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Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações contábeis 
 
 

Aos  Conselheiros e Diretores 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (Fundação PTI-BR) 
Foz do Iguaçu – PR 
 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (Fundação 
PTI-BR) ("Fundação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - 
Brasil (Fundação PTI-BR) em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, tendo como base o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas (CPC PME), incluindo a Resolução CFC Nº 1409/12 para as Entidades sem Finalidade de 
Lucros (ITG 2002). 
 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
 
Outros assuntos 

 
 
Valores correspondentes ao exercício  anterior 
 
O balanço patrimonial da Fundação em 31 de dezembro de 2020, e as demonstrações contábeis do 
superávit ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do exercício findo nesta 
data, apresentados para fins comparativos foi auditado por outros auditores independentes, que 
emitiram opinião sem ressalva, datada de 19 de março de 2021. 
 
Como parte do nosso exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, examinamos os ajustes descritos na Nota 2.1 que foram efetuados para alterar as  demonstrações 
contábeis de 2020, apresentadas para fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são 
apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar 
quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações contábeis da Fundação referentes ao 
exercício de 2020 e, portanto, não expressamos opinião  sobre as demonstrações contábeis de 2020 
tomadas em conjunto.
 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.



 
 
 
 
 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (Fundação PTI-BR) 

 

 
 

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

 
A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tendo como base o 
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME), 
incluindo a Resolução CFC Nº 1409/12 para as Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2002) e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em 
continuidade operacional.
 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.



 
 
 
 
 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (Fundação PTI-BR) 

 

 
 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. 
 
 
Curitiba, 28 de abril de 2022    
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
 
Carlos Alexandre Peres 
Contador CRC 1SP198156/O-7 
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Nota 31.12.2021 

31.12.2020    

Reapresentado 

Nota 2.1 

1º de janeiro de 

2020   

Reapresentado 

Nota 2.1 Nota 31.12.2021 

31.12.2020    

Reapresentado 

Nota 2.1 

1º de janeiro de 

2020   

Reapresentado 

Nota 2.1 

Circulante 249.748.189 210.213.899 145.275.550 Circulante 194.883.410 160.498.159 97.312.153 

Caixas e equivalentes de caixa 4 193.429.741 154.679.878 129.364.895 Fornecedores 12 7.647.224 4.324.037 29.989.433 

Contas a receber 5 48.463.038 43.923.891 6.554.114 Obrigações sociais e trabalhistas 13 8.990.840 7.176.926 3.448.456 

Outros créditos a receber 6 3.983.987 9.533.290 7.034.521 Obrigações tributárias 14 491.838 278.633 477 

Despesas antecipadas 7 3.569.814 1.762.287 2.073.289 Outras obrigações 15 40.821.851 45.767.517 22.942.527 

Estoques 8 301.609 314.553 248.731 

Convênios e Contratos 16 136.931.657 102.951.046 40.931.260 

Não circulante 329.550.520 402.162.178 172.353.293 

Recursos entidades públicas 1.944.678 171.275 992.887 

Realizável a longo prazo 5 170.393.544 244.262.415 68.221.874 Recursos entidades privadas 1.049.927 6.241.084 1.220.897 

Contas a receber - 20.550 23.900 Recursos Itaipu Binacional 92.782.639 52.417.915 34.630.882 

Recursos entidades públicas 708.000 2.139.334 11.369.700 Subvenção financeira Itaipu 17 41.081.123 44.034.127 3.742.017 

Recursos entidades privadas 60.000 375.648 - Consórcios 18 73.290 86.645 344.577 

Recursos Itaipu Binacional 90.955.700 120.098.784 54.468.678 

Subvenção financeira Itaipu 77.638.821 119.909.324 - 

Consórcios - 1.689.605 2.342.075 Não circulante 308.138.066 388.296.312 156.225.314 

Depósitos judiciais 144.950 29.170 17.521 

Contrato de mútuo 886.073 - - Bens vinculados a convênios e cont. 19 138.135.421 143.812.899 87.951.473 

Investimentos 9 125.000 - - Contingências 20 224.387 32.387 93.387 

Equivalência patrimonial (125.000) - - Convênios a executar 5 91.723.700 124.303.371 68.180.454 

Subvenção financeira Itaipu 17 77.638.821 119.909.324 - 

Imobilizados 10 152.421.145 151.277.648 98.546.248 Outras obrigações de longo prazo 10.038 4.025 - 

Imobilizado 128.348.473 140.574.178 88.682.098 

Imobilizado em andamento 24.072.672 10.703.470 9.864.150 

Patrimônio líquido 21 76.277.233 63.581.606 64.091.376 

Intangíveis 11 6.330.132 6.387.809 5.585.171 Patrimônio social 63.581.606 64.091.376 64.486.819 

Intangível 3.573.028 3.835.055 3.562.712 Superávit/Déficit do período 12.695.627 (509.770) (395.443)

Intangível em andamento 2.757.104 2.552.754 2.022.459 

Comodato 405.699 234.306 - Comodato 405.699 234.306 - 

Bens recebidos em comodato 405.699 234.306 - Bens recebidos em comodato 405.699 234.306 - 

Total do ativo 579.298.709 612.376.077 317.628.843 Total do passivo e patrim. líquido 579.298.709 612.376.077 317.628.843 

Balanço Patrimonial 

em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, em reais

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Demonstração do Superávit ou Déficit      

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em reais 

 
Nota 31.12.2021  

31.12.2020    
Reapresentado  

Receitas com restrições    
Subvenção financeira Itaipu Binacional 22 56.415.966  45.342.225  
Convênios com órgãos públicos 22 1.807.538  2.905.333  
Convênios/Contratos entid. Privadas 22 1.305.770  630.378  
Convênios com Itaipu Binacional 22 39.569.255  27.325.668  
Receita de consórcios 18 391.488  764.023  
Outras receitas e ressarcimentos 24 158.428  4.805  

  99.648.445  76.972.432  
Receitas sem restrições    
Receitas Prestação de serviços 23 12.855.571  11.590.973  
Gratuidades e doações  25 2.628.336  2.576.179  
Aluguel  5.056.986  4.753.340  
Trabalho Voluntário  4.925.712  4.419.247  
Outras receitas e ressarcimentos 24 5.984.609  1.714.675  
(-) Deduções da receita bruta 26 (5.260.295) (5.180.914) 

  26.190.919  19.873.500  
    

Total das receitas líquidas  125.839.364  96.845.932  
    

(-) Custos sobre serviços 27 (6.797.900) (6.205.590) 
    

Despesas com restrições    
Despesas com pessoal 28 (45.564.225) (34.970.367) 
Despesas gerais e administrativas 30 (9.231.008) (10.102.583) 
Despesas de viagens 31 (1.368.120) (420.386) 
Eventos e propagandas 32 (1.258.814) (361.972) 
Serviços de terceiros 33 (2.417.922) (1.493.897) 
Despesas de infraestrutura 34 (9.060.742) (13.291.790) 
Despesas com veículos 35 (693.685) (465.330) 
Despesas de depreciação e amortização 36 (35.709.885) (31.658.599) 
Despesas com bolsas de pesquisa 37 (3.444.708) (2.618.344) 
Despesas de fomento 38 (1.103.905) (363.247) 
Suporte para incubadas 18 (236.766) -  
Despesas com consórcio  (391.488) (764.023) 

  (110.481.268) (96.510.538) 
Despesas sem restrições        
Despesas com pessoal 28 (5.014.515) (4.189.254) 
Trabalho voluntário 29 (4.925.712) (4.419.247) 
Despesas gerais e administrativas 30 (1.519.534) (1.280.473) 
Despesas de viagens 31 (139.770) (36.654) 
Eventos e propagandas 32 (541.404) (122.505) 
Serviços de terceiros 33 (357.312) (57.393) 
Despesas de infraestrutura 34 (566.832) (290.197) 
Despesas com veículos 35 -  1.211  
Despesas de depreciação e amortização 36 (2.956.787) (3.069.865) 
Despesas com bolsas de pesquisa 37 (106.772) (18.441) 
Despesas de fomento 38 (40.859) (53.195) 
Repasse Fundo Iguaçu  (255.710) (300.079) 

  (16.425.207) (13.836.092) 
Resultado financeiro 39   
Com restrição    
Receitas financeiras  14.122  3.340  
Despesas financeiras  (82.236) (9.873) 

  (68.114) (6.533) 
Sem restrição    
Receitas financeiras  1.895.199  839.086  
Despesas financeiras  (501.741) (191.128) 

  1.393.458  647.958  
Resultado com imobilizados 40   
Com restrição    
Baixas realizadas  (10.661.203) (992.726) 
Bens em substituição garantia  -  213  
Resultado de venda  -  -  
Subvenções ativos não monetários  21.574.023  18.396.628  

  10.912.820  17.404.115  
Sem restrição    
Baixas realizadas  (1.363.803) 54.719  
Bens em substituição garantia  3.526  269  
Imobilizado recebido por doação  467.403  987.513  
Resultado de venda  239.197  108.477  
Subvenções ativos não monetários  8.976.151  -  

  8.322.474  1.150.978  
    

Superávit ou déficit do período  12.695.627  (509.770) 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em reais 

  

    Superávit   

  
Patrimônio ou déficit Patrimônio 

  Social  do Exercício  Líquido  

        

Em 1º de janeiro de 2020 45.840.336  (395.443) 45.444.893  

Ajuste de reapresentação (Nota 2.1) 18.646.483  -  18.646.483  
    

Em 1º de janeiro de 2020 (Reapresentada) 64.486.819  (395.443) 64.091.376  

Transferência para o patrimônio social (395.443) 395.443  -  

Superávit/Déficit do período -  (509.770) (509.770) 
 

  
 

Em 31 de dezembro de 2020 64.091.376  (509.770) 63.581.606  

 
   

Em 01 de janeiro de 2021 64.091.376  (509.770) 63.581.606  
    

Transferência para o patrimônio social (509.770) 509.770  -  

Superávit/Déficit do período -  12.695.627  12.695.627  

    
Em 31 de dezembro de 2021 63.581.606  12.695.627  76.277.233  

 
 

  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.



 
 
 
 

8 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis 
 

DC3 - Informação altamente confidencial 

 
 

 
 

Demonstração dos fluxos de caixa     

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em reais 
   

 31.12.2021  

31.12.2020    
Reapresentado 

Nota 2.1  
   

Fluxos de caixa das atividades operacionais   
   

Superávit ou déficit do Período 12.695.627  (509.770) 
   

Ajustes do resultado do período 
  

Depreciação e amortização 38.666.672  35.309.295  

Provisão com perdas para créditos de liquidação duvidosa (1.864.536) (1.784.614) 

Resultado de imobilizado (9.447.080) 159.924  

Contingências 192.000  (61.000,00) 

Resultado de equivalência patrimonial 125.000  -  

 27.672.056  33.623.605  
   

Superavit/Déficit do período ajustado 40.367.683  33.113.835  
   

Variações em ativos e passivos operacionais 
  

Contas e recursos a receber 70.331.577  (211.614.054) 

Despesas antecipadas (1.807.527) 311.001  

Depósitos judiciais (115.780) (11.649) 

Estoques 12.944  (65.821) 

Outros ativos 6.352.835  (2.498.769) 

Fornecedores (1.622.479) 37.451.703  

Obrigações sociais e trabalhistas 1.813.914  3.728.470  

Obrigações tributárias 213.204  278.156  

Convênios e contratos (40.869.563) 197.759.917  

Bens vinculados aos convênios (5.021.740) (14.919.927) 

Outras obrigações 6.013  4.025  

 29.293.398  10.423.052  
   

Disponibilidades líquidas - atividades operacionais 69.661.081  43.536.887  
   

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
  

Investimentos (125.000) -  

Aplicações no imobilizado (29.097.506) (16.061.923) 

Aplicações no intangivel (802.639) (2.159.981) 

 
  

Disponibilidades líquidas - atividades de investimentos (30.025.145) (18.221.904) 
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
  

Mútuos concedidos (886.073) -  

Disponibilidades líquidas - atividades de financiamentos (886.073) -  

 
  

Fluxo de caixa do período 38.749.863  25.314.983  

 
  

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 38.749.863  25.314.983  

Disponibilidades no início do período 154.679.878  129.364.895  

Disponibilidades no Final do período 193.429.741  154.679.878  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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1  CONTEXTO OPERACIONAL 

A Fundação Parque Tecnológico Ita ipu –  Bras i l  (Fundação PTI-BR), insti tuída 

pela Itaipu Binacional, entidade criada pelo artigo 3°, do Tratado firmado entre a 

República Federativa do Brasi l  e a  República do Paraguai,  em 26 de abri l  de 1973,  

mediante escritura pública lavrada no 1º  Tabelionato de Notas e Protesto de Tí tulos,  

Comarca de Foz do Iguaçu,  Paraná, em 23 de dezembro de 2005,  é pessoa jurídica  

de direito privado, sem fins lucrativos, exercendo as suas atividades com autonomia 

jurídica,  administrativa e financeira.  

A Fundação PTI-BR tem sede e foro em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,  nas 

instalações do Parque Tecnológico Itaipu –  BR (PTI-BR),  podendo estabelecer 

escritórios ou sucursais em qualquer parte do terri tório  nacional  e estrangeiro , e 

tem por objeto manter e operar o Parque Tecnológico Itaipu -  BR, contribuindo para 

o desenvolvimento regional,  de forma sustentada,  por meio de atividades que 

propiciem o desenvolvimento insti tucional,  científ ico, tecnológico e de inovação,  

a difusão do conhecimento, a capacitação profissional, a geração de empresas,  

emprego e renda, interagindo, para esses  f ins, com entidades públicas e privadas,  

acadêmicas e de pesquisa,  de fomento e de produção.  

1.1  Enfrentamento à pandemia  

Devido ao cenário atual da crise de saúde pública e econômica gerada pela 

COVID-19, a Fundação PTI –  BR na obrigação de adotar uma série de medidas para 

evitar o  contato fís ico entre as pessoas e buscando uma forma de conter a  

velocidade de transmissão do vírus,  uti l izou -se dos recursos tecnológicos 

disponíveis para viabil izar os trabalhos administrativos, adotando protocolos  

sanitários e de segurança, trabalho em home off ice, regime de escala e 

distanciamento social .  

Adotou-se assinatura eletrônica para comprovação dos recebimentos de 

materiais  e o atestado de realização dos serviços.  Considerando que e sta assinatura 

eletrônica tem validade jurídica de acordo com as evidências colhidas durante o 

processo de assinatura, tais  como IP da conexão, carimbo do tempo, código de 

acesso, val idação por SMS,  confirmação dos dados pessoais  e upload de documentos,  

entre outras.  

Como operadora do Complexo Turístico Itaipu -  CTI,  em decorrência à 

situação de pandemia COVID-19, a  Fundação PTI-BR adentrou o ano de 2021 com 

l imitação das visitações em 70% de sua capacidade, manteve colaboradores 

pertencentes ao grupo de ri sco afastados das atividades e as equipes técnica e 

administrativa em trabalho home office. Gradualmente, as equipes retornaram as 

atividades presenciais e nos passeios  ocorreu a ampliação da capacidade de 

visitação seguindo cenário de estabil ização.   

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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O CTI permaneceu com apenas três atividades ofertadas para visitação, 

sendo: visi ta Panorâmica,  Refúgio Biológico Bela Vista  e o Ecomuseu,  que em 

outubro de 2021 foi fechado para reforma, com retomada prevista para setembro 

de 2022. Seguiu adotando os protocolos sanitários e de segurança como: 

disponibil ização de álcool gel em todo o roteiro e espaços do complexo, a  

obrigatoriedade do uso de máscara, além das medidas de distanciamento social  e 

l imitação da capacidade dos atrativos,  conforme previsto nos decretos municipais  

e orientações do Ministério  do Turismo e da Saúde.  No decorrer de 2021 , novas 

ondas de contágio da pandemia mostravam cenários incertos e imprevisíveis,  

causando fortes  impactos negat ivos no setor de turismo.  

Apesar dos impactos causados no setor,  o Complexo Turístico Itaipu obteve 

aumento de 6% em suas receitas , quando comparadas  ao exercício  anterior.   

2  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis e as  notas explicativas foram elaboradas de 

acordo com as prát icas  contábeis  adotados no Brasi l,  tendo como base o 

Pronunciamento Técnico PME –  Contabil idade para Pequenas e Médias Empresas (CPC 

PME), incluindo a Resolução CFC Nº 1409/12 para as Entidades sem F inalidade de 

Lucros ( ITG 2002), que estabelece critérios e procedimentos específicos de 

avaliação,  de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação 

das demonstrações contábeis, e informações a serem divulgadas em notas 

explicativas  de entidade sem final idade de lucros .  

 

2.1  Reapresentação de cifras comparativas e correção de erro no período 
anterior 

2.1.1  Receita de aluguel  e Subvenção Financeira Itaipu  

 Os valores  contabil izados no grupo de contas “Subvenção Financeira Itaipu” 

(nota explicativa 17),demonstrados na competência de 31/12/2020, representam os 

valores recebidos da Universidade Federal da Integração Latino Americana –  UNILA 

decorrentes da atividade de sub-locação de imóvel cedido pela mantenedora.  

A Fundação PTI BR, considerando que não há condições ou contraprestações 

a serem cumpridas com relação a destinação dos valores recebidos a título de 

aluguel, e que,  a Universidade Federal da Integração Latino Americana –  UNILA 

usufruiu dos benefícios relacionados a locação durante o período  locatício,  

considera que os  valores  contabil izados nas contas contábeis “recurso de terceiros” 

e “rendimento de aplicações financeira de terceiros” do grupo “Subvenção 

Financeira Itaipu (nota explicativa 17)” são l ivres e sem restrição quanto a sua  

aplicação,  e,  portanto, devem ser registrados como receita, compondo o resultado 

da Entidade.  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.



 
 
 
 

11 
DC3 - Informação altamente confidencial 

 
 

Os efeitos  da alteração nas demonstrações contábeis  em 1º  de janeiro de 

2020 são:  R$ 18.646.483 no grupo de contas “Subveção Financeira Itaipu” no passivo 

circulante, e R$ 18.646.483 na conta “Patrimônio Social” no patrimônio l íquido da  

Entidade.  

O reconhecimento da receita de aluguel descrita no parágrafo anterior, a  

parti r de 1º de janeiro de 2020 passou a ser feito diretamente no grupo de receitas  

sem restr ições –  Aluguel, do resultado.  

 
2.1.2  Contratos de comodado –  subvenção de ativos não monetários  

 
A Fundação PTI BR recebeu terrenos e edificações cedidos pela mantenedora  

Itaipu Binacional para instalação de suas operações, tendo como propósito o uso 

para exploração de atividades previstas em seu estatuto social .  Em essência, a  

Itaipu transferiu à FUNDAÇÃO PTI -BR os benefícios e o controle efetivo dos imóveis,  

para uso da Fundação PTI-BR durante o período contratual, permitindo que a 

Fundação PTI-BR possa inclusive subceder ou locar tais imóveis a  pessoas jurídicas.    

A Administração da Fundação entende que contabilmente, o registro se dá 

pela essência econômica da operação, seguindo o reconhecimento da receita de 

subvenção,  a qual deve ser real izada de mane ira l inear, pelo tempo do contrato,  

simultaneamente com o reconhecimento da despesa de amortização, conforme 

estabelece a NBC TG 07 e a ITG 2002 (R2).  

Nesse contexto,  em 1º  de janeiro de 2020,  a  Fundação registrou os  contratos  

vigentes na data base, cujos efeitos nas demonstrações financeiras  são 

representados pelo montante de R$ 17.881.064, registrado no ativo não circulante,  

grupo imobil izado,  conta ativos  não monetários,  em contrapartida a conta do 

passivo não circulante, bens v inculados a convênios e co ntratos.  

Ao longo do exercício de 2020,  foram registradas adições (novos contratos) 

no montante de R$ 70.781.352, além da amortização no montante de R$ 18.396.628,  

registrados na conta de ativos  não monetários,  do ativo imobil izado,  em contra  

partida da conta de bens vinculados a convênios  e contratos, do passivo não 

circulante.  Ainda,  a  amortização dos contratos  é registrada na demonstração do 

resultado do exercício, como receita de subvenção, em contrapartida a despesa de 

amortização de mesmo valor.  

As correções dos valores referentes a exercícios anteriores foram realizadas 

no saldo de abertura dos componentes afetados do exercício anterior (2020), e os  

efeitos  relativos  ao período de janeiro a dezembro de 2020,  registrados diretamente 

nas contas de acordo com a sua natureza,  dentro do próprio exercício.  

As respectivas demonstrações contábeis  foram ajustadas e estão sendo 

reapresentadas para fins de correção desses erros  em consonância ao 

Pronunciamento Técnico CPC 23 –  Pol ít icas  Contábeis, mudança de estimativas  e  

retif icação de erros.  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Balanço Patrimonial Original Ajustes Reapresentado

Ativo

   Circulante 145.275.550    -                 145.275.550    

   Não circulante 154.472.229    17.881.064      172.353.293    

    Imobilizado 80.665.184       17.881.064       98.546.248       

       Bens de recursos de terceiros 7.302.749 17.881.064       25.183.813       

         Ativos não monetários -                  17.881.064       17.881.064       

Total do ativo 299.747.779  17.881.064    317.628.843  

Passivo e patrimônio líquido

    Circulante 115.958.636    (18.646.483)     97.312.153      

         Convênios e Contratos 59.577.743       (18.646.483)     40.931.260       

             Subvenção Financeira Itaipu 22.388.500       (18.646.483)     3.742.017        

Não circulante 138.344.250    17.881.064      156.225.314    

     Bens vinculados a convênios e cont. 70.070.409      17.881.064       87.951.473      

Patrimônio líquido 45.444.893      18.646.483      64.091.376      

Total do passivo e do patrimônio líquido 299.747.779  17.881.064    317.628.843  

Em 1º de janeiro de 2020

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Original Ajustes Reapresentado

Em 1º de janeiro de 2020

Patrimônio social 45.840.336       18.646.483       64.486.819       

Superávit (Déficit) do Exercício (395.443)          -                  (395.443)          

Patrimônio líquido 45.444.893    18.646.483    64.091.376    

Balanço Patrimonial Original Ajustes Reapresentado

Ativo

   Circulante 210.213.899    -                 210.213.899    

   Não circulante 331.896.389    70.265.789      402.162.178    

    Imobilizado 81.011.859       70.265.789       151.277.648     

       Bens de recursos de terceiros 7.486.954 70.265.789       77.752.743       

         Ativos não monetários -                  70.265.789       70.265.789       

Total do ativo 542.110.288  70.265.789    612.376.077  

Passivo e patrimônio líquido

    Circulante 179.144.642    (18.646.483)     160.498.159    

         Convênios e Contratos 121.597.529     (18.646.483)     102.951.046     

             Subvenção Financeira Itaipu 62.680.610       (18.646.483)     44.034.127       

Não circulante 318.030.523    70.265.789      388.296.312    

     Bens vinculados a convênios e cont. 73.547.110      70.265.789       143.812.899    

Patrimônio líquido 44.935.123      18.646.483      63.581.606      

Total do passivo e do patrimônio líquido 542.110.288  70.265.789    612.376.077  

Em 31 de dezembro de 2020

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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3  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS   

As principais  práticas contábeis adotadas pela Fundação PTI -BR são: 

3.1  Apuração do resultado 

As receitas e despesas são contabil izadas em observância ao regime de 

competência.  

As receitas  (com restr ição) originam-se através dos instrumentos jurídicos  

f irmados com a Itaipu Binacional, entidades privadas e com demais órgãos da 

administração pública direta ou indireta.  As  despesas provenientes destes recursos  

são apropriadas concomitantes com receitas na proporção de sua realização,  não 

tendo impacto nos resultados superávit/déficit,conforme a ITG 2002 R1.  

Demonstração do Resultado do Período Original Ajustes Reapresentado

Receitas com restrições 76.972.430       -                  76.972.430       

Receitas sem restrições 19.873.500       -                  19.873.500       

(-) Deduções da receita bruta (5.180.914)       -                  (5.180.914)       

Total das receitas líquidas 96.845.930   -                 96.845.930    

(-) Custos sobre serviços (6.205.590)       -                  (6.205.590)       

Despesas (91.950.002)     (18.396.628)     (110.346.630)    

   Com restrição (78.113.910)     (18.396.628)     (96.510.538)     

    Despesas de depreciação e amortização (13.261.971)     (18.396.628)     (31.658.599)     

   Sem restrição (13.836.092)     (13.836.092)     

Resultado financeiro 641.426           -                  641.426           

Resultado com imobilizado 158.466           18.396.628       18.555.094       

   Com restrição (992.513)          18.396.628       17.404.115       

      Subvenções ativos não monetários -                  18.396.628       18.396.628       

   Sem restrição 1.150.979        -                  1.150.979        

Superávit ou déficit do período (509.770)        -                 (509.770)        

Em 31 de dezembro de 2020

Demonstração dos fluxos de caixa do período Original Ajustes Reapresentado

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit (déficit) do período (509.770)          -                  (509.770)          

Ajustes do resultado do período 15.226.977       18.396.628       33.623.605       

    Depreciação e amortização 16.912.667       18.396.628       35.309.295       

Superávit (déficit) do período ajustado 14.717.207    18.396.628    33.113.835    

Variações em ativos e passivos operacionais 28.819.680       (18.396.628)     10.423.052       

    Bens vinculados aos convênios 3.476.701        (18.396.628)     (14.919.927)     

Disponibilidades líquidas - atividades operacionais 43.536.887    (18.396.628)   43.536.887    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos (18.221.904)     -                  (18.221.904)     

Disponibilidades líquidas - atividades de investimento (18.221.904)   -                 (18.221.904)   

Fluxo de caixa do périodo 25.314.983    -                 25.314.983    

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 25.314.983    -                 25.314.983    

Disponibilidades no início do período 129.364.895     -                  129.364.895     

Disponibilidades no final do período 154.679.878     -                  154.679.878     

Em 31 de dezembro de 2020

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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As receitas  (sem restrição) originam-se de at ividades próprias  desenvolvidas 

pela Fundação PTI-BR,  como exemplo,  as  atividades turísticas, os  serviços técnicos 

tecnológicos, os  cursos e treinamentos, as consultorias,  as  locações de espaço,  os  

royalties recebidos, entre outras.  

3.2  Operações ativas e passivas  

Os ativos e passivos com expectativa de realização dentro dos pró ximos 12 

meses estão classif icados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com 

expectativa de realização superior a  12 meses estão classif icados como itens não 

circulantes e estão registrados pelo valor principal,  ajustados quando aplicável,  

pelos  rendimentos,  variações monetárias,  encargos incorridos e provisões para  

perdas,  adotando-se para apropriação o critério pro rata dia.  

 

3.3  Caixa e equivalentes de caixa  

Compreendem os saldos de caixa,  bancos ,  contas movimento e aplicações 

financeiras  de l iquidez imediata.   

Os valores estão segregados por recursos l ivres de uso da insti tuição e 

recursos com restrição, vinculados aos recursos de terceiros, como convênios e/ou 

projetos em atividades na Fundação PTI -BR.  

3.4  Contas a Receber  

São compostos por valores  a serem recebidos da mantenedora Itaipu 

Binacional  e de outros  parceiros públicos  e privados. Também compõem os valores  

decorrentes das operações de vendas do CTI  -  Complexo Turístico Itaipu,  dos 

serviços técnicos especial izados, os  aluguéis dos espaços cedidos às empresas 

parceiras e as taxas administrativas.   

3.5  Imobil izado  

O Ativo imobil izado é segregado entre aquisições com recursos l ivres  

(próprio),  recursos  restritos (convênios e contratos) e recursos de terceiros  

(subvenções Ita ipu Binacional).  

3.5.1  Reconhecimento e mensuração  

Itens do imobil izado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 

construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 

redução ao valor recuperável  ( impairment).  

Quando partes significativas de  um item do imobil izado têm diferentes vidas 

úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de 

imobil izado.  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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3.5.2  Depreciação  

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 

imobil izado l íquido de seus valores  res iduais, uti l izando o método l inear baseado 

na vida úti l  dos  itens.  A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são  

depreciados.  

As taxas anuais de depreciação do ativo imobil izado são as  seguintes  para 

os dois exercícios apresentados :  

 

Móveis e utensílios 17,67%  

Máquinas e equipamentos 17,80%  

Veículos 20,84%  

Computadores e periféricos 22,31%  

Benfeitorias nas edificações 13,33%  

Eletroeletrônicos 18,52%  

 

As benfeitorias  e edificações novas são contabil izadas como benfeitorias em 

imóveis de terceiros, em função do contrato de comodato fi rmado entre a Fundação  

PTI-BR e a Itaipu Binacional.  

3.5.3  Subvenção de ativos não monetários  (Comodatos)  

A mantenedora Itaipu Binacional  cedeu na modalidade de comodato, por um 

período de 20 anos,  a  vencer em 2025, o terreno e as edificações para instalação  

da Fundação PTI-BR com o propósito de uso para exploração de ativ idades previstas  

no seu estatuto social.  Em essência,  a Itaipu transferiu à  FUNDAÇÃO PTI os  

benefícios  e o controle efetivo dos imóveis, para uso por parte desta durante o  

período do contrato v igente,  permitindo que a Fundação PTI -BR possa subceder ou 

locar tais  imóveis às pessoas jurídicas. Também firmou contrato de comodato para 

outros  espaços de uso em comum, também registrados na sua essencia no 

imobil izado de acordo com a sua relevância.  

3.6  Intangível  

No intangível estão classif icados os bens e direitos incorpóreos destinados 

à manutenção da Fundação PTI -BR.  

Os intangíveis em andamento referem-se aos softwares em desenvolvimento 

e as  marcas e patentes em processo de registro dos projetos da Fundação PTI BR,  

que aguardam concessão para uti l ização.  

Os gastos associados a softwares identi f icáveis  e únicos, controlados pela 

Fundação PTI-BR e que possibi l i tam a geração de benefícios econômicos maiores 

que os custos, são reconhecidos como ativos  intangíveis com a taxa média  anual de 

amortização de 19,21% para os  dois exercícios apresentados .  

 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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3.7  Provisões para férias e para décimo terceiro salário  

São constituídas em função dos direitos adquiridos até a data das 

demonstrações, acrescidas dos encargos sociais  incidentes até o encerramento do 

período.  

3.8  Projetos, convênios e contratos   

O resultado com os projetos, convênios e contratos  sob a responsabil idade 

da Fundação PTI-BR são apurados com base no regime de competência, sendo as  

receitas reconhecidas pela apropriação dos recursos recebidos e as despesas com 

base na documentação comprobatória  dos gastos efetuados no período.  

3.9  Subvenções Financeiras e/ou relacionadas a ativo e doações   

As subvenções financeiras referem-se aos recursos recebidos da Itaipu 

Binacional  para custeio das atividades operacionais da Fundação PTI  BR.    

As subvenções relacionadas a ativos  refe rem-se as condições para qual a  

Fundação PTI  BR adquira e/ou construa ativos de longo prazo com Recursos  da Itaipu 

Binacional  ou demais  órgãos governamentais. Em cumprimento ao NBC TC 07 -  

Subvenção e Assistência.   

As doações referem-se aos contratos em que a Itaipu Binacional ou 

terceiros, por sua vontade, transferem de seu patrimônio, bens móveis ou imóveis  

para a Fundação PTI BR.     

3.10  Trabalho Voluntário  

A Fundação PTI-BR possui diversos  voluntários  que executam trabalhos nos 

projetos e convênios e funcionários  cedidos pela Itaipu Binacional  para part icipação 

na direção e conselhos.  Contabilmente os registros  atendem ao disposto na  

Resolução CFC nº 1.409/12, que determina que o trabalho voluntário  deve ser 

reconhecido pelo valor justo da prestação do servi ço como se tivesse ocorrido o 

desembolso financeiro.   

3.11  Benefício fiscal  

A Fundação PTI-BR é uma entidade sem fins  lucrativos,  isenta  do Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica ( IRPJ)  e da Contribuição social  sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), conforme o Artigo 15 da Lei  n° 9.532/97. Sob suas receitas não há 

tributação da Contribuição sobre o F inanciamento da Seguridade Social  (COFINS ),  

de acordo com o Art.  14 da Medida Provisória No.2.158-35/2001 e do Art.  23 da 

Instrução Normativa No. 1.922/2019,  assim como sob suas receitas  não há a  

tributação do PIS/PASEP de acordo com o Art. 13 da Medida Provisória No. 2.158 -

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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35/2001, pois o recolhimento ocorre sob o montante da folha de pagamento na 

al íquota de 1%.  

 A entidade atende as disposições contidas na Resolução CFC Nº 1.409, de 21 

de setembro de 2012, da ITG 2002(R1) de entidades sem fins  lucrativos.   

3.12  Provisões para contingências   

A Fundação PTI-BR possui  processos nas esferas administrativa e judicial  e, 

com base na opinião de seus assessores jurídicos,  constitui  provis ões para ações 

trabalhistas e ações cíveis a  f im de cobrir eventuais  desembolsos f inanceiros  

decorrentes dessas questões judiciais.    

3.13  Gerenciamento de Riscos Financeiros  

A Fundação PTI-BR estabelece anualmente diretrizes de invest imento a fim 

de mit igar os  ri scos f inanceiros na gestão de seus recursos próprios, uma vez que,  

os recursos  de terceiros (convênios, projetos e subvenções financeiras) são regidos 

por instrumentos jurídicos específico que delimitam os investimentos.  

Em sua diretriz de investimento, de recursos próprios, ns  modal idade de 

aplicações financeiras, é estabelecido parâmetros mínimos e máximos da  

distribuição da carteira,  dentro dos segmentos permitidos. Conforme quadro 

abaixo:  

 

SEGMENTO 
Alocação dos Recursos (%)  

Perfil de Risco Limite Min. Limite Máx. 

Renda Fixa 70% 100% 
Conservador e Moderado 
(Risco 1-3) 

Renda Variável 0% 15% 
Moderado e Agressivo 
(Risco 3 a 5) 

Investimentos Estruturados 0% 15% 
Moderado e Agressivo 
(Risco 3 a 5) 

 

Também estabelece l imite máximo para operar com uma determinada 

inst ituição financeira, sendo 60% da disponibil idade de caixa da Fundação PTI BR .  

Os critérios para investimentos em empresas e negócios  estão direcionados 

às f inal idades descritas no estatuto social  da Fundação PTI BR e pod erão ser  

alocados por meio de mútuos conversíveis, participações societárias, incubação e 

aceleração de empresas. O principal critério na alocação de recursos  próprios é o 

l imite máximo de 20% do total  de disponibil idade de caixa.  

Além deste percentual, a  Fundação PTI BR avalia os cri térios de 

disponibil idade, executando dil igência prévia, analisando tese de investimento 

(quando aplicável).  A exposição máxima do valor de investimento é de até 25% sobre 

o capital  social  da empresa investida.  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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3.14  Patrimônio l íquido 

A Fundação PTI-BR não distribui  qualquer parcela de seu patrimônio ou de 

suas rendas a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente na manutenção  

e desenvolvimento de seus  objetivos  institucionais ,  em consonância com a lei  nº  

9.532/97, artigo 15, §  3° e a lei  13.204 de 2015.   

 

4  Caixas e equivalentes de caixa  

  31.12.2021  31.12.2020  
     

Caixa – recursos sem restrição 154.428  45.295  
Caixa – recursos com restrição 2.709  2.327  

 157.137  47.622  
     

Bancos – recursos sem restrição 53.131  15.478  
Bancos – recursos com restrição 9.774  1.945  

 62.905  17.423  
     

Aplicações – recursos sem restrição 54.949.990  32.281.336  
Aplicações – recursos com restrição 138.259.709  122.333.497  

 193.209.699  154.614.833  
     

  193.429.741  154.679.878  

 
As aplicações financeiras da Fundação PTI -BR são representadas,  

principalmente,  por aplicações em fundos de investimentos que representam 71,32% 

da carteira de investimento, enquanto os outros 28,68% estão aplicados em CDBs 

remunerados de maneira pós-fixada a uma taxa que varia entre 92,0% a 104% do DI  

(taxa cobrada nos empréstimos interbancários), com resgates conforme demanda do 

fluxo de caixa.   

Essas  aplicações estão demonstradas ao cu sto, acrescido dos rendimentos  

auferidos até a data das demonstrações.  

Os recursos classi f icados com restrição referem-se a recursos  

com exigências a serem cumpridas, normalmente em contratos e plano de trabalho,  

e os recursos sem restrição são recursos próprios da Fundação PTI-BR, provenientes 

de alugueis, serviços técnicos especial izados e atrativos turísticos.  

5  Contas a receber  

    31.12.2021  31.12.2020  

  Circulante   
(a) Convênios a receber 8.431.657  2.334.313  
  Voucher a receber 531.424  250.035  
(b) Contas a receber 546.501  731.379  
(d) Subvenção financeira Itaipu Binacional  40.106.113  41.536.996  
  Cartões de crédito 711.879  355.485  
  (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.864.536) (1.284.317) 

    48.463.038  43.923.891  
     

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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  Não circulante   
  Títulos a receber -  20.550  
  Recursos Entidades Públicas 708.000  2.139.334  
  Recursos Entidades Privadas 60.000  375.648  
(c) Recursos Itaipu Binacional 90.955.700  120.098.784  
(d) Subvenção financeira Itaipu 77.638.821  119.909.324  
  Consórcios -  1.689.605  
(e) Contrato de mútuo conversível 886.073  -  
  Depósitos judiciais 144.950  29.170  

    170.393.544  244.262.415  

 

(a)  Convênios a receber são compostos por valores a serem repassados pela Itaipu 
Binacional  e outros  parceiros  públ icos  e privados referentes aos convênios e  
projetos f i rmados com a Fundação PTI -BR.  

(b)  Contas a receber incluem receitas de prestação de serviços técnicos  
especial izados, ressarcimentos de despesas, como despesas de telefonia , e  
aluguel dos espaços de empresas parceiras.  

(c)  Recursos Itaipu Binacional, refletem os registros dos instrumentos jurídicos  
para programas e projetos a  serem executados entre a Fundação PTI -BR e 
Itaipu Binacional.  

(d)  Subvenção financeira Itaipu,  reflete o registro do instrumento jurídico  fi rmado 
em 30 de outubro de 2020 com a mantenedora, visando o pagamento de 
despesas de custeio constantes do Plano de Sustentabil idade da Fundação PTI -
BR para o exercício  de 2021-2024, aprovado pela RCA-030/20.  

(e)  Neste exercício, foi assinado o contrato de mútuo  conversível (empréstimo) 
com a empresa Lean Automation Smart Systems S/A no montante de R $ 875.000 
(oitocentos e setenta e cinco mil ).  O valor disponibil izado é corrigido 
anualmente pelo IPCA e acrescidos de juros  remuneratórios  de 8% ao ano. O 
Prazo do contrato de mutuo é de 5 anos.  

6  Outros créditos a receber  

Referem-se aos valores adiantados à  funcionários, em função do gozo de 

férias ou para viagens,  adiantamentos à fornecedores e à convênios, fomentos pagos 

a terceiros,  tributos a  recuperar e valores relativos aos consórcios f i rmados entre 

a Fundação PTI–BR e parceiros  para execução de projetos específicos.   

Atualmente,  a Fundação PTI–BR é parte integrante do Consórcio Fundação 

PTI-BR- ITAI, f i rmado com o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação –  ITAI, com 

saldo a ser executado pelo parceiro no valor de R$ 64.387 (sessenta e quatro mil ,  

trezentos e oitenta sete reais).   

O saldo de fomentos pagos a terceiros é decorrente  de aportes  efetuados 

em projetos que visam contribuir  para o desenvolvimento sustentável, social  e 

técnico-científ ico regional, além de ampliar a disponibil idade de conhecimentos e 

capacitar recursos humanos. Os valores investidos permanecem registrados n o ativo 

até que os conveniados realizem a prestação de contas da aplicação dos recursos.   

Está contido nesta rubrica os contratos de incubação/ideação que englobam 

os editais Inova Oeste, com final idade de selecionar e financiar projetos  que 

promovam o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas  em micro 

e pequenas empresas ou startups,  gerando alto impacto   na   economia  da   região   

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
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Oeste  do  Paraná,   como   forma de   enfrentamento   à    crise desencadeada pelo 

Covid-19,  e o Edital  Inovação Corporativa,  objetivando receber as problemáticas  

reais de natureza empresarial   e  selecionar as  proposições  de projetos enviados 

para posteriormente conceder  bolsas  de  estudo e fomentar  o  desenvolvimento 

de soluções inovadoras  para as demandas do setor produtivo.   

Os valores registrados no grupo “Outros créditos a  receber”  estão 

distribuídos conforme tabela a seguir:  

  31.12.2021  31.12.2020  

Adiantamentos a convênios -  374.734  
Adiantamentos a fornecedores 2.863.947  7.837.729  
Aporte entre fontes 309.015  77.484  
Créditos de funcionários 208.390  188.635  
Fomentos pagos a terceiros 100.306  785.339  
Contratos de incubação 437.942  101.095  
Operações vinculadas a consórcios 64.387  168.274  

  3.983.987  9.533.290  

7  Despesas antecipadas  

Referem-se às despesas pagas antecipadamente que serão apropriadas 

conforme a ocorrência do gasto.  Estão distribuídas conforme abaixo:  

  31.12.2021  31.12.2020  

Aluguéis a apropriar 132.743  -  
Assinaturas e anuidades a apropriar 1.395.958  799.634  
Outras despesas a apropriar 17.505  48.887  
Prêmios de seguros a apropriar 2.023.608  913.766  

  3.569.814  1.762.287  

8  Estoques 

Referem-se aos materiais  de consumo adquiridos para uti l ização na 

manutenção e operação do Parque Tecnológico Itaipu -BR no âmbito da  

infraestrutura fís ica e administrativa, composto por materiais  de escritório, copa,  

l impeza, identi f icação, manutenção e equipamentos de proteção individual -  EPI.   

 

  31.12.2021  31.12.2020  

Almoxarifado 301.609  314.553  

  301.609  314.553  

9  Investimentos  

Em atendimento ao Plano de Sustentabil idade Fundação PTI -BR 2021-2024, 

Planejamento Estratégico 2020-2024 e ao Estatuto da Fundação PTI -BR (6º Revisão),  

em 2021, foi  real izada a Ata de criação da empresa Lean Automation Smart Systems 

S/A, tendo como sócia a Fundação PTI -BR,  com participação de 25% do capital  social  

no montante de R$ 125.000 (cento e vinte cinco mil  reais).   

O objetivo social  desta empresa é a fabricação, instalação e manutenção de 

aparelhos e equipamentos de medida,  testes e controle automatizados,  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
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desenvolvimento e l icenciamento de programas de computador, treinamentos e 

serviços técnicos nas áreas  relacionadas a engenharia elétrica e automação 

industrial.  

Em atendimento a legislação, Decreto 1598/77 , e em acordo com o previsto 

na lei  6.404/76, foi real izada a Equivalência Patrimonial que é um médoto de 

avaliação de participação em outras  empresas.  

 

  31.12.2021  31.12.2020  

Investimento empresas e negócios 125.000  -  
Equivalência patrimonial (125.000) -  

  -  -  

 

  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
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10  Imobil izado 

 O imobil izado é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método l inear, aplicando -se as taxas 

que levam em conta a vida úti l  econômica dos bens.  

Composição do ativo imobilizado (em reais) 
  31.12.2020 31.12.2021 

  Líquido Custo Impairment Depreciação Acumulada Líquido 

Bens de Recursos Livres           
Móveis 299.936  769.090  (28.205) (564.426) 176.459  
Eletro Eletronicos 16.613  46.272  -  (16.246) 30.026  
Máquinas e Equipamentos 5.319.232  26.664.232  (640.114) (16.946.119) 9.077.999  
Veículos 3.665.877  13.120.909  (611.308) (6.320.937) 6.188.664  
Computadores e Periféricos 141.006  2.862.590  (75.352) (2.402.743) 384.495  
Outros 53.620  60.345  -  (6.725) 53.620  
Bens Cedidos em Comodato 30.874  681.617  (13.513) (647.054) 21.050  
Subtotal 9.527.158  44.205.055  (1.368.492) (26.904.250) 15.932.313  

           

Provisões Bens a Baixar (2.183) (1.748) -  -  (1.748) 
Bens a Baixar 2.183  1.748  -  -  1.748  
Subtotal -  -  -  -  -  

           

Instalações           
Benfeitorias - Recursos Livres 2.634.147  4.519.217  -  (2.433.375) 2.085.842  
Benfeitorias - Recursos Restritos 8.535.389  11.410.773  -  (4.704.766) 6.706.007  
Benfeitorias - Recursos de Terceiros 23.465.192  41.857.975  (1.466) (23.503.602) 18.352.907  
Subtotal 34.634.728  57.787.965  (1.466) (30.641.743) 27.144.756  

           

Bens de Recursos Restritos           
Móveis 201.838  233.699  (5.548) (73.571) 154.580  
Eletro Eletronicos 45.510  55.525  -  (25.627) 29.898  
Máquinas e Equipamentos 12.722.498  35.615.260  (344.760) (8.747.370) 26.523.130  
Computadores e Periféricos 789.978  3.189.915  (17.031) (1.114.046) 2.058.838  
Veículos 1.420.687  2.334.777  -  (196.003) 2.138.774  
Bens Cedidos em Comodato 3.150.844  3.845.062  -  (866.570) 2.978.492  
Subtotal 18.331.355  45.274.238  (367.339) (11.023.187) 33.883.712  

           

Bens de Recursos de Terceiros           
Móveis 193.489  56.491  -  (1.730) 54.761  
Eletro Eletronicos 30.240  12.952  -  (695) 12.257  
Máquinas e Equipamentos 5.872.829  438.058  -  (73.869) 364.189  
Veículos 948.134  1.260.000  -  (12.250) 1.247.750  
Computadores e Periféricos 436.136  537.498  -  (45.070) 492.428  
Bens Cedidos em Comodato 6.126  -  -  -  -  
Ativos não monetários 70.265.789  127.363.286  -  (78.434.950) 48.928.336  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
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Composição do ativo imobilizado (em reais) 
  31.12.2020 31.12.2021 

  Líquido Custo Impairment Depreciação Acumulada Líquido 
Subtotal 77.752.743  129.668.285  -  (78.568.564) 51.099.721  

           

Bens de Consorcios           
Máquinas e Equipamentos 41.151  104.867  (1.293) (85.390) 18.184  
Computadores e Periféricos 11.351  47.379  (6.602) (36.912) 3.865  
Bens Cedidos em Comodato 275.692  290.220  (1.288) (23.010) 265.922  
Subtotal 328.194  442.466  (9.183) (145.312) 287.971  

           

Total 140.574.178  277.378.009  (1.746.480) (147.283.056) 128.348.473  
           

Imobilizações em Andamento - Livres           
Maquinas e Equipamentos 322.044  455.121  -  -  455.121  
Subtotal 322.044  455.121  -  -  455.121  

           

Imobilizações em Andamento - Restritos           
Instalações 4.130.099  12.604.208  -  -  12.604.208  
Maquinas e Equipamentos 4.472.382  8.991.000  -  -  8.991.000  
Computadores e Periféricos -  9.500  -  -  9.500  
Subtotal 8.602.481  21.604.708  -  -  21.604.708  

           

Imobilizações em Andamento - Terceiros           
Instalações 483.645  483.645  -  -  483.645  
Maquinas e Equipamentos 86.271  17.403  -  -  17.403  
Subtotal 569.916  501.048  -  -  501.048  

           

Imobilizações em Andamento - Consórcios           
Maquinas e Equipamentos 1.209.029  1.511.795  -  -  1.511.795  
Subtotal 1.209.029  1.511.795  -  -  1.511.795  

           

Total 10.703.470  24.072.672  -  -  24.072.672  
           

Total Ativo Imobilizado 151.277.648  301.450.681  (1.746.480) (147.283.056) 152.421.145  
 
  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
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Movimentação do ativo imobilizado 
  31.12.2020 31.12.2021 

  Líquido Aquisições 
Contrato de 
comodato 

Doações 
Recebidas 

Baixas Transferências Depreciação Líquido 

         

Bens de Recursos Livres                 
Móveis 299.936  4.607  -  79.797  (99.606) (17.033) (91.242) 176.459  
Eletro Eletronicos 16.613  -  -  19.490  (1) (566) (5.510) 30.026  
Máquinas e Equipamentos 5.319.232  117.683  -  6.324.042  (1.446.236) 110.060  (1.346.782) 9.077.999  
Veículos 3.665.877  2.027.300  -  1.239.673  (6.071) (4.143) (733.972) 6.188.664  
Computadores e Periféricos 141.006  89.884  -  269.093  (2.207) (347) (112.934) 384.495  
Outros 53.620  -  -  -  -  -  -  53.620  
Bens Cedidos em Comodato 30.874  -  -  -  (7.601) 6.996  (9.219) 21.050  
Subtotal 9.527.158  2.239.474  -  7.932.095  (1.561.722) 94.967  (2.299.659) 15.932.313  
                  

Provisões Bens a Baixar (2.183) -  -  -  -  435,00  -  (1.748) 
Bens a Baixar 2.183  -  -  -  -  (435,00) -  1.748  
Subtotal -  -  -  -  -  -  -  -  
                  

Instalações                 
Benfeitorias - Recursos Livres 2.634.147  -  -  -  (5.871) 6.706,00  (549.140) 2.085.842  
Benfeitorias - Recursos Restritos 8.535.389  -  -  -  (1.443) -  (1.827.939) 6.706.007  
Benfeitorias - Recursos de Terceiros 23.465.192  -  -  -  (55.040) 55,00  (5.057.300) 18.352.907  
Subtotal 34.634.728  -  -  -  (62.354,00) 6.761,00  (7.434.379) 27.144.756  
                  

Bens de Recursos Restritos                 
Móveis 201.838  52.833,00  -  -  (57.942) (1.148) (41.001) 154.580  
Eletro Eletronicos 45.510  -  -  -  (5) (3.234) (12.373) 29.898  
Máquinas e Equipamentos 12.722.498  3.163.970  -  -  4.058.320  10.364.637  (3.786.295) 26.523.130  
Computador e Periféricos 789.978  1.779.785  -  -  (12.225) (21.615) (477.085) 2.058.838  
Veículos 1.420.687  770.000  -  -  -  79.036  (130.949) 2.138.774  
Bens Cedidos em Comodato 3.150.844  -  -  -  -  172.481  (344.833) 2.978.492  
Subtotal 18.331.355  5.766.588  -  -  3.988.148  10.590.157  (4.792.536) 33.883.712  
                  

Bens de Recursos de Terceiros                 
Móveis 193.489  56.492  -  -  (164.055) 101  (31.266) 54.761  
Eletro Eletronicos 30.240  12.952  -  -  (24.732) -  (6.203) 12.257  
Máquinas e Equipamentos 5.872.829  441.258  -  -  (4.490.486) 1.412  (1.460.824) 364.189  
Veículos 948.134  1.260.000  -  -  (921.126) 4.231  (43.489) 1.247.750  
Computadores e Periféricos 436.136  537.498  -  -  (279.961) -  (201.245) 492.428  
Bens Cedidos em Comodato 6.126  -  -  -  -  (5.799) (327) -  
Ativos não monetários 70.265.789  -  236.570  -  -  -  (21.574.023) 48.928.336  
Subtotal 77.752.743  2.308.200  236.570  -  (5.880.360) (55) (23.317.377) 51.099.721  
                  

Bens de Consorcios                 
Máquinas e Equipamentos 41.151  1.612  -  -  (1.415) 2.443  (25.607) 18.184  
Computadores e Periféricos 11.351  -  -  -  -  -  (7.486) 3.865  
Bens Cedidos em Comodato 275.692  -  -  -  -  (2.443) (7.327) 265.922  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Movimentação do ativo imobilizado 
  31.12.2020 31.12.2021 

  Líquido Aquisições 
Contrato de 
comodato 

Doações 
Recebidas 

Baixas Transferências Depreciação Líquido 

         

Subtotal 328.194  1.612  -  -  (1.415,00) -  (40.420) 287.971  
                  

Total 140.574.178  10.315.874  236.570  7.932.095  (3.517.703) 10.691.830  (37.884.371) 128.348.473  
                  

Imobilizações em Andamento - Livres                 
Maquinas e Equipamentos 322.044  234.799  -  -  (50) (101.672) -  455.121  
Subtotal 322.044  234.799  -  -  (50) (101.672) -  455.121  
                  

Imobilizações em Andamento - Restritos                 
Instalações 4.130.099  8.474.109  -  -  -  -  -  12.604.208  
Maquinas e Equipamentos 4.472.382  21.768.061  -  -  (6.659.285) (10.590.158) -  8.991.000  
Computadores e Periféricos -  9.500  -  -  -  -  -  9.500  
Subtotal 8.602.481  30.251.670  -  -  (6.659.285,00) (10.590.158) -  21.604.708  
                  

Imobilizações em Andamento - Terceiros                 
Instalações 483.645  -  -  -  -  -  -  483.645  
Maquinas e Equipamentos 86.271  17.403,00  -  -  (86.271) -  -  17.403  
Subtotal 569.916  17.403,00  -  -  (86.271) -  -  501.048  
                  

Imobilizações em Andamento - Consórcios                 
Maquinas e Equipamentos 1.209.029  302.766  -  -  -  -  -  1.511.795  
Subtotal 1.209.029  302.766  -  -  -  -  -  1.511.795  
                  

Total 10.703.470  30.806.638  -  -  (6.745.606) (10.691.830) -  24.072.672  
                  

Total Ativo Imobilizado 151.277.648  41.122.512  236.570  7.932.095  (10.263.309) -  (37.884.371) 152.421.145  
 

 
Neste exercício,  foram registrados na modalidade de comodato, os terrenos e edificações cedidos pela mantenedora Ita ipu 

Binacional  para instalação da Fundação PTI -BR,  tendo como propósito o uso para exploração de atividades previstas  em seu 
estatuto social.  Em essência, a Ita ipu transferiu à FUNDAÇÃO PTI -BR os benefícios e o controle efetivo dos imóveis, para uso da 
Fundação PTI-BR durante o período contratual, permitindo que a Fundação PTI -BR possa subceder ou locar tais  imóveis  a  pessoas 
jurídicas.       

Contabilmente, o registro se dá pela essência econômica da operação, seguindo o reconhecimento da receita de subvenção,  
a qual foi real izada de maneira l inear, pelo tempo do contrato, simultaneamen te com o reconhecimento da despesa de 
amortização, conforme estabelece a NBC TG 07 e a ITG 2002 (R2).     

Na tabela a  seguir, identif icamos os contratos de comodatos recebidos, as datas de vigência, o  valor original do comodato, 

a amortização e os saldos:       
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Instrumento Jurídico Descrição Inicio Final Valor Inicial Amortização Saldo 

8209-2006 
27 imóveis com benfeitorias e um terreno de 75,54ha 
(redução de área e imóveis no Aditivo nº 2) 

19/08/2005 18/08/2025 32.282.004   21.521.336   10.760.668  

JD-JE 0019/19 
Área de transporte (garagem de ônibus), com cessão 
exclusiva de 1.105,88 m² e compartilhado de 658,71 m² 

11/06/2019 31/12/2023 2.468.049   1.391.082   1.076.967  

JD-JE 0016/20 
Bens imóveis na exploração comercial do CTI-ME, com 
cessão exclusiva de 41.144,84m² (com 28.855,96m² de 
benfeitorias) e compartilhado de 3.354,36m² 

12/03/2020 31/12/2023 70.706.471   33.816.138   36.890.332  

JD-JE 0078/20 Salas na Concha Acústica do Gramadão da Vila A 30/11/2020 31/12/2023 74.882   27.588   47.294  

JD-JE 0008/21 
Imóvel residencial - Rua Sabiapoca, 794, com 984,34m² de 
área e 69,46m² de edificação - Projeto Itaipu Historica 

02/03/2021 31/12/2023 236.570   83.495   153.075  

     127.363.286   78.434.950   48.928.336  

 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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11  Intangível  

Referem-se aos bens e direitos incorpóreos destinados para a manutenção 

da entidade e vinculados à  terceiros.  

 

Composição do intangível 
 31.12.2020 Em 31.12.2021 

  Líquido Custo 
Amortização 
Acumulada 

Líquido 

Software  Recursos Livres 1.056.968  6.053.937  (4.256.136) 1.797.801  
Software Recursos Restritos 829.656  2.758.714  (1.016.926) 1.741.788  
Software Recursos de Terceiros 1.934.307  31.450  (3.256) 28.194  
Software Consórcio 2.602  5.067  (3.479) 1.588  
Marcas e Patentes Recursos Livres 5.677  33.395  (30.426) 2.969  
Marcas e Patentes Recursos Restritos 838  1.500  (812) 688  
Marcas e Patentes Recursos de Terceiros -  -  -  -  
Marcas e Patentes Consórcio -  -  -  -  
Intangível Cedido Comodato Livres -  219.436  (219.436) -  
Intangível Cedido Comodato Restritos 4.640  -  -  -  
Intangível Cedido Comodato Consorcios 367  -  -  -  
Subtotal 3.835.055  9.103.499  (5.530.471) 3.573.028       
Imobilizações em Andamento     

Softaware/Licenças Recursos Livres 296.675  296.675  -  296.675  
Softaware/Licenças Recursos Restritos 894.960  1.015.761  -  1.015.761  
Softaware/Licenças Recursos de Terceiros 400.344  -  -  -  
Softaware/Licenças Consórcio 913.659  1.385.915  -  1.385.915  
Marcas/Patentes Recursos Livres 9.889  45.135  -  45.135  
Marcas/Patentes Recursos Restritos 250  -  -  -  
Marcas/Patentes Recursos de Terceiros 36.977  9.978  -  9.978  
Marcas/Patentes Consórcio -  3.640  -  3.640  
Subtotal 2.552.754  2.757.104  -  2.757.104            
Total Intangível 6.387.809  11.860.603  (5.530.471) 6.330.132  

 
 

Movimentação do intangível 

 01.01.2020 31.12.2020 

Descrição Líquido Aquisições Transf. Amortização Líquido 

Software Recursos Livres 1.860.974  -   -   (804.006) 1.056.968  
Software Recursos Restritos 835.025  268.657  (8.793) (265.234) 829.656  
Software Recursos de Terceiros 854.081  1.361.029  -   (280.802) 1.934.307  
Software Consórcio 3.615  -   -   (1.013) 2.602  
Marcas e Patentes Recursos Livres 7.568  -   -   (1.890) 5.677  
Marcas e Patentes Recursos Restritos 988  -   -   (150) 838  
Marcas e Patentes Consorcios 461  -   (469) 8  -   
Intangível Cedido Comodato Restritos -   -   8.793  (4.153) 4.640  
Intangível Cedido Comodato Consorcios -   -   469  (102) 367  
Subtotal 3.562.712  1.629.686  -   (1.357.342) 3.835.055  
            
Imobilizações em Andamento           
Softaware/Licenças Recursos Livres 249.200  47.475  -   -   296.675  
Softaware/Licenças Recursos Restritos 455.651  439.309  -   -   894.960  
Softaware/Licenças Recursos de Terceiros 365.544  34.800  -   -   400.344  
Softaware/Licenças Consórcio 913.659  -   -   -   913.659  
Marcas e Patentes Recursos Livres 9.889  -   -   -   9.889  
Marcas/Patentes Recursos Restritos -   250  -   -   250  
Marcas e Patentes Recursos de Terceiros 28.516  8.461  -   -   36.977  
Subtotal 2.022.459  530.295  -   -   2.552.754  
            
Total Intangível 5.585.171  2.159.981  -   (1.357.342) 6.387.809  

 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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Movimentação do intangível 

  31.12.2020 31.12.2021 

  Líquido Aquisições 
Doações 

Recebidas 
Baixas Transf. Amortização Líquido 

Software Recursos Livres 1.056.968  -  1.446.054  (7.552) (31.414) (666.255) 1.797.801  
Software Recursos Restritos 829.656  1.253.666  -  (11.024) 4.640  (335.150) 1.741.788  
Software Recursos de Terceiros 1.934.307  31.450  -  (1.554.958) -  (382.605) 28.194  
Software Consórcio 2.602  -  -  -  -  (1.014) 1.588  
Marcas e Patentes Recursos Livres 5.677  -  -  (847) -  (1.861) 2.969  
Marcas e Patentes Recursos Restritos 838  -  -  -  -  (150) 688  
Marcas e Patentes Recursos de Terceiros -  -  -  -  -  -  -  
Marcas e Patentes Consorcios -  -  -  -  -  -  -  
Intangível Cedido Comodato Livres -  -  -  -  31.414  (31.414) -  
Intangível Cedido Comodato Restritos 4.640  -  -  -  (4.640) -  -  
Intangível Cedido Comodato Consorcios 367  -  -  (276) -  (91) -  
Subtotal 3.835.055  1.285.116  1.446.054  (1.574.657) -  (1.418.540) 3.573.028  
                

Imobilizações em Andamento        

Softaware/Licenças Recursos Livres 296.675  -  -  -  -  -  296.675  
Softaware/Licenças Recursos Restritos 894.960  120.801  -  -  -  -  1.015.761  
Softaware/Licenças Recursos de Terceiros 400.344  -  -  (400.344) -  -  -  
Softaware/Licenças Consórcio 913.659  472.256  -  -  -  -  1.385.915  
Marcas e Patentes Recursos Livres 9.889  -  35.246  -  -  -  45.135  
Marcas/Patentes Recursos Restritos 250  -  -  (250) -  -  -  
Marcas/Patentes Recursos de Terceiros 36.977  9.978  -  (36.977) -  -  9.978  
Marcas e Patentes Consórcio -  3.640  -  -  -  -  3.640  
Subtotal 2.552.754  606.675  35.246  (437.571) -  -  2.757.104  
                

Total Intangível 6.387.809  1.891.791  1.481.300  (2.012.228) -  (1.418.540) 6.330.132  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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12  Fornecedores  

Referem-se aos compromissos assumidos com fornecedores pela Fundação 

PTI-BR até a data das demonstrações.  

  31.12.2021  31.12.2020  

Fornecedores 7.647.224  4.324.037  

  7.647.224  4.324.037  

13   Obrigações sociais e trabalhistas  

As obrigações socia is e trabalhistas são pagas regularmente e estão 

distribuídas conforme segue:  

  31.12.2021  31.12.2020  

Contribuições sindicais 639  5.252  
Encargos com INSS a pagar 990.067  759.346  
FGTS a Recolher 327.021  249.365  
IRRF s/folha a recolher 508.285  363.843  
Pensão alimentícia a pagar 6.793  6.288  
Pis s/folha a recolher 32.408  42.479  
Salários a pagar 2.318.795  1.823.755  

  4.184.008  3.250.328  

     
Provisões trabalhistas     

  31.12.2021  31.12.2020  

Provisão de férias 3.538.203  2.912.659  
Provisão de INSS s/férias 985.578  780.930  
Provisão de FGTS s/férias 283.051  233.009  
Provisão de 13º salário -  -  
Provisão de INSS s/13º salário -  -  
Provisão de FGTS s/13º salário -  -  

  4.806.832  3.926.598  

     

  8.990.840  7.176.926  

 

As provisões das obrigações sociais e trabalhistas  sobre a folha de 

pagamento são constituídas em função dos períodos aquisitivos dos empregados .   

14  Obrigações tributárias  

Referem-se aos tributos de natureza municipal e federal a  pagar.  

  31.12.2021  31.12.2020  

CIDE sobre importação a pagar 131  1.472  
Cofins sobre receitas financeiras 55.521  10.473  
INSS retido sobre serviços a recolher 141.670  73.403  
IRRF sobre serviços a recolher 29.659  19.455  
ISSQN retido na fonte a recolher 53.145  24.325  
ISSQN sobre importação a pagar 52  618  
ISSQN sobre serviços 76.554  49.611  
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 135.106  99.276  

  491.838  278.633  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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15  Outras obrigações  

Adiantamento de cl ientes,  refere-se ao recebimento antecipado de recurso 

da Itaipu Binacional para manutenção e operação do Parque no exercício de 2022.  

Os ingressos  adquiridos pelos  vis i tantes do Complexo Turístico  Itaipu (CTI) 

via web, são registrados como vendas antecipadas e o reconhecimento no resultado 

na data da efetiva prestação de serviços.   

  31.12.2021  31.12.2020  

Acertos de viagem 1.250  638  
Adiantamento de clientes 40.295.344  41.726.264  
Adiantamento programas e projetos -  3.679.614  
Outros valores a pagar 24  12.831  
Vendas antecipadas web 525.233  348.170  

  40.821.851  45.767.517  

 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski 
Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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16  Receitas Diferidas –  Convênios e Contratos   

16.1  Recursos de entidades públicas  

Os valores  demonstrados no quadro recursos de entidades públicas  refletem o saldo a aplicar,  observado o regime de 

competência. As  receitas apropriadas sobre férias  e 13º  salário  representam o reconhecimento de receitas  sobre as  provisões 

registradas como despesas de acordo com o período aquisitivo.  

Apresentamos a seguir detalhes dos convênios com entidades públ icas, v igentes na data das demonstrações:  

Convênio 
Saldo 

anterior 

2020 

Recursos 

recebidos 

de 
terceiros 

Rend. aplic. 

financeira 

Recursos 

aplicados 

Aporte - 

recursos 

Fundação 
PTI-BR 

Provisão 

férias / 

13º  
salário 

Saldo a  
aplicar  

2021 

Saldo 

bancário 
Outros Instrumento jurídico Vigência 

Copel (52.634) 1.236.229  7.292  (689.872) (218.865) 53.560  335.710  48.676  287.034  PD-6491-0287/2012 01.08.16 a 09.07.21 

Exército - Lasec2 223.873  -  1.884  (225.757) -  -  -  -  -  
17.091.00(SICONV Nº 

852900/2017) 
21.12.17 a 31.06.21 

Recursos hídricos e segurança hídrica 36  582.000  10.688  (43.161) -  -  549.563  549.677  (114) 4500059129 17.12.20 a 16.12.23 
Sanepar Startups -  1.050.000  9.805  (400) -  -  1.059.405  1.059.711  (306) CONV-003/2021 29.09.21 a 29.09.25 

Total 171.275            1.944.678          

16.2  Recursos de entidades privadas  

Os saldos do quadro  de recursos  de entidades privadas refletem o saldo do convênio celebrado entre Fundação PTI -BR,  

Agência Brasi leira de Desenvolvimento Industrial  –  ABDI, Sebrae e Softex.  

Convênio 

Saldo 

anterior 
2020 

Recursos 
recebidos 

de 

terceiros 

Rend. 

aplic. 
financeira 

Recursos 

aplicados 

Saldo 

devolvido a 
terceiro 

Provisão 

férias / 13º  
salário 

(-)Perdas  

estimadas 

Saldo a  

aplicar  
2021 

Saldo 

bancário 
Outros 

Instrumento 

jurídico 
Vigência 

Laboratório vivo - ABDI 126.549  -  5.392  (216) -  -  (291) 131.434  131.025  409  008/2019 04.07.19 a 03.11.22  

Laboratório vivo de cidades inteligentes 143.496  -  2.521  (127.808) -  -  (331) 17.878  17.571  307  002/2020 08.04.20 a 08.04.23  
Tech-D Softex 247.405  37.741  522  (251.761) (33.907) -  -  -  -  -  004/2020 25.03.20 a 25.03.21  

ABDI Vila A inteligente - Sandbox 5.692.433  -  24.666  (5.354.690) -  -  (223) 362.186  361.954  232  005/2020 29.07.20 a  28.07.23  

Sebrae Cerne III 30.027  57.898  937  (44.024) -  -  -  44.838  61.695  (16.857) 009/2020 28.11.20 a 10.11.23  

ABDI Sandbox Londrina 1.174  3.397.614  45.673  (2.943.858) -  (7.012) -  493.591  510.581  (16.990) 023/2020 21.12.20 a 20.12.23  
Softex Certus -  93.562  461  (94.023) -  -  -  -  -  -  023/2020 21.12.20 a 20.12.23  

Total 6.241.084              1.049.927          

 
  

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Nair Ines Piotrowski Rachow. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6B5C-C86C-318D-B122.
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16.3  Recursos da entidade Itaipu Binacional  

Os valores  demonstrados no quadro refletem os saldos dos convênios celebrado entre Fundação PTI -BR e Itaipu Binacional.   

Estes  valores  são registrados  no passivo  como receita diferida e reconhecido  como receita no resultado s imultaneamente 

ao registro da despesa, observando o regime de competência . As aquisições de imobil izados são apropriadas em grupo específico 

no passivo conforme o registro no ativo imobil izado.  

A seguir detalhes dos programas e projetos,  vigentes na data das demonstrações:  

Convênio  
Saldo 

anterior 

2020  

Recursos 
recebidos 

de terceiros  

Rend. aplic. 
financeira  

Recursos 
aplicados  

Saldo 
devolvido a 

terceiro  

Aporte - 
recursos 
Fundação 

PTI-BR  

Provisão 
férias / 13º  

salário  

(-)Perdas  
estimadas  

Despesas 
antecipadas a 

apropriar  

Saldo a  
aplicar  

2021  

Saldo 
bancário  

Outros  
Instrumento 

jurídico  
Vigência  

Reforma antigo refeitório  207.206  -  -  (45) (121.846) -  -  -  (31.043) 54.272  -  54.272  4500037009 
11.12.15 a 
10.04.21 

Lasse IV 292.718  1.727.688  6.119  (1.375.931) (733.851) -  149.327  -  (51.829) 14.241  -  14.241  4500038775 
09.06.16 a 
08.06.21 

Ceasb IV 1.562.939  385.462  19.871  (2.254.725) -  -  170.436  155.112  (17.697) 21.398  1.362  20.036  4500039992 
01.10.16 a 
30.09.21 

Módulos fotovoltaicos 10.823  -  181  (3.569) (7.435) -  -  -  -  -  -  -  4500040746 
01.10.16 a 
30.09.21 

Dinter - Eng, Elétrica 65.242  -  2.168  (105) -  -  -  -  -  67.305  67.325  (20) 4500043572 
22.06.17 a 
21.06.22 

Dinter - Relações 
internacionais 

32.532  -  1.081  (52) -  -  -  -  -  33.561  33.570  (9) 4500043305 
26.04.17 a 
25.04.22 

Acesso independente PTI 6.296.525  10.921.262  210.460  (6.258.817) -  -  -  -  -  11.169.430  12.058.891  (889.461) 4500046617 
06.12.17 a 

10.11.25 

Plantio Direto IQP (1) 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4500046629 
12.12.17 a 
11.12.20 

Bateria sódio célula planar 4.888.016  1.196.883  68.616  (4.956.067) -  -  61.339  -  -  1.258.787  1.494.428  (235.641) 4500047200 
08.02.18 a 
08.06.22 

Start 246.246  -  1.461  (145.611) (81.485) -  -  -  (20.611) -  -  -  4500047375 
22.02.18 a 
30.10.21 

Fortalec. Gestão Pública 587.992  -  2.803  (195.814) (461.350) -  66.369  -  -  -  -  -  4500047248 
22.02.18 a 
21.02.23 

Celtab II 2.182.897  3.750.176  40.982  (1.838.816) -  -  (31.069) -  -  4.104.170  626.564  3.477.606  4500047343 
21.03.18 a 
20.03.23 

Micropoluentes II 424.113  1.259.924  25.814  (1.304.532) -  -  31.077  -  -  436.396  873.679  (437.283) 4500048483 
07.06.18 a 
06.11.22 

Ceape² – Fase 2  2.477.348  1.500.200  63.085  (3.813.682) -  (669) (39.061) 68.900  23.244  279.365  655.403  (376.038) 4500049330 
06.07.18 a 
06.07.22 

Hidrosfera 568.175  136.275  9.309  (486.516) -  -  -  -  -  227.243  249.515  (22.272) 4500046628 
04.07.18 a 
03.07.22 

Núcleo Intelig. Territ. – 

NIT 
689.822  4.937.461  46.039  (5.439.291) -  -  (59.155) -  250.628  425.504  541.923  (116.419) 4500049462 

26.07.18 a 

25.07.23 

Microgrid 289.571  381.337  5.883  (597.219) (129.805) -  50.233  -  -  -  -  -  4500049550 
20.09.18 a 
19.09.21 

Programa binacional  906.769  868.119  34.134  (857.339) -  -  (14.114) -  -  937.569  1.048.488  (110.919) 4500049172 
09.08.18 a 
08.08.22 

Padrão internacional - 
LIFE 

441.787  191.595  10.702  (332.443) -  -  (10.853) -  -  300.788  238.295  62.493  4500049749 
22.08.18 a 
21.08.22 

Implantação Bioenergia 281.154  104.915  5.151  (263.307) -  -  31.436  -  -  159.349  159.369  (20) 4500051095 
08.11.18 a 
08.05.22 
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Convênio  
Saldo 

anterior 
2020  

Recursos 
recebidos 

de terceiros  

Rend. aplic. 
financeira  

Recursos 
aplicados  

Saldo 
devolvido a 

terceiro  

Aporte - 
recursos 
Fundação 

PTI-BR  

Provisão 
férias / 13º  

salário  

(-)Perdas  
estimadas  

Despesas 
antecipadas a 

apropriar  

Saldo a  
aplicar  
2021  

Saldo 
bancário  

Outros  
Instrumento 

jurídico  
Vigência  

Centro Integ. Oper. 
Fronteira - CIOF 

474.782  -  358  (25) (458.076) -  -  -  (7.573) 9.466  -  9.466  4500055054 
24.09.19 a 
23.03.21 

Mercado Produtor - 
APROSMI 

156.168  -  71  (4) (156.235) -  -  -  -  -  -  -  4500056126 
30.12.19 a 
29.12.20 

Reestruturação Urbana: 
Beira Foz 

3.870.002  -  128.539  (6.199) -  -  -  -  -  3.992.342  3.993.479  (1.137) 4500056130 
30.12.19 a 
30.12.22 

PPTIC II 531.782  3.016.756  17.560  (1.074.067) -  -  (2.858) -  -  2.489.173  335.243  2.153.930  4500056959 
12.03.20 a 

11.03.23 

Nuphi 2º Ciclo 554.445  470.459  10.286  (732.050) -  -  (27.897) -  -  275.243  177.218  98.025  4500057084 
26.03.20 a 
25.03.22 

Educação Ambiental II 390.233  1.026.188  23.082  (1.051.842) -  -  (4.367) -  (2.622) 380.672  530.495  (149.823) 4500058031 
01.07.20 a 
30.06.23 

Micropoluentes III 278.033  587.038  6.412  (608.594) -  14.068  (37.079) -  -  239.878  343.951  (104.073) 4500058863 
23.11.20 a 
22.05.23 

Latinoware 637.062  1.359.970  21.189  (770.240) -  -  (13.542) -  -  1.234.439  910.845  323.594  4500058714 
01.10.20 a 
30.09.23 

Estrutura Educadora 
Ecomuseu 

2.281.161  1.081.679  86.292  (567.403) -  -  -  -  -  2.881.729  3.220.227  (338.498) 4500058548 
10.09.20 a 
09.09.23 

Coleta e Bombeamento de 
Esgoto 

1.224.480  -  25.452  (754.905) -  -  -  -  -  495.027  505.623  (10.596) 4500058300 
18.09.20 a 
17.09.22 

 CTI Equilíbrio COVID -19 7.888.675  -  166.292  (5.024.934) -  -  -  -  -  3.030.033  3.031.148  (1.115) 4500058596 
17.09.20 a 
17.03.22 

RTDS ITAIPU 11.280.119  1.947.744  96.039  (9.277.896) -  -  (24.282) (1.020.575) 1.192.318  4.193.467  1.958.950  2.234.517  4500059294 
19.11.20 a 
18.11.23 

Vila A inteligente (17.272) 3.229.124  54.738  (1.153.152) -  -  (42.625) -  -  2.070.813  1.240.400  830.413  4500059618 
18.11.20 a 
17.11.23 

Obras estruturantes -  11.211.319  291.053  (4.325.068) -  -  -  -  75.195  7.252.499  7.631.412  (378.913) 4500059646 
15.12.20 a 
14.12.23 

Sistema de 
videomonitoramento 

416.369  1.736.776  46.615  (1.833.627) -  -  -  -  321.949  688.082  366.406  321.676  4500059816 
23.12.20 a 
22.06.22 

Programa integração 
universidade empresa 

-  1.555.092  26.204  (692.366) -  (229.145) (4.048) -  -  655.737  684.636  (28.899) 4500059819 
01.11.20 a 
01.11.22 

ITAIPU histórica -  1.929.550  62.072  (880.032) -  -  -  -  -  1.111.590  1.112.108  (518) 4500059646 
21.12.20 a 
20.12.22 

Recursos hídricos e 
segurança hídrica 

-  638.676  17.364  (144.436) -  -  (12.542) -  -  499.062  528.888  (29.826) 4500059129 
17.12.20 a 
16.12.23 

Esgotamento sanitário -  1.181.208  36.752  (182.028) -  -  (11.963) -  -  1.023.969  1.049.354  (25.385) 
4500059434 e 
4500059435 

17.12.20 a 
16.12.25 

Monitoramento de 
barragens 

-  9.920.808  299.293  (1.353.931) -  17  (98.144) -  -  8.768.043  8.977.919  (209.876) 4500060011 
30.12.20 a 
29.12.24 

Muralha inteligente -  18.847.850  573.773  (2.036.301) -  -  (55.553) -  18.310  17.348.079  17.476.049  (127.970) 4500059839 
30.12.20 a 
29.12.25 

Gestão de Resíduos 
Sólidos 

-  981.243  17.752  (220.749) -  -  (82.007) -  -  696.239  854.343  (158.104) 4500060558 
16.04.21 a 
15.04.24 

Protótipo BMS -  1.655.485  27.937  (588.183) -  -  (55.788) -  -  1.039.451  1.173.277  (133.826) 4500060996 
15.04.21 a 
14.10.23 

SSEM -  2.072.230  16.818  (997.738) -  -  (67.337) -  -  1.023.973  505.994  517.979  4500060997 
27.04.21 a 
27.04.23 

Indústria 4.0 -  3.385.907  27.608  (640.824) -  -  (108.573) -  82.233  2.746.351  2.881.181  (134.830) 4500060997 
27.04.21 a 
27.04.23 

CEASB V -  4.821.787  12.406  (231.297) -  -  (222.192) -  -  4.380.704  4.747.832  (367.128) 4500063735 
29.11.21 a 
28.11.26 

5G -  4.758.224  9.350  (374) -  -  -  -  -  4.767.200  4.767.574  (374) 4500063870 
03.12.21 a 
03.12.23 

Total 52.417.915                  92.782.639          
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17  Subvenções financeiras recebidas da Itaipu Binacional   

As subvenções financeiras referem-se aos recursos recebidos da Itaipu 

Binacional para custeio das atividades operacionais  constantes no Plano de 

Sustentabil idade da Fundação PTI -BR.  Estes recursos  subsidiam a manutenção e 

operação, bem como, invest imentos em infraestrutura  e seguem as diretrizes  

orçamentárias e de prestação de contas, previsto na Resolução RCA 03 0/20 do 

Conselho de Administração da Itaipu Binacional.  

Para o exercício  de 2021, a Fundação PTI-BR recebeu o montante de 

R$43.701.386 (Quarenta e três  milhões,  setecentos e um mil,  tre zentos e oitenta e 

seis),  conforme descrito no Instrumento jurídico sob número JD-JE/0009/20 

(4500059283), o  qual  foi f i rmado em outubro de 2020,  com um montante total  de 

R$ 119.909.324 (Cento e dezenove milhões e novecentos e nove mil  e trezentos e  

vinte e quatro reais)  para os  exercícios  de 2021-2024. Restando o saldo de R$  

77.638.821 (setenta e sete milhões e sei scentos e trinta e oito mil  e oi tocentos e 

vinte e um mil).  

A Fundação PTI-BR também recebeu de forma adiantada o recurso para 

execução no exercício  de 2022 no montante de R$ 40.106.113 (quarenta milhões,  

cento e seis  mil,  cento e treze),  este recurso encontra -se aplicado em fundo de 

investimento.  

Os valores  demonstrados no quadro como recursos  de terceiros,  na 

competência de 31/12/2020, representam os valores  recebidos da Univers idade 

Federal  da Integração Latino Americana (UNILA),  reconhecidos como receitas  

diferida (passivo).   

Considerando que não há condições ou contraprestações a serem cumpridas  

com relação a destinação dos valores recebidos a t ítulo de aluguel , e que a UNILA 

usufruiu dos benefícios relacionados a locação durante o período locatício ,  

considera  que os  valores  contabil izados nas contas contábeis recurso de terceiros  e 

rendimento de aplicações financeira de terceiros  são l ivres e sem restrição quanto 

a sua aplicação. Assim, neste exercício,   os valores  foram reclassif icados para a 

conta contábil  Ajustes de exercícios anteriores , no Patrimônio Líquido –  item 12,  

CTSC 03 do CFC –  Conselho Federal  de Contabil idade (vide nota 21).  

As apropriações de provisões sobre férias, 13º salário , contingências, 

provisão credito de l iquidação duvidosa,  representam o reconhecimento de receitas  

sobre as  despesas regis tradas, de acordo com a competência. Os valores de 

almoxarifado/estoque referem-se aos materiais de consumo adquiridos com recurso 

do financiamento de base para uti l ização na manutenção e operação do Parque 

Tecnológico Itaipu-Brasi l ,  a  rubrica depósito judicial  representa os  depósitos  

real izados com recurso de financiamento de base .  
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A seguir a  composição do valor a  aplicar destas subvenções :  

  31.12.2021  31.12.2020  

Subvenção financeira Itaipu 38.343.081  43.000.187  
Rendimentos de aplicações financeiras de subvenção IB 2.669.847  801.533  
Recursos de terceiros -  16.206.841  
Rendimento de aplicações financeiras de terceiros -  2.059.413  
Apropriação da provisão sobre Férias (2.262.472) (1.807.208) 
Apropriação da provisão de contingências (214.387) (22.387) 
Apropriação da provisão cred. liquid. duvid. (2.155) (1.228) 
Antecipação para fomento 88.664  837.776  
Despesas antecipadas a apropriar 1.321.710  1.318.087  
Almoxarifado / Estoque 259.013  284.058  
Aporte entre fontes 294.930  3.538  
Depósito Judicial 144.950  -  
Contrato de incubação/ideação 437.942  -  

  41.081.123  62.680.610  

18  Consórcios  

Com o objetivo de executar projeto específico denominado 

“Desenvolvimento nacional de sistema de armazenamento padrão de energia com 

baterias residencia is e controle intel igente para o armazenamento distribuído em 

redes de baixa tensão” ,  a Fundação PTI-BR constituiu Consórcio com o Instituto de 

Tecnologia Aplicada –  ITAI. Para execução completa, foi p revisto o recebimento no 

montante de R$ 6.231.779 (seis  milhões,  duzentos e trinta e um mil,  setecentos e 

setenta e nove reais) para a Fundação PTI -BR e, para o parceiro ITAI,  o valor de R$  

434.914 (quatrocentos e trinta e quatro mil,  novecentos e quatorze  reais).    

O registro das etapas de responsabil idade de execução do ITAI  é registrado 

no at ivo e no pass ivo da Fundação PTI –BR, conforme apresentação da execução pelo 

parceiro.  

No exercício  de 2021, as  execuções realizadas referentes ao Consórcio 

foram registradas como receitas  e despesas restri tas,  conforme valores 

demonstrados abaixo:  

  31.12.2021  31.12.2020  

Receita de Consórcios 391.488  764.023  
Gastos incorridos      
Com pessoal (283.970) (702.102) 
Gerais (79.602) (61.651) 
Com viagens (2.247) (270) 
Serviços de terceiros Consórcios (25.669) -  

  -  -  

 

Na rubrica “gerais”  contempla os gastos com despesas de depreciação e 

amortização, manutenção de máquinas e equipamentos e publicações técnicas.  

Abaixo, o quadro apresenta os saldos a executar pelo parceiro e o valor da 

receita a real izar em curto prazo pela Fundação PTI –BR:  
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  31.12.2021  31.12.2020  

Repasse e aplicação de rec. consórcio 8.903  22.643  
Receita apropriada sobre Férias -  (61.900) 
Parceiros -  -  
ITAI  - Consórcio 64.387  125.902  

  73.290  86.645  

19  Bens vinculados a convênios e contratos  

Os bens adquiridos para execução dos convênios e projetos são registrados 

em conta própria do ativo imobil izado e apresentados em conta do passivo não 

circulante até a conclusão do convênio ou projeto e destinação final dos bens 

imobil izados.   

Os benefícios  gerados por estes  bens são contabil izados no resultado,  

confrontando com as despesas de depreciação e amortização ocorridas no período.  

 

Distribuição por recurso aplicado 31.12.2021  31.12.2020  
   

Recursos de entidades públicas     
Imobilizado 1.571.671  2.892.678  
Instalações -  592  
Intangíveis 7.200  45.586  
Imobilizado em andamento 1.141.629  894.902  

   

Recursos de entidades privadas     
Imobilizado 5.818.424  3.476.511  
Intangíveis 97.081  138.437  
Imobilizado em andamento 5.836.339  557.450  

   

Recursos de entidade Itaipu     
Imobilizado 26.493.617  11.962.166  
Instalações 6.706.007  8.534.797  
Intangíveis 1.638.194  651.111  
Imobilizado em andamento 2.022.533  3.020.030  
Instalações em andamento 12.604.207  4.130.099  
Intangíveis em andamento 1.015.761  895.210  

   

Recursos de terceiros     
Imobilizado 51.099.722  77.752.743  
Instalações 18.352.907  23.465.192  
Intangíveis 28.194  1.934.307  
Imobilizado em andamento 17.403  86.271  
Instalações em andamento 483.645  483.645  
Intangíveis em andamento 9.978  437.321  

   

Recursos de consórcio     
Imobilizado 287.971  328.195  
Intangíveis 1.588  2.969  
Imobilizado em andamento 1.511.795  1.209.028  
Intangíveis em andamento 1.389.555  913.659  

  138.135.421  143.812.898  

  

20  Provisões para contingências  

A Fundação PTI-BR possui processos nas esferas administrativa e judicial ,  

em alguns casos, estão amparadas por depósitos  judiciais  que neste tr imestre,  

somaram R$144.950 (cento e quarenta e quatro mil,  novecentos e cinquenta reais ).  
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A administração, com base na opinião de seus assessores jurídicos, entende q ue a 

provisão constituída de R$214.387 (duzentos e quatorze mil,  trezentos e oitenta 

sete reais) para ações trabalhistas e R$ 10.000 (dez mil  reais) para ações cíveis é 

suficiente para cobrir eventuais desembolsos f inanceiros decorrentes dessas  

questões judiciais.  A seguir apresentamos o quadro comparativo dos períodos.  

 

  31.12.2021  31.12.2020  

Trabalhistas 214.387  22.387  
Cíveis 10.000  10.000  
      

(-) Depósitos judiciais (144.950) (29.170) 

  79.437  3.217  

 

Há também outras  ações na justiça trabalhista e cível,  entendidas pelos  

assessores jurídicos como perda possível,  estas ações estão avaliadas em R$198.000 

(cento e noventa e oito mil  reais ),  conforme demonstrado a seguir:  

 

  31.12.2021  31.12.2020  

Trabalhistas 196.000  374.000  
Cíveis 2.000  29.823  

  198.000  403.823  

21  Patrimônio Líquido 

21.1  Patrimônio Social  

O patrimônio da Fundação PTI -BR, é constituído pela dotação inicial  

real izada pela instituidora, em moeda corrente nacional,  por doações, legados,  

auxíl ios,  subvenções financeiras  e pelos  resultados auferidos nos exercícios  sociais.  

  

22  Recursos de convênios,  doações e Subvençãoes financeiras Itaipu 

Binacional  

A Fundação PTI-BR é mantida com recursos de subvenções financeiras  

recebidas da Ita ipu Binacional, e através de parcerias, programas e projetos  

f irmados  com insti tuições públicas, privadas e com a Itaipu Binacional. Estes  

recursos são registrados no grupo de contas de Receitas  Diferidas, no Passivo,  nas 

notas  16,  17,  18 e 19, até o reconhecimento no resultado,  que se realiza pela 

efetiva uti l ização dos recursos.  

23  Serviços  prestados  

Referem-se às  receitas auferidas com as ativ idades desenvolvidas pelo  

Complexo Turístico  Itaipu (CTI)  e prestação de serviços  técnicos. A seguir 

apresentamos quadro demonstrativo por tipo de receita:  
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  31.12.2021  31.12.2020     
Serviços Complexo Turístico Itaipu     
Estacionamento CT 681.650  550.420  
Fundo Iguaçu 343.840  264.236  
Guarda volume 3.590  18.190  
Luneta - Mirante -  6.482  
Passeio Educ. Institucional Itaipu -  659.985  
Passeio Educac. Circuito Especial 84.683  1.492.721  
Passeio Educac. Ecomuseu 441.861  462.821  
Passeio Educac. Eventos e Espetáculos 45.572  -  
Passeio Educac. Iluminação Barragem 232.277  366.750  
Passeio Educac. Itaipu Kids -  4.532  
Passeio Educac. Polo Astronômico -  90.080  
Passeio Educac. Refúgio Biológico 843.923  394.950  
Passeio Educac. Visita Panorâmica 7.692.821  5.639.559  
Passeio Educac. Visita Vip Veículo Elétrico -  1.560  
Passeio Itaipu By Bike 14.223  -  
Passeio Itaipu Ride 798  -  
Passeio Itaipu Tour Virtual 10.730  -  
Serviços de fotos 122.345  41.205  
  10.518.313  9.993.491  
      

Serviços técnicos      
Assessoria e consultoria 47.464  -  
Cursos e treinamentos 59.353  43.000  
Desenvolvimento Banco de Dados -  123.465  
Desenv. Monitoramento de Barragens 293.113  -  
Elaboração de PIT e Comissionamento 488.379  110.000  
Estudos Elétricos 9.268  -  
Pesquisa/Desenvolvimento/Estudo 1.439.681  1.321.017  
  2.337.258  1.597.482  
      

  12.855.571  11.590.973  

24  Outras receitas e ressarcimentos  

Referem-se às  taxas administrativas  vinculadas aos  projetos de pesquisa e,  

entre outras  receitas.  

 com restrição sem restrição 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Equilíbrio financeiro CTI (i) -  -  5.016.715  1.440.048  

Multas Contratuais - Ind. Recebidas 158.425  4.805  -  -  

Reversão de Perdas Estimadas -  -  -  2.000  

Royalties -  -  48.348  1.480  

Parceria - Lei da informática -  -  10.000  -  

Taxas de Administração -  -  277.480  137.864  

Encerramento convênio Eletrosul -  -  -  132.897  

Reembolso SUAPE -  -  269.259  -  

Baixa por dação -  -  74.208  -  

Reclassif. saldo Financ. de base -  -  265.161  -  

Outras receitas 3  -  23.438  386  

 158.428  4.805  5.984.609  1.714.675  

 

( i)  Refere-se ao Instrumento jurídico f irmado com a mantenedora Itaipu com o 
objetvo de custear as  despesas do complexo turístico durante o período da  
Pandemia do Corona Vírus.  
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25  Gratuidades praticadas  

As gratuidades praticadas pela Fundação PTI-BR no período apresentado 

foram de espaços,  em que disponibil iza suas estruturas  às  instituições de ens ino e 

outras,  custeando a manutenção, l impeza e segurança.   

Relativo aos serviços  prestados com gratuidades, são aplicadas conforme 

Norma de Vendas do Complexo Turístico da Fundação PTI-BR, vinculadas aos passeios  

educacionais.  

  31.12.2021  31.12.2020  

Gratuidades Complexo Turístico Itaipu   
Estacionamento 93.060  44.320  
Fotos digitais 1.050  100  
Guarda volume 10  157  
Passeio Educ. Circuito Especial -  23.962  
Passeio Educ. Ecomuseu 39.132  37.548  
Passeio Educ. Eventos e Espetáculos 15.920  -  
Passeio Educ. Iluminação 23.541  17.235  
Passeio Educ. Iluminação Especial 896  -  
Passeio Educ. Itaipu Kids -  308  
Passeio Educ. Polo Astronômico -  6.000  
Passeio Educ. Refúgio Biológico 84.835  40.050  
Passeio Educ. Veículo Elétrico 1.560  1.170  
Passeio Educ. Vista Panorâmica 422.473  343.400  
Passeio Itaipu By Bike 817  -  
  683.294  514.250     
Gratuidades e doações   
Doações Recebidas 25.799  34.324  
Gratuidades de aluguel 1.919.243  2.027.605  
  1.945.042  2.061.929  

     

  2.628.336  2.576.179  

26  Deduções da receita  bruta 

Referem-se às  gratuidades prat icadas,  aos cancelamentos de receitas e aos 

descontos concedidos conforme Norma de Vendas do Complexo Turístico da 

Fundação PTI-BR para idosos, estudantes,  professores, CADÚnico, doadores de 

sangue, PcD, crianças e demais classes.  

  31.12.2021  31.12.2020  

Cancelam./devolução receitas (63.145) (74.017) 
Gratuidades prestação de serviços (683.294) (514.250) 
Gratuidades aluguel (1.919.243) (2.027.605) 
Desconto Complexo Turístico Itaipu  (2.594.613) (2.565.042) 

  (5.260.295) (5.180.914) 

 

27  Custo dos serviços prestados  

Os custos  registrados estão relacionados com a operação do Complexo 

Turístico Itaipu -  CTI,  segregados a seguir:  
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  31.12.2021  31.12.2020  

Ambulatório (231.866) (165.590) 
Bens e material de consumo (14.019) (5.188) 
Comissões -  (24.179) 
Contribuições e associações (5.696) (3.135) 
Depreciação e amortização (594.712) (536.968) 
IPVA/Licenciamento/Taxas (37.479) (26.425) 
Locação (veículos, máquinas, equipamentos) (33.365) (71.258) 
Manutenções (1.087.571) (848.385) 
Materiais de escritório/copa/higiene/limpeza (77.446) (123.463) 
Outros Custos (4.270) -  
Pessoal (4.386.474) (4.051.966) 
Propaganda e publicidade (84.233) (205.021) 
Seguros (147.524) (59.532) 
Taxas de cartões (58.181) (74.979) 
Telefonia e similares (10.441) (8.136) 
Uniformes (24.623) (1.365) 

  (6.797.900) (6.205.590) 

28  Despesas com pessoal  

Referem-se aos gastos com a folha de pagamento dos funcionários  e as  

remunerações da diretoria,  com alimentação, saúde, transporte, participações em 

cursos  e treinamentos.  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Salários e ordenados (28.132.701) (21.517.009) (3.124.368) (2.550.622) 
Encargos sociais sobre a folha (10.573.177) (7.835.820) (1.181.195) (932.540) 
Benefícios pagos (5.216.836) (4.419.904) (649.547) (668.713) 
Participação em cursos e treinamentos (846.677) (456.710) (36.445) (14.025) 
Contratos de aprendizagem  (66.055) (58.197) (22.960) (23.354) 
Pró-labore (728.779) (682.727) -  -  

  (45.564.225) (34.970.367) (5.014.515) (4.189.254) 

29  Trabalho voluntário  

A Fundação PTI-BR possui diversos  voluntários  que executam trabalhos nos 

projetos e convênios e funcionários  cedidos pela Itaipu Binacional  para part icipação 

na direção e conselhos. O benefício obtido pela entidade correspondente ao período 

apresentado de 2021 foi de R$4.925.712 e para o mesmo período de 2020 foi de 

R$4.419.247, os quais foram registrados na contabil idade em atendimento ao 

disposto na Resolução CFC nº 1.409/12,  que determina que o trabalho voluntário 

deve ser reconhecido pelo valor justo da  prestação do serviço como se tivesse 

ocorrido o desembolso financeiro.  

30  Despesas gerais e administrativas  

Referem-se aos desembolsos da Fundação PTI -BR, decorrentes das 

atividades operacionais .  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  
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Ações cíveis e trabalhistas (76.332) (77.317) (12.534) (52.271) 
Honorários Profissionais (18.043) (1.744) -  -  
Impostos (1.344.688) (1.531.223) (723.501) (726.756) 
Locações/maquinas/equip (388.112) (341.746) (47.211) (170.015) 
Manut. infraest/equipamentos (2.372.784) (3.671.602) (43.233) (15.930) 
Materiais (escrit/hig/cons/laboratório) (2.128.188) (1.691.816) (368.470) (164.661) 
Outras (165.818) (126.502) (66.826) (64.060) 
Provisão Devedores Duvidosos (916.139) (874.221) 166.283  (24.589) 
Provisões para contingências (192.000) 61.000  -  -  
Seguros (5.020) (13.500) (69.658) (56.489) 
Serviço de copa e limpeza (1.558.260) (1.784.615) -  -  
Serviço de vigilância e monitoramento -  (2.868) (347.215) (798) 
Taxa de Reversão Patronal Sindicato (65.624) (46.429) (7.169) (4.904) 

  (9.231.008) (10.102.583) (1.519.534) (1.280.473) 

 
A rubrica “Outras” contemplam os desembolsos com correios, cartórios, 

fretes e transportes de materiais,  publicações de edita is,  entre outros.  

31  Despesas de viagens  

Referem-se aos desembolsos  com viagens,  nacionais e internacionais  de 

funcionários, bolsistas  e de terceiros.  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Aliment/pedág/diárias-nacional (300.367) (78.185) (27.703) (6.420) 
Gastos com taxi (46.418) (22.494) (5.694) (1.444) 
Hospedagens internacionais (53.938) -  -  -  
Hospedagens nacionais (202.844) (102.148) (24.898) (5.357) 
Passagens internacionais (74.248) (40.941) -  -  
Passagens nacionais (610.686) (166.740) (73.796) (22.202) 
Seguro de viagens (6.265) (326) (371) -  
Veículos em viagens (73.354) (9.552) (7.308) (1.231) 

  (1.368.120) (420.386) (139.770) (36.654) 

32  Despesas com realização de eventos e propaganda  

São gastos com realização e divulgação de feiras e eventos real izados pela 

Fundação PTI-BR.  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Promoção e participação em eventos (944.450) (252.953) (275.396) (39.108) 
Despesas com representação (3.600) (7.051) -  -  
Propaganda e publicidade (310.764) (101.968) (266.008) (83.397) 

  (1.258.814) (361.972) (541.404) (122.505) 

33  Despesas com contratação de serviços especializados de terceiros  

São gastos com serviços especial izados de terceiros ,  contratados para 

atuação nas at ividades da Fundação PTI -BR ou relacionados aos Convênios e 

Projetos.  
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 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Asses. e Consult. Comunicação (208.400) (356.732) -  -  
Asses. e Consult. Educacional (21.000) -  -  -  
Asses. e consult. em engenharia (259.743) (93.013) (2.800) -  
Assessoria e consultoria adminis. (1.231.695) (553.990) (237.124) (48.321) 
Assessoria e consultoria em TIC (97.545) -  (78.616) -  
Assessoria e consultoria jurídica (164.596) (39.287) -  -  
Assinatura Consultiva (14.454) (12.193) -  -  
Serviço de apoio turismo -  -  (1.200) -  
Serviço de auditoria (71.694) (74.971) (3.695) (7.404) 
Serviço Técnico Laboratorial (163.159) -  -  -  
Serviços de saúde (158.852) (247.497) (1.701) -  
Serviços de tradução (14.256) (33.264) (3.277) (1.668) 
Serviços de treinamento (7.200) (43.600) (28.899) -  
Serviços literários (5.328) (39.350) -  -  

  (2.417.922) (1.493.897) (357.312) (57.393) 

34  Despesas de infraestrutura  

Referem-se aos gastos  de manutenção,  conservação e telefonia realizadas 

nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu -BR para cumprimento de suas 

atividades.   

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Manutenção móveis e software (2.160.240) (1.368.404) (387.965) (228.673) 
Manutenção predial e instalações (6.460.123) (11.543.837) (142.254) (37.695) 
Telefone e similares (440.379) (379.549) (36.613) (23.829) 

  (9.060.742) (13.291.790) (566.832) (290.197) 

35  Despesas com veículos  

Referem-se aos gastos  relacionados com consumo e manutenção dos veículos  

tais como: combustíveis, lubrif icantes, troca de peças, tributos e seguros.  

 

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Combustível e lubrificante (205.144) (120.317) -  -  
IPVA/Licenciamento/Taxas (84.999) (98.573) -  (39) 
Manutenções (235.877) (126.278) -  -  
Outras (195) (156) -  -  
Seguro (167.470) (120.006) -  1.250  

  (693.685) (465.330) -  1.211  

36  Despesas de depreciação e amortização  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Depreciação (13.417.956) (12.711.631) (2.261.940) (2.271.333) 
Amortização (22.291.929) (18.946.968) (694.847) (798.532) 

  (35.709.885) (31.658.599) (2.956.787) (3.069.865) 
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37  Despesas com bolsas de pesquisa   

São bolsas de estudos repassadas para alunos e pesquisadores.   

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Bolsistas (3.421.746) (2.612.232) (106.772) (18.441) 
Prêmio iniciação científica (22.962) (6.112) -  -  

  (3.444.708) (2.618.344) (106.772) (18.441) 

38  Fomento e suporte para incubadas  

Fomentos pagos a terceiros  e suporte para incubadas, registram os repasses 

efetuados em projetos que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável,  

social  e técnico-científ ico regional, além de ampliar a disponibil idade de 

conhecimentos e capacitar recursos  humanos.  

Os valores aplicados são registrados no ativo  até que os conveniados 

realizem a prestação de contas da aplicação dos recursos.  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Despesas de fomento (1.103.905) (363.247) (40.859) (53.195) 
Suporte para incubadas (236.766) -  -  -  

  (1.103.905) (363.247) (40.859) (53.195) 

39  Resultado financeiro l íquido  

 com restrição  sem restrição  

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

Receitas Financeiras         
Descontos obtidos 685  15  127  -  
Juros contratos de mútuos 9.447  -  21.672  -  
Juros e multas recebidos 9  557  1.845  4.297  
Rendimentos de aplicação financeira 3.981  2.308  1.870.926  834.159  
Sobra/quebra de caixa -  -  629  630  
Variação cambial ativa -  460  -  -  

  14.122  3.340  1.895.199  839.086  

         
Despesas Financeiras         
Juros/multas pagas (81.003) (3.421) (458) -  
Descontos concedidos (6) -  (374.659) (171.784) 
Equivalência patrimonial -  -  (125.000) -  
Comissões -  -  -  (16.768) 
Despesas bancárias (854) (2.558) (1.624) (1.683) 
Variação cambial passiva (373) (3.894) -  (893) 

  (82.236) (9.873) (501.741) (191.128) 

40  Resultado com imobil izado 

40.1  Baixas realizas  

Refere-se à baixa de bens adquir idos com recursos  de terceiros,  ocorridos 

na final ização dos projetos e contabil izados como ativo não monetários e/ou doação 

conforme mencionado em instrumento jurídico.  
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40.2  Subvenções de ativos não monetários  

Refere-se à reversão dos bens registrado no Ativo Imobil izado que foram 

adquiridos com recurso de terceiros  ( restrito) para Ativo Imobil izado próprio e com 

contrapartida no resultado como Subvenção de Ativos  não Monetários  

incondicionais,  em cumprimento ao NBC TC 07 -  Subvenção e Assistência 

Governamentais.   

41  Seguros  

A administração da Entidade considera suf icientes os  seguros contratados 

para cobertura de eventuais  perdas decorrentes de sinistros.  

As coberturas  vigentes na data das demonstrações são as seguintes:  

 Seguradora  Capital segurado 
31.12.2021  

De vida em grupo Companhia de Seguros Aliança do Brasil  25.170.356  

Seguro de Vida Complexo Turístico  Centauro Vida e Previdência S/A 100.000  

Responsabilidade civil Zurich Seguros  10.000.000  

Veículos (Casco) Mafre Seguros Gerais  6.047.831  

Veículos (Terceiros/Invalidez/Morte)  Mafre Seguros Gerais  39.071.000  

 

 

 

 

Flaviano da Costa Masnik  
Diretor Administrativo -Financeiro  

Eduardo Castanheira Garrido Alves  
Diretor Superintendente 
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Código para verificação: 6B5C-C86C-318D-B122
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2022 é(são) :
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