiras

1

0

-850

-2.992

-2.586

-8.639

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-11

-61

Corrente

-11

-61

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-2.597

-8.700

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

-2.597

-8.700

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

-2.597

-8.700
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

-2.597

-8.700

20

0

4.03
4.03.01

Resultado Abrangente Consolidado do Período

-2.577

-8.700

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

-2.577

-8.700
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Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

-26

-1.086

-1.963

-6.981

6.01.01.01

Prejuízo antes Imposto de Renda e Contribuição Social

-2.585

-8.639

6.01.01.02

Depreciação e Amortização

554

748

6.01.01.03

Efeito líquido da Baixa do Imobilizado

6.01.01.07

Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento

6.01.01.08

Diferimento de Impostos

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Clientes

6.01.02.02

Estoques

4

0

6.01.02.03

Estoques de Imóveis

0

425

6.01.02.04

Impostos a Recuperar e Outros Créditos

-681

0

6.01.02.06

Adiantamento a Fornecedores

-637

1.178

6.01.02.12

Fornecedores

472

442

6.01.02.13

Salários, Provisão de Férias e Encargos Sociais

560

2.296

6.01.02.14

Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos

6.01.02.15

Outras Contas a Pagar

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.02

Empréstimos e Financiamentos

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

6.05.01
6.05.02

73

86

0

824

-5

0

1.937

5.895

-588

861

206

1.260

2.601

-567

0

1.004

0

1.004

-26

-82

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

46

93

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

20

11
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/03/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

28.047

6.988

0

-281.405

0

-246.370

0

-246.370

Saldos Iniciais Ajustados

28.047

6.988

0

-281.405

0

-246.370

0

-246.370

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-2.597

0

-2.597

0

-2.597

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-2.597

0

-2.597

0

-2.597

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

-9

0

20

0

11

0

11

5.06.02

Realização da Reserva Reavaliação

0

-20

0

20

0

0

0

0

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva
de Reavaliação

0

11

0

0

0

11

0

11

5.07

Saldos Finais

28.047

6.979

0

-283.982

0

-248.956

0

-248.956
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 31/03/2019
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

28.047

9.307

0

-249.135

0

-211.781

-2

-211.783

Saldos Iniciais Ajustados

28.047

9.307

0

-249.135

0

-211.781

-2

-211.783

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-8.700

0

-8.700

2

-8.698

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-8.700

0

-8.700

2

-8.698

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

-10

0

15

0

5

0

5

5.06.02

Realização da Reserva Reavaliação

0

-15

0

15

0

5

0

5

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva
de Reavaliação

0

5

0

0

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

28.047

9.297

0

-257.820

0

-220.476

0

-220.476
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Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2020 à 31/03/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2019 à 31/03/2019

7.01
7.01.01

Receitas

3.553

882

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

3.553

882

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-1.651

-3.036

-560

-1.382

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

7.03

Valor Adicionado Bruto

-1.091

-1.654

1.902

-2.154

7.04

Retenções

-554

-748

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06
7.06.02
7.07
7.08

-554

-748

1.348

-2.902

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

1

0

Receitas Financeiras

1

0

Valor Adicionado Total a Distribuir

1.349

-2.902

Distribuição do Valor Adicionado

1.349

-2.902

7.08.01

Pessoal

2.241

2.487

7.08.01.01

Remuneração Direta

2.241

2.487

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

855

319

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

850

2.992

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-2.597

-8.700

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-2.597

-8.700
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Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Cumprindo disposições legais e estatutárias, a Administração submete aos Acionistas as
demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2020, assim como o
Relatório dos Auditores Independentes.
1. Breve histórico
Os mercados de Construção Pesada e Civil, Infraestrutura, Montagem Eletromecânica e
Imobiliário, em que atua a Azevedo & Travassos (Azevedo & Travassos S.A e a suas controladas
Azevedo e Travassos Engenharia Ltda. e Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.) foram
bastante afetados pela recessão que atingiu o país a partir do segundo semestre/16.
Como decorrência, a receita bruta média anual consolidada da Azevedo & Travassos, no período
de 2013 a 2015, de R$ 321,2 milhões foi reduzida para cerca de:
R$139,4 milhões em 2016,
R$ 73,3 milhões em 2017,
R$ 64,5 milhões em 2018, e
R$ 2,3 milhões em 2019,
Este cenário provocou uma situação de muitas dificuldades no seu fluxo de caixa e por
consequência com fortes reflexos na sua descapitalização.
Neste período todo de muita crise a Diretoria da Companhia dedicou-se na busca de meios para
se capitalizar a Companhia através dos diversos instrumentos de mercado, parcerias
estratégicas e participando em concorrências com parceiros que reforcem sua competitividade.
Também neste período os antigos controladores disponibilizaram linhas de Capital de Giro.
Garantiu-se assim a sua continuidade operacional neste segmento de Construção Pesada em
que a Companhia é reconhecida pelo seu acervo técnico, performance e diligência no
cumprimento de seus contratos.
Todo este esforço possibilitou a operação de mudança do controle acionário da AZEVEDO &
TRAVASSOS S.A. para a ROCKET Empreendimentos e Participações S.A. em 30/11/19. (Ver
Fato Relevante de 01/12/19).
A Administração acredita que esta Operação resultará em um novo ciclo de crescimento e
fortalecimento da Companhia, reposicionando-se no mercado mediante a catalisação de sua
reestruturação financeira e operacional.
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2. Cenário atual
A pandemia provocada pela expansão do novo Coronavírus deverá influenciar de forma negativa
no crescimento do PIB brasileiro em 2020.
O ambiente econômico internacional e brasileiro neste primeiro semestre/20 está caracterizado
por uma alta volatilidade o que impede de se ter previsões mais seguras para o corrente ano.
Neste cenário de incertezas e dentro de uma ótica focada no segmento nacional de Construção
Pesada, merece referência os esforços que vem sendo desenvolvidos pela BRASINFRA Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura que em
26/03/20, que encaminhou documento ao Governo Federal com propostas para amenizar os
efeitos da pandemia na indústria da Construção Pesada.
Assim agindo, a BRASINFRA reivindicou junto ao Governo estímulos de várias naturezas para o
segmento de Construção Pesada, como o de se ter um aumento substancial do investimento
público em obras para infraestrutura, em total coerência com o que está ocorrendo em diferentes
países, como atesta o Informe Bradesco de 27/03/20, abaixo reproduzido:
“Autoridades mundiais têm reagido à intensificação dos riscos com estímulos de
várias naturezas.
Nos últimos dias, os anúncios de estímulos monetários e fiscais foram intensificados.
Bancos centrais de países desenvolvidos e emergentes reduziram os juros, enquanto
seus governos apresentaram programas de ampliação de gastos. Ainda que possamos
questionar se a deterioração fiscal em curso poderá gerar uma crise soberana futura, tais
ações são necessárias, neste momento, para amortecerem os riscos que se intensificam,
com provável recessão na economia global. Somente nos EUA, o Senado aprovou um
pacote de US$ 2 trilhões em estímulos para empresas, trabalhadores e o sistema de
saúde. Os líderes do G-20 se dispuseram a injetar US$ 5 trilhões através de mais
estímulos.”
Em complemento ao acima exposto, deve-se ressaltar que os mercados em que atua a Azevedo
& Travassos e suas controladas são demandantes de obras basicamente de médio e longo
prazo.
Esta é a razão de, paradoxalmente à situação do momento presente, a sua Diretoria Comercial
estar trabalhando intensamente para apresentar propostas para
concorrências que estão
marcadas para os próximos meses e cujas obras deverão se iniciar no quarto trimestre de 2020
e em 2021.
Para 2020 a Companhia e suas Controladas possuem contratados 40 milhões de obras para
executar no exercício, sendo que a receita líquida do primeiro trimestre/20 no valor de R$ 3.257
supera em muito a receita de todo o exercício de 2019.
A Companhia acredita que o plano de reestruturação que está sendo implementado pela
ROCKET resultará em um novo ciclo de crescimento e fortalecimento, reposicionando-a num
lugar de destaque no mercado nacional de Construção Pesada, Infraestrutura e Montagem
Eletromecânica.
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3. Desempenho Econômico e Financeiro
3.1. Receita
a) Controladora (ATSA)
No primeiro trimestre de 2020 a ATSA não teve receita (em 31/03/19 receita liquida de
R$ 142 mil).
b) Consolidado
A receita líquida, em 31/03/2020, foi de R$ 3.257 mil, contra R$ 721 mil em igual período
de 2019.
Este incremento já mostra o início da retomada da Companhia e suas Controladas.
3.2. Resultados
a) Companhia (ATSA)
O resultado, em 31/03/20, correspondeu a um prejuízo de R$ 2.597 mil, ante um
resultado também negativo de R$ 8.700 mil ocorrido em 31/03/19. Esta redução drástica
no prejuízo ocorreu devido à reestruturação da Companhia implementada pela
Administração. O resultado desfavorável no primeiro trimestre deve-se principalmente a:
- Equivalência patrimonial
Influência desfavorável da Equivalência Patrimonial da controlada ATE no valor de R$
964 mil (valor também negativo de R$ R$ 8.023 mil em 2019).
- Baixa demanda
A baixíssima demanda por obras contratadas diretamente pela Companhia.
- Despesas financeiras
As despesas financeiras no período alcançaram R$ 584 mil (R$ 767 mil em 31/03/19).
b) Consolidado
No primeiro trimestre/20, a Companhia apresentou um prejuízo de R$ 2.597 mil, ante
um resultado também negativo de R$ 8.700 mil ocorrido no mesmo período em 2019.
Esta redução no prejuízo se deve à drástica reestruturação da Companhia
implementada pela Administração. Este resultado desfavorável deve-se principalmente
a:
- Forte retração da demanda
Este prejuízo continua a refletir a forte retração da demanda de serviços de construção
pesada provocando assim uma brusca queda da receita bruta.
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3.3. Endividamento
a) Azevedo & Travassos S.A. (ATSA)
Os débitos fiscais relativos ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS - I no valor de
R$ 47.169 mil em 31/03/20 (R$ 46.930 mil em 31/03/19) são os passivos mais
relevantes da Companhia. Em 31/03/20, a ATSA não tinha nenhum endividamento
bancário.
b) Consolidado
Em 31/03/20 a Companhia e Controladas tinham R$ 34.027 de endividamento bancário.
Não houve registro de novos empréstimos bancários em 31/03/20.
Com a não adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, na
modalidade de pagamento da dívida consolidada (R$ 33.212 mil em até 120 prestações
mensais), esta dívida foi lançada no Passivo Circulante em 31/12/18. O valor atualizado
da mesma, em 31/03/20, é de R$ 36.417 mil.
3.4. Patrimônio líquido
a) Azevedo & Travassos S.A. (ATSA)
O patrimônio líquido da ATSA, em 31/03/20, apresentou um valor negativo de R$
248.956 mil, contra valores também negativos de R$ 246.371 mil, em 31/12/19.
É importante frisar que a Companhia é proprietária de imóveis (Lotes 1, 7 e 8),
localizados na cidade de São Paulo, contabilizados por R$ 4.215 mil e com valor de
mercado muito superior, segundo recentes laudos de avaliações que poderiam ser
incorporado ao Patrimônio da Companhia se os mesmos fossem registrados pelo seu
valor justo.
Em termos de ilustração, o valor venal de referência usado para cálculo de ITBI destes
imóveis é de R$ 40.928 mil representando uma diferença de R$ 36.713 mil.
Os imóveis da Companhia e das suas Controladas estão localizados na cidade de São
Paulo e somam uma área total de 125 mil m², incluindo a área de 55 mil m² da sua sede.
b) Consolidado
Em 31/03/20 a Companhia e a Controlada ATE tinham um total de R$ 92.352 mil de
créditos fiscais referentes a prejuízos fiscais não reconhecidos. A Companhia, tendo
uma projeção de utilização destes créditos, poderá reconhecer a totalidade deste
montante, o que trará efeito positivo no seu patrimônio líquido.
Em complemento, aguarda-se a modulação dos efeitos da decisão de 15/03/17 do
Supremo Tribunal Federal na RE nº 574.706, para reconhecimento de um crédito no
valor aproximado de R$ 5.455 mil referente a ação proposta pela ATE para a exclusão
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do ISS da base do cálculo do PIS e COFINS que deverá produzir um efeito positivo no
patrimônio líquido da ATE.
3.5. LAJIDA
O quadro a seguir mostra a LAJIDA do Consolidado da ATSA no primeiro trimestre dos
anos de 2020 e 2019.
CONSOLIDADO – R$ mil
2020
Lucro / Prejuízo (antes do IR e CSLL)
(2.586)
Despesas Financeiras
850
Receitas Financeiras
Depreciação e Amortização
554
LAJIDA
(1.182)

2019
(8.639)
2.992
748
(4.899)

Os dados desfavoráveis da LAJIDA revelam a situação de dificuldades que a Companhia
vem atravessando nos últimos anos, mas também demonstra uma melhora significativa em
relação ao mesmo período de 2019.
4. Investimentos
Em 2020 a Administração da Companhia restringiu a realização de novos investimentos até que
se tenha um melhor cenário das atividades diante da situação econômica do país.
5. Gestão de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde e Responsabilidade Social
O Sistema de Gestão de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde - QSMS é aplicado nas
obras, acompanhando rigorosas exigências do mercado e normas nacionais e internacionais de
referência. A preocupação com a qualidade é pautada na satisfação do cliente, na conformidade
e na evolução de desempenho da empresa. A questão ambiental é voltada para a prevenção da
poluição e de danos à natureza e ao uso racional de recursos naturais. Aos seus profissionais
são proporcionados procedimentos e condições para segurança do trabalho, bem como
orientações para aperfeiçoamento profissional.
A empresa também tem por princípio atuar de modo socialmente responsável, tomando por
referência os indicadores de sustentabilidade recomendados pelo GRI – Global Reporting
Initiative, Instituto ETHOS, dentre outros.
6. Código de Ética e Conduta
O Conselho de Administração aprovou em julho/15 o Código de Ética e Conduta da Azevedo &
Travassos, o qual está disponibilizado na INTRANET e nos sites da Companhia e da B3. O
Código de Ética tem por escopo uma maior transparência com os acionistas, mercado, clientes,
fornecedores e órgãos governamentais, amplificando-se, portanto, a Governança e Compliance
da Companhia.
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7. Instrução CVM 381/03
Conforme a Instrução CVM 381/03, a BDO RCS Auditores Independentes não efetuou outros
serviços para a Companhia, além do exame das demonstrações contábeis.
8. Declaração da Diretoria
Em atendimento ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07/12/2009, os Diretores
declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras e as opiniões
expressas no Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao primeiro trimestre de 2020.

São Paulo, 28, julho de 2020.

Ricardo de Almeida Pimentel Mendes
Diretor

Renato de Almeida Pimentel Mendes
Diretor

Bernardino de Almeida Pimentel Mendes
Diretor
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AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
1.

Contexto operacional
1.1. Atividades das empresas do Grupo
A Azevedo & Travassos S.A. (“ATSA” ou “Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital aberto domiciliada no Brasil. O endereço registrado
do escritório da Companhia é Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1.050,
São Paulo - SP.
As demonstrações contábeis da Companhia abrangem a Companhia e
suas subsidiárias, conjuntamente referidas como “Grupo”.
A controladora ATSA bem como a controlada Azevedo & Travassos
Engenharia Ltda. (“ATE” ou “Empresa”) têm como atividades principais
o planejamento e a execução de projetos e obras de engenharia civil,
compra, venda e incorporação de imóveis, bem como participação em
outras sociedades.
A Companhia negocia suas ações na B3 (antiga BM&FBOVESPA), sob as
siglas AZEV4 (ON) e AZEV4 (PN).
1.2. Relação de entidades controladas e coligadas
Visando atender à demanda de obras e serviços na área de
infraestrutura que deverá surgir com as concessões e privatizações, foi
efetivada, em 2017, a alteração do contrato social da Azevedo &
Travassos Desenvolvimento Imobiliário Projeto IV Ltda. (ATDI-IV),
passando a sua denominação social para Azevedo & Travassos
Infraestrutura Ltda. (“ATI” ou “Empresa”) e iniciadas as suas atividades.
As empresas com a formatação de Sociedade de Propósito Específica
(SPE) apresentam a seguinte situação em 31 de março de 2020:
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário – Projeto I Ltda.
(“ATDI-I” ou “Empresa”): encontra-se em fase de encerramento;
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário – Projeto II Ltda.
(“ATDI-II” ou “Empresa”): está ainda sem atividade, aguardando
definição em função dos seus terrenos terem sido utilizados para
quitação de parte do financiamento da ATE com a Caixa Econômica
Federal;
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário – Projeto III SPE
Ltda. (“ATDI-III” ou “Empresa”): sem atividade, pois seu terreno foi
dado para quitação do financiamento da ATE com a instituição
financeira China Construction Bank (CCB);
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Consórcio Água Paraopeba (“Consórcio”): foi criado com o objetivo
de execução de montagem eletromecânica para implantação da nova
captação e adução de água no Rio Paraopeba, de propriedade da
COPASA e localizada no município de Brumadinho, Estado de Minas
Gerais.
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro 2019, as participações nas
controladas se apresentavam da seguinte forma:

Azevedo & Travassos Engenharia Ltda.
Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.
Azevedo & Travassos Desenvolvimento
Imobiliário - Projeto I Ltda.
Azevedo & Travassos Desenvolvimento
Imobiliário - Projeto II Ltda.
Azevedo & Travassos Desenvolvimento
Imobiliário - Projeto III SPE Ltda.
Consórcio Água Paraopeba

31/03/2020
%
Controle
100,00
Direto
100,00
Direto

31/12/2019
%
Controle
100,00
Direto
100,00
Direto

99,95

Indireto

99,95

Indireto

99,95

Indireto

99,95

Indireto

100,00
35,00

Direto/indireto
Indireto

100,00

Direto/indireto

-

1.3. Estratégia operacional
Em 31 de março de 2020, o Grupo apresentou prejuízo de R$2.597,
Capital Circulante Líquido (CCL) negativo de R$185.762 e patrimônio
líquido negativo em R$248.956.
Estes números refletem o atual momento do Grupo e do mercado de
construção pesada do país, onde, a partir do segundo semestre de 2016,
convive com uma substancial redução da carteira de obras, fruto do
encerramento de diversos contratos, sem a reposição característica da
construção pesada, pois os clientes postergaram seus investimentos
frente a grave crise econômica brasileira, notadamente nos
investimentos em infraestrutura.
Cabe ressaltar que o esforço da Helber S.A., antiga controladora da
Companhia, culminou com a cessão não onerosa do controle acionário
da Companhia para Rocket Empreendimentos e Participações S.A.
(“Rocket”) em 30 de novembro de 2019, por meio da cessão de
1.145.478 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e quatrocentas e
setenta e oito) ações. Dessa forma, a Rocket passou a deter 63,638% das
ações ordinárias e 14,397% das ações preferenciais da ATSA, conforme
divulgado no Fato Relevante de 01 de dezembro de 2019.
A Rocket é uma sociedade anônima de capital fechado com o objeto
social de investimento em participações societárias de companhias no
mercado em geral, e ao assumir o controle acionário da Companhia
pretende implementar as medidas que considera necessárias para seu
saneamento de capital e reestruturação financeira.
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A Companhia acredita que a operação resultará em um novo ciclo de
crescimento e fortalecimento, reposicionando-se no mercado mediante
a catalisação de sua reestruturação financeira e operacional.
O Grupo tem utilizado diversas estratégias operacionais para melhoria
do seu fluxo de caixa e retomada da sua lucratividade. As principais
medidas são:
Em 10 de janeiro de 2020, a Rocket e a Companhia celebraram
contrato de mútuo através do qual a Rocket concedeu à Companhia
uma linha de crédito de R$2.000. Sobre o valor efetivamente
desembolsado, incidirão encargos financeiros correspondentes à
100% da variação do CDI entre a data do desembolso e a data da
liquidação a serem pagos em até 24 meses. Em 04 de março de
2020 foi assinado o primeiro Aditamento ao contrato, aumentando a
linha de crédito para R$5.000, a serem desembolsados em parcelas,
observados os mesmos termos e condições do contrato principal;
(ii) Para atender às necessidades de capital de giro e se posicionar de
maneira estratégica para as oportunidades que virão com a
retomada dos investimentos em infraestrutura nos próximos anos
em um mercado fragilizado pela crise dos últimos anos e a
necessidade de rígidas normas de compliance, a Companhia
continua em busca de meios para se capitalizar através dos diversos
instrumentos de mercado, parcerias estratégicas e participando em
concorrências com parceiros que reforcem sua competitividade na
oferta de preços, otimização de recursos e diluição de riscos,
garantindo sua continuidade neste segmento em que é reconhecida
pelo seu acervo técnico, performance e diligência no cumprimento
de seus contratos;
(iii) Minimizar os impactos da Pandemia do novo Coronavirus (COVID19), tomando medidas para preservação de caixa;
(iv) Persistir na racionalização de sua estrutura organizacional, com
ênfase na agilidade de implantações de medidas estratégicas por
parte da alta Administração e na redução de custos, se adequando
ao atual patamar de faturamento tendo em vista o crescimento do
mercado no curto prazo;
(v) Continuar seu trabalho de alongamento de dívidas para adequá-las
a um perfil de médio e longo prazo para que sejam pagas com
recursos oriundos do faturamento de serviços, capitalizações e da
desmobilização de ativos;
(vi) Executar as obras que estão contratadas e a serem contratadas
dentro das margens orçadas;
(i)
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(vii) Redobrar o esforço da Diretoria Comercial em obter novos contratos
que permitam voltar à receita bruta consolidada aos patamares
anteriores. Umas séries de propostas comerciais estão em
elaboração e a participação conjunta em concorrências estratégicas
continua em andamento. Neste esforço, mesmo em condições tão
restritas, a Companhia firmou, no mês de dezembro de 2019, os
seguintes contratos que deverão ser performados no exercício de
2020:
PETROBRAS para instalações no TECAM de interligações de dutos
nos Terminais de Campos Elíseos e de Guapimirim no Rio de
Janeiro, no valor de R$ 7,7 milhões, com prazo de execução de
367 dias;
VALE para a construção da adutora do Rio Paraopeba, em
Brumadinho, MG no valor é de R$ 92,2 milhões, com prazo de
execução de 320 dias, através de Consórcio tendo a Companhia
como líder e com 35% de participação.
(viii) Prosseguir com a ação de cobrança ajuizada para receber os
créditos referentes a serviços realizados e não pagos pelo Metrô nos
contratos da Ciclovia e Estações da Linha 15 – Prata;
(ix) Prosseguir com as tratativas administrativas visando receber os
créditos referentes aos serviços realizados e não medidos pela
Transpetro, Petrobrás/UOBA, Petrobrás/OCVAP e PMSP;
(x) Permanecer no Programa de Recuperação Fiscal (“REFIS”) instituído
pela Lei nº 9.964/2000;
(xi) Equacionar os débitos tributários federais da controlada ATE.
(xii) Prosseguir com ação de cobrança ajuizada contra o Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), objetivando a cobrança de créditos
decorrentes de contrato celebrado.
(xiii) Prosseguir com as ações ajuizadas no Tribunal Regional Federal da
Terceira Região já com vitórias em 1a e 2a Instâncias, pela
Companhia e pela ATE para a exclusão do ISS da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Com a finalização do julgamento do RE 574.706
pelo Superior Tribunal Federal (STF) com decisão com efeito de
repercussão geral favorável ao contribuinte em 15 de março de
2017, estas ações que estavam sobrestadas deverão retomar os seus
andamentos com o reconhecimento do direito creditório da
Companhia e da controlada;
(xiv) Prosseguir com ações judiciais objetivando a declaração de
inconstitucionalidade dos valores relativos à Contribuição Social
prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 (multa de
10% do FGTS);
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(xv) Prosseguir com ação judicial objetivando a exclusão da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) da base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, tendo em vista o
julgamento do STF que concluiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS;
(xvi) Continuar a gestão dos processos de pedidos de falência, tomando
todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, no sentido de
encerrá-los, sempre em consideração dos interesses da Companhia
e seus acionistas.
Adicionalmente, o Relatório da Administração complementa estas Notas
Explicativas sobre a estratégia operacional do Grupo.
Com a entrada do novo Controlador e com base no exposto acima, a
Administração conclui que a Companhia possui capacidade de continuar
em operação por pelo menos 12 meses a partir da data do balanço.

2.

Base de apresentação e elaboração das informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC e IFRS)
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram
preparadas de acordo com o CPC 21 - “Demonstrações Intermediárias” e
com as normas internacionais IAS 34 - “Interim Financial Reporting”,
emitida pelo “International Accounting Standard Board (IASB)” e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das
informações intermediárias (ITR).
A preparação das informações trimestrais requer o uso de certas
estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As
informações trimestrais foram elaboradas com base no custo histórico,
como base de valor. O custo histórico geralmente é baseado no valor
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais
práticas contábeis aplicadas na preparação destas informações
trimestrais consolidadas estão definidas a seguir. Essas práticas foram
aplicadas de modo consistente no exercício anterior apresentado.
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As demais informações referentes às bases de elaboração, apresentação
das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas e
resumo das principais práticas contábeis não sofreram alterações em
relação àquelas divulgadas na Nota Explicativa nº 3 das demonstrações
contábeis anuais individuais e consolidadas referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (doravante denominadas de “Demonstrações
contábeis de 31 de dezembro de 2019”), publicadas na imprensa oficial
em 23 de julho de 2020, com exceção das novas normas contábeis em
vigor após 1º de janeiro de 2020 divulgadas na Nota Explicativa nº 3, no
qual a Administração não identificou impactos em relação às práticas
atuais utilizadas das informações contábeis individuais e consolidadas.
Dessa forma, estas informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas devem ser lidas em conjunto com as referidas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro
de 2019.
A autorização para a emissão destas informações contábeis
intermediárias ocorreu na reunião do Conselho de Administração,
realizada em 28 de julho de 2020.
2.2. Base de consolidação e investimentos em controladas
As informações financeiras individuais e consolidadas incluem as
informações financeiras das empresas controladas direta ou
indiretamente pela Companhia, por meio de suas controladas diretas e
indiretas, mencionadas na Nota Explicativa nº 9.
Os períodos de encerramento contábil das controladas, incluídas na
consolidação, são coincidentes com os da Controladora e as práticas e
políticas contábeis foram aplicadas uniformemente nas empresas
consolidadas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício
anterior.
A participação de terceiros no patrimônio líquido e no lucro líquido das
controladas é apresentada como um componente do patrimônio líquido
consolidado e na demonstração consolidada do resultado na rubrica de
“Acionistas não controladores”.
3.

Novos pronunciamentos técnicos adotados
3.1.

Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidas recentemente
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB e entraram
em vigor a partir de 1° de janeiro de 2020.
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Estrutura conceitual
Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para
Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida em 2010.
As principais mudanças foram:
Aumento da proeminência da gestão no objetivo da preparação
de relatórios financeiros;
Restabelecimento da prudência como um componente de
neutralidade;
Definição de entidade;
Revisão das definições de ativo e passivo;
Remoção do parâmetro de probabilidade para reconhecimento e
inclusão de orientações sobre desreconhecimento;
Inclusão de orientações sobre bases diferentes de mensuração; e
Afirmação de que o resultado é o principal indicador de
desempenho e que, em princípio, as receitas e despesas em
outros resultados abrangentes deveriam ser reciclados quando
isso aprimorar a relevância ou a apresentação fiel das
demonstrações contábeis.
Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entidades
que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas
contábeis para transações, eventos ou condições que não sejam
abordados por nenhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura
Conceitual revisada a partir de 1º de janeiro de 2020. As entidades
devem considerar se suas políticas contábeis continuam adequadas de
acordo com a Estrutura Conceitual revisada.
Alterações ao IAS 1 "Presentation of Financial Statements" e IAS 8
"Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
Em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez
alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data
efetiva de aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020. A definição de
"material" ajuda as entidades a determinarem se as informações sobre
um item, transação ou um outro evento qualquer, devem ser fornecidas
aos usuários das demonstrações financeiras. No entanto, nem sempre
essa definição é objetiva, sendo necessário fazer julgamentos sobre a
materialidade na preparação das demonstrações contábeis. As
alterações efetuadas alinham a redação da definição de material em
todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual.
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Alterações ao IFRS 3 "Business Combinations"
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3 sobre a
definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1º de janeiro
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir
inputs e processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma
significativa para a criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que
auxilia na análise sobre se uma empresa adquiriu um grupo de ativos e
não um negócio; e (iii) estreita as definições de outputs, cujo foco
passa a ser geração de retorno por meio de produtos fornecidos e
serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos.
4.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
-

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
15
9
5
33
4
20
46

O saldo de caixa e bancos compreendem os depósitos em conta corrente
disponíveis para uso imediato e os referidos saldos decorrem da estratégia e
do fluxo normal das operações do Grupo.

5.

Clientes
A rubrica é representada por clientes nacionais, sendo medições a faturar o
registro das receitas auferidas pelos serviços prestados pela Companhia, com
base nas medições realizadas durante a execução das obras.

Contas a receber
Serviços e locações
executados e não faturados

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
32
-

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
513
244

-

32

553

234

32

32

1.066

478

Para o período findo em 31 de março de 2020, a Administração da Companhia,
após análise dos créditos em aberto, entendeu que não há necessidade de
constituição de provisão da Perda Esperada para Créditos de Liquidação
Duvidosa (PECLD).
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6.

Estoques
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Material de construção e
peças de manutenção

7.

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

43

44

1.188

1.192

43

44

1.188

1.192

Estoques de terrenos
Os terrenos adquiridos para comercialização são inicialmente reconhecidos
pelos custos de aquisição (custo histórico) e posteriormente mensurados pelo
menor valor entre o custo e o valor realizável líquido.

Azevedo & Travassos S.A.
Azevedo & Travassos
Infraestrutura Ltda.

Circulante
Não circulante

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
4.215
4.215

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
4.215
4.215

-

-

18.301

18.301

4.215

4.215

22.516

22.516

4.215

4.215

18.301
4.215

18.301
4.215

A seguir estão demonstrados os detalhes e metragens dos terrenos:
M2
Azevedo & Travassos S.A.
Lote 7 (i) (iv)
Lote 8 (i) (iv)
Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.
Lote Elísio (ii) (iv)
Lote 3 (iii)
Lote 4 (iii)
Lote 5 (iii)
Lote 6
Total
(i)
(ii)

(iii)

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

18.144
17.207
58.350

2.204
2.011
4.215

2.204
2.011
4.215

22.999
5.465
4.343
1.348
1.536
35.691

9.835
3.165
2.851
1.139
1.311
18.301

9.835
3.165
2.851
1.139
1.311
18.301

94.041

22.516

22.516

Em virtude de ainda não se ter uma previsão de concretização da venda dos lotes 7 e
8, os valores estão contabilizados no ativo não circulante.
Em 30 de dezembro de 2019, a Controladora ATSA subscreveu e integralizou o capital
social da subsidiária ATI mediante a conferência do terreno situado na Av. Elísio
Teixeira Leite, atribuindo o valor de R$9.835, correspondente ao valor referência
atribuído pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 27 de dezembro de 2019.
Em 31 de março de 2020, devido a restrições, os lotes 3, 4 e 5 foram dados em
garantia ao empréstimo do Banco Brasil (vide Nota Explicativa nº 15).
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(iv)

8.

Em 31 de março de 2020, os lotes 1, 7, 8 e Elísio estão arrolados no REFIS Federal –
Lei nº 9.964/2000 (vide Nota Explicativa 18.1).

Outras contas a receber

Partes relacionadas (Nota 12)
Depósito judicial
Cessão precatório
Caução
Venda de ativo fixo
Outras contas a receber

Circulante
Não circulante

9.

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
1.923
2.019
1.287
1.314
104
104
2
660
3.974
3.439
38
3.936

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
3.930
4.049
104
104
38
91
720
8.541
7.639
12.666
12.550

36
3.403

8.633
4.033

909
11.641

Investimentos
Os investimentos permanentes estão enquadrados como controladas com
influência significativa e, portanto, são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial.
(a) Composição dos investimentos

Azevedo & Travassos Engenharia Ltda.
Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário
- Projeto III SPE Ltda.
Total investimento

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
(190.842)
(191.805)
18.618
18.652

Ativo não circulante
Passivo não circulante

3.271

3.274

(169.882)

(168.950)

21.923
(191.805)

21.892
(190.842)

(b) Contexto operacional das empresas investidas
Azevedo & Travassos Engenharia Ltda.
A Azevedo & Travassos Engenharia Ltda. (“ATE”), sociedade empresarial
do tipo limitada com capital fechado, com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo, localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1.050, Vila
Mirante, e cujo objeto social é o de (i) planejamento e execução de
projetos, obras e serviços de engenharia civil, mecânica, hidráulica e
elétrica, públicas ou privadas, por conta própria ou de terceiros, em
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qualquer das modalidades econômicas previstas em lei; (ii) importação,
comercialização, exportação e industrialização; (iii) locação e transporte
de equipamentos; (iv) perfuração e construção de poços em geral; (v)
compra, venda e incorporação de imóveis; (vi) transporte de cargas; e,
(vii) participação em outras sociedades como sócia - cotista ou acionista.
O capital social, subscrito e integralizado da Azevedo & Travassos
Engenharia Ltda. é composto, em 31 de março de 2020, de 16.410.500
cotas.
Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.
A Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda. (“ATI”), sociedade empresarial
do tipo limitada com capital fechado, com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo, localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1.050, Vila
Mirante, e cujo objeto social é o de (i) planejamento execução de
projetos, obras, serviços de construção civil, engenharia civil mecânica,
sob origem de empreitada administração ou outros admitidos; (ii)
instalações técnicas de engenharia civil, montagens industriais
consultoria, planejamento assessoria estudos técnicos nas especialidades
de engenharia civil mecânica; (iii) compra, venda, incorporação de
imóveis; (iv) pratica de outras atividades econômicas, conexas ou
decorrentes das atividades referidas nas alíneas anteriores, inclusive as de
locação compra venda de equipamentos, importação e exportação; e (v)
participação em outras sociedades como sócia cotista ou acionista.
O capital social, subscrito e integralizado da Azevedo & Travassos
Infraestrutura Ltda. é composto, em 31 de março de 2020, de 8.330.983
cotas.
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário Projeto III SPE Ltda.
A Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário Projeto III SPE Ltda.
(“ATDI-III”), sociedade empresarial do tipo limitada de propósito
especifico com capital fechado, com sede em São Paulo, Estado de São
Paulo, localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1.050, Vila Mirante,
e tem por objeto a construção, a incorporação imobiliária do(s)
empreendimento(s) imobiliário(s) realizado(s) no terreno situado na Rua
Marilac, Lote n° 09 Pirituba, São Paulo, Capital, matriculado sob n.º
96.264 no 16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, e a compra e venda de imóveis.
O capital social, subscrito e integralizado da Azevedo & Travassos
Desenvolvimento Imobiliário Projeto III SPE Ltda. é composto, em 31 de
março de 2020, de 3.579.090 cotas.
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(c) Movimento dos investimentos
Controladora
ATI
ATD III

ATE

Total

Saldo final em 31/12/2018

(150.504)

8.516

3.288

(138.700)

Resultado de equivalência patrimonial
Saldo final em 30/06/2019

(5.687)
(156.191)

230
8.746

(6)
3.282

(5.463)
(138.700)

Saldo final em 31/12/2019

(190.842)

18.618

3.274

(168.950)

Resultado de equivalência patrimonial
Saldo final em 30/06/2020

(963)
(191.805)

34
18.652

(3)
3.271

(932)
(169.882)

(d) Informações sobre as empresas investidas:
ATE
Participação
Ativo
Passivo
Patrimônio
líquido
Lucro do
exercício

ATI

ATD-III

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

100,00%
19.222
211.027

100,00%
19.141
209.983

100,00%
21.038
2.386

100,00%
19.650
1.032

99,95%
3.579
306

99,95%
3.579
303

(191.805)

(190.842)

18.652

18.618

3.273

3.276

(964)

(40.338)

34

265

3

(14)
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10. Imobilizado
Os saldos e movimentações ocorridas nos períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019 estão demonstrados abaixo:
Controladora
Descrição

Edifícios e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Veículos

Outros

Reavaliação
de terrenos

Terrenos

Total

Custo:
Saldo em 31/12/2018
Adições
Transferência
Saldo em 31/03/2019

6.507
6.507

733
733

-

521
521

522
522

7.815
7.815

16.098
16.098

Saldo em 31/12/2019
Transferência
Baixa
Saldo em 31/03/2020

6.507
6.507

733
733

-

521
521

522
522

7.815
7.815

16.098
16.098

Depreciação acumulada:
Percentual de
depreciação / ano
Saldo em 31/12/2018
Despesa de depreciação no exercício
Transferência
Saldo em 31/03/2019

4%

10%

10%

10%

(2.377)
(65)
(2.442)

(660)
(660)

-

(344)
(9)
1
(352)

-

(739)
(15)
(754)

(4.120)
(89)
1
(4.208)

Saldo em 31/12/2019
Despesa de depreciação no exercício
Transferência
Saldo em 31/03/2020

(2.636)
(62)
(2.698)

(660)
(660)

-

(382)
(8)
(390)

-

(798)
(20)
(818)

(4.476)
(90)
(4.566)

Imobilizado líquido em 31/03/2019
Imobilizado líquido em 31/03/2020

4.065
3.809

73
73

-

169
131

522
522

7.061
6.997

11.890
11.532
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Consolidado
Descrição

Edifícios e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Veículos

Outros

Reavaliação
de terrenos

Terrenos

Total

Custo:
Saldo em 31/12/2018
Adições
Baixas
Transferência
Saldo em 31/03/2019

6.566
6.566

19.941
(1.473)
18.468

13.033
(5)
13.028

7.794
(63)
(2)
7.729

522
522

7.815
7.815

55.671
(1.541)
(2)
54.128

Saldo em 31/03/2019
Transferência
Baixa
Saldo em 31/03/2020

6.566
6.566

16.041
(264)
15.777

12.212
(72)
12.140

7.420
7.420

522
522

7.815
7.815

50.576
(336)
50.240

Depreciação acumulada:
Percentual de
depreciação / ano
Saldo em 31/12/2018
Despesa de depreciação no exercício
Baixas
Transferência
Saldo em 31/03/2019

4%

10%

10%

10%

(2.427)
(66)
1
(2.492)

(15.691)
(253)
1.407
(14.537)

(8.834)
(246)
5
(9.075)

(5.894)
(121)
43
2
(5.970)

-

(739)
(15)
(754)

(33.585)
(701)
1.455
3
(32.828)

Saldo em 31/12/2019
Despesa de depreciação no exercício
Baixas
Saldo em 31/03/2020

(2.688)
(63)
(2.751)

(13.804)
(143)
199
(13.748)

(9.158)
(200)
64
(9.294)

(6.035)
(100)
(6.135)

-

(798)
(20)
(818)

(32.483)
(526)
263
(32.746)

Imobilizado líquido em 31/03/2019
Imobilizado líquido em 31/03/2020

4.074
3.815

3.931
2.029

3.953
2.846

1.759
1.285

522
522

7.061
6.997

21.300
17.494

30

PÁGINA: 37 de 61

ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2020 - AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.

Versão : 3

Notas Explicativas

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
11. Intangível

Softwares
Total

Taxa anual de
amortização %
20

Custo
3.505
3.505

Consolidado
31/03/2020
Amortização
Líquido
(3.432)
73
(3.432)
73

31/12/2019
Líquido
101
101

A movimentação do saldo dos intangíveis ocorrida no período findo em 31
de março de 2020 está demonstrada abaixo:

Softwares
(-) Amortização acumulada
Total

31/12/2019
3.505
(3.404)
101

Consolidado
Adições

31/03/2020
3.505
(3.432)
73

(28)
(28)

12. Transações com partes relacionadas
Tratam-se substancialmente de empréstimos e adiantamentos financeiros
mantidos entre a Controladora e suas subsidiárias para liquidação de
passivos e manutenção do caixa administrativo ou transações com
acionistas.
As transações com partes relacionadas, respeitando as condições de
mercado, estão divulgadas abaixo:
(a) Transações entre partes relacionadas reconhecidos no ativo e no
passivo
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Outras contas a receber com empresas do Grupo
Azevedo & Travassos Engenharia Ltda.
Outras contas a pagar com empresas do Grupo
Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliário
- Projeto III SPE Ltda.
Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.
Consórcio Água Paraopeba
Mútuos financeiros com acionistas
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

1.923
1.923

2.019
2.019

-

-

(3.579)

(3.579)

-

-

(700)
(4.279)

(870)
(4.449)

-

(144)
(144)

(2.337)
(1)
(2.338)

(821)
(821)

(2.467)
(3.812)
(6.279)

(821)
(3.798)
(4.619)

(4.694)

(3.251)

(6.279)

(4.763)
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(b) Transações entre partes relacionadas com efeito no resultado
Os efeitos nos resultados dos exercícios das transações com partes
relacionadas mencionadas acima são os seguintes:

Locação de imóvel
Revenda de mercadorias
Serviços técnicos (sub-empreitada)

ATSA
2020
2019
360
278
293
931

ATE
2020
-

ATI
2019
(360)
(278)
(246)
(884)

2020
-

2019
(47)
(47)

(c) Transações entre partes relacionadas com efeito no resultado
Em 31 de março de 2020, as despesas com a remuneração do pessoalchave da Administração, o que inclui o Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, reconhecidas no resultado do
período, totalizam R$165 (R$1.156 em 2019).
(d) Garantia em empréstimos
Para poder concretizar a repactuação do empréstimo com o Banco
Safra, a Imobel S.A. Urbanizadora e Construtora (empresa dos
controladores) deu em garantia terrenos de sua propriedade ao
montante de R$1.258.

13. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Moeda nacional
Capital de giro
Finame
Financiamento CDC
Total

Circulante

Encargos
CDI + 3,90% AA
9% a.a.
1,15% a.m.

Vencimentos
2018 a 09/2024
01/2018 a 03/2019
01/2018 as 04/2019

31/03/2020
33.633
68
326
34.027

31/12/2019
33.633
68
326
34.027

34.027

34.027

Os empréstimos estão garantidos por notas promissórias mais aval dos
diretores, direitos creditórios, alienação fiduciária dos bens e imóveis
correspondentes aos lotes 3, 4 e 5 da ATI (Banco do Brasil) e lotes de
Imobel S.A. Urbanizadora e Construtora (Banco Safra).
Os empréstimos do Grupo estão em fase de cobranças judiciais e estão
sendo atualizados de acordo com as expectativas de perdas dos processos,
com base na opinião de seus assessores legais e de maneira anual.
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Cláusulas contratuais restritivas (covenants)
Em 31 de março de 2020, a Companhia não possui cláusulas restritivas
(covenants) vinculadas a índices financeiros.

14. Fornecedores
Em 31 de março de 2020, a Companhia possui na rubrica de fornecedores
o montante de R$7.703 e R$30.145 nas informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas, respectivamente (R$7.443 e
R$29.673 em 31 de dezembro de 2019).
O saldo de fornecedores é composto por fornecedores nacionais,
principalmente, de materiais de consumo e locações para utilização nas
execuções das obras.
A Companhia está gerenciando seu passivo para com fornecedores,
tomando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, sempre em
consideração dos interesses da Companhia e de seus acionistas.

15. Salários, provisões para férias e encargos sociais
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Salários, férias, 13º salário
e quitações a pagar
Provisão para férias
Encargos sociais

Circulante
Não circulante

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

8.354

8.251

31.982

31.768

198
6.440
14.992

186
6.318
14.755

1.450
26.263
59.695

1.319
26.048
59.135

14.029
963

13.792
963

57.419
2.276

56.859
2.276

Os valores reclassificados para o passivo não circulante referem-se
basicamente aos adicionais de 10% do FGTS que estão sendo discutidos em
juízo. Tais processos possuem depósitos judiciais.
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16. Obrigações tributárias – REFIS, PERT e outros impostos
16.1. REFIS Federal – Lei nº 9.964/2000
A Companhia optou pela inclusão de seus débitos fiscais
consolidados no Programa de Recuperação Fiscal (“REFIS”),
instituído pela Lei nº 9.964/2000 que prevê a liquidação do débito
parcelado à razão de 1,2% da receita bruta mensal apurada pelo
contribuinte devedor.
A partir de junho de 2014, a Companhia, atendendo notificação da
Receita Federal, adequou as parcelas da dívida, de tal modo que o
prazo para quitação do débito não ultrapassasse 50 anos desde sua
adesão ao programa. Deste modo, o prazo máximo ficou
estabelecido para 28 de fevereiro de 2050. O valor da parcela está
sendo calculado, a partir de 30 de junho de 2014, dividindo-se o
saldo do extrato da dívida, incluindo a TJLP do mês, pelo número
de parcelas faltantes para o prazo final.
Face ao atraso de pagamento de parcelas e com a possibilidade de
a Companhia vir, eventualmente, ser excluída deste programa de
acordo com o art. 5º, inciso II, da Lei nº 9.964/2000, a Companhia
apresentou um manifesto de inconformidade e obteve a decisão
favorável proferida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
que reincluiu a Companhia no programa.
A Administração verificou que o saldo atualizado e remanescente
da dívida totalizava o montante de R$47.169 (R$ 46.930 em 2019),
e o cronograma de amortização da dívida de curto e longo está
descrito abaixo:

Total passivo circulante

Vencimento das parcelas
2020
2021
2022
2023
A partir de 2024

Consolidado
Valor Total
%
1.572
3,33%
1.572
1.572
1.572
40.881

3,33%
3,33%
3,33%
86,67%

Total passivo não circulante

45.597

96,67%

Total

47.169

100,00%
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16.2. Outros impostos e PERT – Lei nº 13.496/2017
Conforme a Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017,
posteriormente convertida na Lei nº 13.496/2017, e regulado pela
Portaria PGFN nº 690, de 29 de junho de 2017, foi criado o
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) que instituiu
o parcelamento diferenciado para o pagamento de dívidas fiscais
federais e previdenciárias vencidas até abril de 2017.
Em 11 de agosto de 2017 a controlada ATE fez a primeira adesão, e
em 14 de novembro de 2017 foi feita nova adesão que incorporou a
anterior e incluiu, principalmente, débitos relativos a imposto de
renda fonte, PIS, COFINS, INSS desoneração e INSS folha.
A controlada ATE, por não cumprir as cláusulas estabelecidas na Lei
nº 13.496/2017, não teve seu pedido de parcelamento homologado
pela Receita Federal do Brasil, e por esse motivo o saldo devedor
do passivo não circulante foi transferido para o passivo circulante,
e a seguir, estão demonstrados os saldos dos passivos tributários
por natureza:
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
PERT – Lei nº 13.496/2017
INSS a recolher
PIS e COFINS a recolher
Impostos retidos na fonte
Encargos e outros
Outros impostos
ISS a recolher
INSS
Impostos retidos na fonte
PIS e COFINS a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Outros

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

-

-

14.526
8.260
4.561
9.070
36.417

14.526
8.260
4.561
9.649
36.996

1.811
2.551
2.373
1.974
356
2.323
11.388
11.388

1.772
2.520
2.313
1.948
356
2.240
11.149
11.149

5.591
7.022
9.863
2.367
2.217
27.060
63.477

5.504
6.914
9.754
2.205
356
1.780
26.513
63.509
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17. Outras contas a pagar
Controladora
31/03/2020

Consolidado

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

Seguros a pagar
Partes relacionadas (Nota 12)
Acordos judiciais (i)
Provisões diversas
Outras

764
6.617
882
87
1.188
9.538

33
5.270
939
89
1.878
8.209

2.441
6.279
19.996
1.531
1.866
32.113

363
4.763
20.107
1.533
3.299
30.065

Circulante
Não circulante

3.702
5.836

3.760
4.449

29.808
2.305

30.065
-

(i)

Refere-se a acordos judiciais homologados pela justiça com ex-colaboradores.
Este valor é o montante principal e multas das rescisões por não cumprimento
dos acordos. Para fazer frente a este passivo, a Companhia está oferecendo em
garantia o imóvel onde se localiza sua sede, o qual foi avaliado por perito da
Justiça do Trabalho em R$78.000.

18. Provisão para contingências – Ações trabalhistas, fiscais e cíveis
A Companhia e suas Controladas são parte em processos trabalhistas e
cíveis em andamento na esfera judicial, e processos tributários em
andamento nas esferas judicial e administrava. As provisões relativas a
esses processos são classificadas quanto à probabilidade de perda provável
e possível.
Em 31 de março de 2020, está provisionado na Controladora o montante
de R$4.705 e no consolidado R$34.580 (R$4.705 e R$34.580 em 2019), o
qual, conforme a Administração, baseada na opinião de seus assessores
legais, é suficiente para fazer face às perdas esperadas com o desfecho
dos processos em andamento.
A Companhia e suas Controladas possuem ações de natureza trabalhistas,
cíveis e tributárias, que não estão provisionadas pois envolvem risco de
perda classificada pela Administração e seus advogados como remota. O
valor considerado nessa classificação corresponde à somatória dos valores
atribuídos às causas pelos demandantes.
Os riscos tributários classificados como remotos são compostos, na sua
maioria, por autos de infração e pedidos de compensação ainda pendentes
de discussão na esfera administrativa e processos judiciais cujos débitos
foram quitados ou tiveram a incidência de prescrição reconhecida.
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Os processos trabalhistas em que o Grupo é parte são promovidos por excolaboradores e terceiros, cujos pedidos se constituem em pagamento de
verbas rescisórias, adicionais, horas extras, indenizações, demais
consectários trabalhistas e verbas decorrentes de responsabilidade
subsidiária. A provisão destes leva em consideração a evolução dos
processos e o histórico de perdas nos últimos exercícios.
O Grupo possui processos de natureza cível, que se referem
principalmente a questões indenizatórias, regressivas e discussões de
cláusulas e cumprimento de contratos. A provisão desse risco leva em
consideração a evolução dos processos e o histórico de perdas.

19. Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social
O capital social, subscrito e integralizado, em 31 de março de 2020 e 31
de dezembro de 2019 estão compostos por 1.800.000 ações ordinárias,
3.600.000 ações preferenciais, sem valor nominal, totalizando 5.400.000
ações. As ações preferenciais não têm direito a voto, mas têm prioridade
no recebimento de dividendos.
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o valor do capital
social é de R$28.047.
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Para todas as classes de ações está previsto o pagamento de dividendo
mínimo anual obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na forma da
legislação societária.
Reserva legal
Deverá ser constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações e o Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício
até atingir 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar capital.
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(Em milhares de Reais)
20. Receita líquida de vendas e serviços
Controladora
01/01 a
01/01 a
31/03/2020
31/03/2019
Receita bruta
Receita bruta de produtos e serviços
Deduções
Impostos sobre as receitas

Receita líquida

Consolidado
01/01 a
01/01 a
31/03/2020
31/03/2019

-

160
160

3.553
3.553

882
882

-

(18)
(18)

(296)
(296)

(161)
(161)

-

142

3.257

721
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21. Gastos por natureza
Controladora
01/01 a
31/03/2020
Despesas gerais e
administrativas

Custos
Salários e encargos
Serviços contratados de terceiros
Processos judiciais
Outras despesas

(2)
(2)

Outras receitas
e despesas

(91)
(501)
(322)
(914)

Total
-

Custos

(91)
(501)
(324)
(916)

(8)
(141)
(695)
(844)

01/01 a
31/03/2019
Despesas gerais
Outras
e
receitas e
administrativas
despesas
(240)
(220)
(60)
(59)
(33)
(519)
(93)

Total
(248)
(361)
(60)
(787)
(1.456)

Consolidado
01/01 a
31/03/2020
Despesas gerais e
administrativas

Custos
Salários e encargos
Serviços contratados de terceiros
Materiais
Processos judiciais
Ganho na alienação do ativo
imobilizado
Outras despesas

(1.831)
(501)
(681)
-

(252)
(1.186)
-

Outras receitas
e despesas

Total
-

Custos

(2.083)
(1.687)
(681)
-

(825)
(441)
(48)
-

01/01 a
31/03/2019
Despesas gerais
Outras
e
receitas e
administrativas
despesas
(609)
(304)
(1.556)

Total
(1.434)
(745)
(48)
(1.556)

-

-

19

19

-

-

-

-

(528)
(3.541)

(1.131)
(2.569)

1.262
1.281

(397)
(4.829)

(1.546)
(2.860)

(322)
(1.235)

439
(1.117)

(1.429)
(5.212)
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22. Receitas e (despesas) financeiras
Controladora
01/01 a
01/01 a
31/03/2020
31/03/2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos
Despesas financeiras
Encargos de empréstimos e
financiamentos (i)
Juros passivos (tributos, fornecedores e
outros)
Resultado financeiro líquido

(i)

Consolidado
01/01 a
01/01 a
31/03/2020
31/03/2020

-

-

1

-

-

1

-

-

(3)

-

(1.013)

(584)

(764)

(850)

(1.979)

(584)

(767)

(850)

(2.992)

(584)

(767)

(849)

(2.992)

Os empréstimos ajuizados estão sendo atualizados de maneira anual, de acordo
com expectativas de perdas dos processos (Nota 13).

23. Imposto de renda e contribuição social
A conciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social,
calculados pela aplicação das alíquotas vigentes e os valores refletidos no
resultado dos exercícios encerrados em 31 de março de 2020 e 2019 estão
demonstrados a seguir:
Controladora

01/01 a
31/03/2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
Alíquotas nominais
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas
nominais
Itens de conciliação para determinação
da taxa efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial
Outras (adições) exclusões
Imposto de renda e contribuição social
apurados
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício

Consolidado

01/01 a
31/03/2019

01/01 a
31/03/2020

01/01 a
31/03/2019

(2.597)

(8.700)

(2.586)

34%

34%

34%

(8.639)
34%

883

2.958

879

2.937

(317)
(566)

(32)
(2.926)

(890)

(2.998)

-

-

(11)

(61)

-

-

(11)

(61)

-

-

(11)

(61)

Os créditos e débitos tributários diferidos são registrados para refletir os
efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias, entre a base
fiscal de ativos e passivos, e seu respectivo valor contábil, bem como para
refletir os créditos fiscais decorrentes da reavaliação de ativos e,
encontram-se distribuídos da seguinte forma:
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Em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Passivos
Reavaliação de bens
Passivo fiscal diferido

(3.595)
(3.595)

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

(3.600)
(3.600)

(3.595)
(3.595)

(3.600)
(3.600)

24. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros não
derivativos. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de
estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez,
rentabilidade e segurança.
A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com
estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas
pela administração.
A Companhia não possui instrumentos financeiros que possam ser
caracterizados por operações com derivativos, conforme Instrução CVM nº
235/95.
24.1. Fatores de risco financeiro
Os principais riscos inerentes às operações da Companhia e a forma
de controle e mitigação, quando aplicáveis, são assim descritos.
Risco de taxa de juros (risco de mercado)
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus
ativos e passivos financeiros. Visando mitigar esse tipo de risco, a
Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de
taxas prefixadas ou pós-fixadas. A Administração entende que o
risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é
baixo, e assim justifica a não demonstração da análise de
extrapolação deste risco.
Em 31 de março de 2020, a Companhia não apresentou exposição
relevante ao risco de taxa de juros para que fosse apresentada uma
análise de sensibilidade.
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(Em milhares de Reais)
Riscos de liquidez
Risco de a Companhia não possuir recursos suficientes para honrar
seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo
monitoradas diariamente pela área de tesouraria.
Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não
cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou
contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A
Companhia restringe sua exposição a riscos de créditos associados a
bancos e a aplicações financeiras, efetuando seus investimentos em
instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em
títulos de curto prazo.

25. Outras informações
25.1. Ações judiciais ativas
Exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS
As ações propostas pela Companhia (ATSA) e Controlada (ATE),
ambas julgadas favoravelmente, estão sobrestadas, aguardando os
Ministros do Supremo Tribunal Federal finalizaram o julgamento do
RE nº 592.616/RS, ao qual foi atribuído o efeito da repercussão
geral (Tema 118). Estima-se para Companhia (ATSA) de R$ 201 e,
para a ATE de R$5.455 mil.
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individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Ação para a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo
do INSS
Ações propostas pela Companhia (ATSA) e a Controlada ATE
buscando a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base
de cálculo das contribuições previdenciárias e parafiscais, bem
como a recuperação dos valores recolhidos indevidamente nos
últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento das ações. As
ações ajuizadas pela Companhia (ATSA) e pela Controlada ATE,
muito embora tenham decisões favoráveis, atualmente, os autos
estão sobrestados até julgamento da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) – Repercussão Geral. Neste momento, não é
possível a mensuração do benefício patrimonial de ambas as
demandas.

26. Eventos subsequentes
Reinclusão no REFIS Federal – Lei nº 9.964/2000
Em complemento ao Fato Relevante divulgado em 18/03/20, a
Procuradoria da Fazenda Nacional de São Paulo, nos autos do processo
administrativo n.º 19839.007910/2010-79, reconsiderou a decisão
proferida anteriormente, para determinar a reinclusão da Companhia no
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, a qual foi ratificada pelo
Procurador Chefe da SECDAU-DIDAU-PRFN/3. Em decorrência disto, em
11/05/2020 a opção pelo Programa de Recuperação Fiscal – REFIS foi
reativada, com o consequente restabelecimento da Conta-REFIS.
Efeito da pandemia do Coronavírus nas atividades da Companhia
A Administração tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia
do Coronavírus (Covid-19) nos mercados de capitais mundiais e, em
especial, no mercado brasileiro.
Quanto às medidas relacionadas à prevenção do Covid-19, a Companhia
adotou, a partir de 16 de março 2020, o trabalho remoto para os casos de
profissionais incluídos na definição de grupos de risco. A partir de 23 de
março de 2020 adotou o trabalho em home office para a quase totalidade
do seu escritório.
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Estão comparecendo às suas dependências somente parte do pessoal do
Departamento Financeiro e da Contabilidade, na forma de revezamento,
para atender a auditoria externa, fechamento de Demonstrações
Financeiras e o fluxo normal de pagamentos.
Com a flexibilização que vem sendo adotada pelos governos Estaduais e
Municipais, a Companhia iniciou um processo de reestabelecimento de
trabalho presencial, adotando diversas medidas preventivas para garantir
a segurança de seus colaboradores.
Em resposta ao possível impacto econômico advindo da evolução do Covid19 no Brasil, a Administração está tomando medidas imediatas para
preservar sua posição financeira, tais como: preservação do caixa,
contenção de despesas e negociação com intuições financeira no
alongamento das operações financeiras.
O fluxo de caixa está sendo suprido pelos resultados das obras em
andamento, bem como por aportes pontuais dos novos controladores,
conforme linha de crédito disponibilizada e comunicada ao mercado em
04 de março de 2020 e adicionalmente, a Administração vem locando
equipamentos, desmobilizando ativos e vendendo materiais do estoque e
uma série de propostas comerciais estão em elaboração e a participação
conjunta em concorrências estratégicas continua em andamento.
Apesar de até o presente momento não ser possível uma mensuração
exata dos possíveis impactos do Covid-19 no ambiente econômico, a
Administração entende que não foram observados impactos que pudessem
modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas
demonstrações contábeis findas em 31 de março de 2020. Devido à
complexidade sobre a economia global, a Companhia prosseguirá
monitorando, diariamente, os impactos desta pandemia no
desenvolvimento dos seus negócios.

44

PÁGINA: 51 de 61

ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2020 - AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.

Versão : 3

Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais

COMENTÁRIO SOBRE COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS
A Companhia Azevedo & Travassos S.A. (ATSA), as suas controladas Azevedo & Travassos
Engenharia Ltda. (ATE) e a Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda. (AT-INFRA) e as suas
subsidiárias, na formatação de Sociedades de Propósito Específico, centralizam as suas
atividades nas seguintes Áreas de Negócios:
•
•
•
•
•

Construção Pesada e Civil e Obras de Infraestrutura
Montagem Eletromecânica
Perfuração Direcional Horizontal e Perfuração/Completação de Poços
Manutenção de Instalações de Produção de Óleo e Gás
Desenvolvimento Imobiliário.

Estas áreas, dentro de um cenário de retomada de crescimento da economia do País, após a
crise provocada pela pandemia do coronavírus, demandarão serviços de infraestrutura que
necessitarão de companhias com o acervo técnico, expertise e credibilidade das empresas do
Grupo Azevedo & Travassos.
As áreas de negócios pode ser assim resumidas:
Construção Pesada e Civil e Obras de Infraestrutura
A Azevedo & Travassos (ATSA, ATE e ATI-INFRA) deverá participar em licitações de obras
públicas no segmento de infraestrutura no âmbito dos governos federal, estaduais e
municipais.
Os planos de investimentos das empresas concessionárias de serviços públicos tenderão a
demandar, tão logo a economia volte à sua normalidade, serviços para o segmento de
Construção Pesada e os principais setores que absorverão estes investimentos são os de
mobilidade urbana, estradas, ferrovias, portos, saneamento e aeroportos.
No segmento de Construção Civil, com a retomada do crescimento da economia existe a
expectativa, em alguns setores, de investimentos privados de ampliação de unidades de
produção.
Montagem Eletromecânica
A Azevedo & Travassos participa intensamente no segmento de Óleo e Gás além de
montagem de dutos em geral, tais como etanoldutos e minerodutos. Seus principais clientes
são:
PETROBRAS, Concessionárias de Gás, Indústrias Química, Farmacêutica e Petroquímica,
Mineradoras e Transportadoras de Combustíveis.
Quanto ao mercado de Concessionárias de Gás, pretende-se manter a sua atuação junto aos
seus Clientes tradicionais, como: BAHIAGÁS, BR DISTRIBUIDORA, CEG/GÁS NATURAL (Rio
de Janeiro), SCGÁS (Santa Catarina) e COMGÁS (São Paulo). Com a retomada do
crescimento econômico estas concessionárias devem incrementar seus planos de
investimentos.
Perfuração Direcional Horizontal e Perfuração / Completação de Poços
- Perfuração Direcional Horizontal
A Azevedo & Travassos executa serviços de perfuração direcional horizontal com boas
expectativas de serviços em função das possibilidades de futuras contratações. Esta Área de
Negócios tende a abrir oportunidades de serviços, inclusive na área marítima (“off shore”).
- Perfuração / Completação de Poços
Os serviços de perfuração e completação com sondas em poços de petróleo estão
suspensos desde 2012. O retorno às estas atividades poderá acontecer tão logo este
segmento se mostre atrativo.
Manutenção de Instalações de Produção de Óleo e Gás
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Dando continuidade à atuação iniciada em 2016, a Companhia permanece no mercado de
manutenção de instalações existentes de processamento de óleo e gás. Esta é uma área com
potencial de expansão devido ao longo período em que a PETROBRAS ficou sem investir
neste setor.
Desenvolvimento Imobiliário
A ATSA possui cerca de 125 mil m² em terrenos, na cidade de São Paulo, localizados no bairro
de Pirituba. Faz parte da estratégia da Azevedo & Travassos o desenvolvimento de projetos
imobiliários nessas áreas, que vêm sendo realizados através de subsidiárias na forma de SPE
– Sociedade de Propósito Específico, visando atender à demanda futura de imóveis para a
população de média e baixa renda.
Covid 19
A pandemia provocada pela expansão do novo coronavírus deverá influenciar de forma
negativa no crescimento do PIB brasileiro em 2020.
O ambiente econômico internacional e brasileiro estão caracterizados por uma alta volatilidade,
o que impede de ser ter previsões mais seguras para o ano corrente.
Em complemento ao acima exposto, deve-se ressaltar que os mercados em que atua a
Azevedo & Travassos são demandantes de obras basicamente de médio e longo prazo. Esta é
a razão de, paradoxalmente à situação do momento presente, a sua Diretoria Comercial está
trabalhando intensamente para apresentar propostas para concorrências que estão marcadas
para os próximos meses e cujas obras deverão se iniciar ao no quarto trimestre de 2020 e em
2021.
Para 2020 a Companhia e suas Controladas possuem contratados 40 milhões de obras para
executar no exercício.
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OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES

1. Empresa de Auditoria Externa - Foi renovada a contratação da empresa BDO RCS
Auditores Independentes, para a realização dos trabalhos de auditoria das Demonstrações
Financeiras da Azevedo & Travassos S.A. e do Consolidado, compreendendo o Balanço
Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de
Caixa para os exercícios de 2020 e 2021, incluindo as respectivas Notas Explicativas, Revisão
das Informações Trimestrais – ITRs, elaboração de Relatório de Recomendações para o
fortalecimento de Controles Internos e melhoria dos Procedimentos Contábeis.
2. Reinclusão no REFIS
Em complemento ao Fato Relevante divulgado em 18/03/20, a Procuradoria da Fazenda
Nacional de São Paulo, nos autos do processo administrativo n.º 19839.007910/2010-79,
reconsiderou a decisão proferida anteriormente, para determinar a reinclusão da Companhia no
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, a qual foi ratificada pelo Procurador Chefe da
SECDAU-DIDAU-PRFN/3. Em decorrência disto, em 11/05/2020 a opção pelo Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS foi reativada, com o consequente restabelecimento da ContaREFIS.
3. Efeito da pandemia do Coronavírus nas Atividades da Companhia
A Administração tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado
brasileiro. Quanto às medidas relacionadas a prevenção do Covid-19, a Companhia adotou, a
partir de 16/03/2020, o trabalho remoto para os casos de profissionais incluídos na definição de
grupos de risco. A partir de 23/03/2020 adotou o trabalho em home office para a quase
totalidade do seu escritório. Estão comparecendo às suas dependências somente parte do
pessoal do Departamento Financeiro e da Contabilidade, na forma de revezamento, para
atender a auditoria externa, fechamento de Demonstrações Financeiras e o fluxo normal de
pagamentos. Com a flexibilização que vem sendo adotada pelos governos Estaduais e
Municipais, a Companhia iniciou um processo de reestabelecimento de trabalho presencial,
adotando diversas medidas preventivas para garantir a segurança de seus colaboradores. Em
resposta ao possível impacto econômico advindo da evolução do Covid-19 no Brasil, a
Administração está tomando medidas imediatas para preservar sua posição financeira, tais
como: preservação do caixa, contenção de despesas e negociação com intuições financeira no
alongamento das operações financeiras. O fluxo de caixa está sendo suprido através de mútuo
dos novos controladores, conforme comunicado ao mercado em 04/03/2020, que aumentou o
limite para R$ 5 milhões, por locação e desmobilização de equipamentos, venda de materiais
do estoque e faturamento das obras. Uma série de propostas comerciais estão em elaboração
e a participação conjunta em concorrências estratégicas continua em andamento. Apesar de
até o presente momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis impactos do
Covid-19 no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados
impactos que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas
demonstrações contábeis findas em 31 de março de 2020. Devido à complexidade sobre a
economia global, a Companhia prosseguirá monitorando, diariamente, os impactos desta
pandemia no desenvolvimento dos seus negócios.
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RELATÓRIO DE REVISÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Azevedo & Travassos S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia Azevedo & Travassos S.A.
³Companhia´ contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas
explicativas.
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com a
NBC TG 21±Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a NBC TG 21 e
com a norma internacional IAS 34±Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim
como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410±Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410±Review of Interim Financial
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis
intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com a NBC TG 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis
intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas,
referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão
conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09±Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
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Versão : 3

Pareceres e Declarações / Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
Não foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2020, conforme deliberação unânime da AGO de 23/01/2020.
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Pareceres e Declarações / Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto
em regulamentação específica da CVM)
Não foi instalado o Comitê de Auditoria na Companhia.
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Pareceres e Declarações / Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria
(estatutário ou não)
Não foi instalado o Comitê de Auditoria na Companhia.
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em atendimento ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com
as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2020.
São Paulo, 28 de Julho de 2020
Ricardo de Almeida Pimentel Mendes
Diretor Presidente
Renato de Almeida Pimentel Mendes
Diretor de Relções com Investidores e
Diretor Executivo
Bernardino de Almeida Pimentel Mendes
Diretor Executivo
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores
Em atendimento ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com
as opiniões expressas no Relatório de Revisão da BDO RCS Auditores Independentes relativo ao primeiro trismestre de 2020.
São Paulo, 28 de Julho de 2020.
Ricardo de Almeida Pimentel Mendes
Diretor Presidente
Renato de Almeida Pimentel Mendes
Diretor de Relções com Investidores e
Diretor Executivo
Bernardino de Almeida Pimentel Mendes
Diretor Executivo
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