
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INVEST PARANA

01/01/2021 a 31/12/2021 17.269.926/0001-80

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 11

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 7.582.800,00R$ 4.853.800,00

  APORTES DO GOVERNO DO ESTADO DO
PARANÁ R$ 7.570.300,00R$ 4.570.300,00

  SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA A PREFEITURAS R$ 12.500,00R$ 283.500,00

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (625,00)R$ (14.800,00)

  (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
RECEITAS R$ (625,00)R$ (14.800,00)

   (-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - IMPOSTOS R$ (625,00)R$ (14.800,00)

 (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (5.219.628,30)R$ (3.921.037,46)

  (-) ADMINISTRATIVAS R$ (5.375.065,29)R$ (3.959.701,05)

   (-) VENCIMENTOS SALÁRIOS R$ (1.666.443,57)R$ (1.342.624,30)

   (-) HONORÁRIOS DA DIRETORIA R$ (953.100,13)R$ (694.033,81)

   (-) ESTAGIÁRIOS R$ (63.353,71)R$ (53.196,98)

   (-) FÉRIAS R$ (363.208,21)R$ (278.735,29)

   (-) 13º SALÁRIOS R$ (240.078,26)R$ (179.612,66)

   (-) FGTS R$ (243.334,74)R$ (183.100,83)

   (-) INSS PATRONAL R$ (710.100,11)R$ (607.253,13)

   (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ (30.107,22)R$ (22.853,91)

   (-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ (254.367,17)R$ (191.272,48)

   (-) AUXILIO TRANSPORTE R$ (2.988,91)R$ (5.138,33)

   (-) TREINAMENTO R$ (997,00)R$ (690,00)

   (-) CONSUMO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE R$ (5.623,40)R$ (3.045,47)

   (-) CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ (504,55)R$ (252,53)

   (-) CONSUMO DE MATERIAL DE
COPA/COZINHA R$ (5.825,01)R$ (1.845,26)

   (-) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO R$ (74.900,00)R$ 0,00

   (-) SERVIÇOS
COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E
INTERNET

R$ (85.153,89)R$ (42.957,70)

   (-) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO R$ (48.175,37)R$ (42.696,40)

   (-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA R$ (120.036,93)R$ (31.496,82)

   (-) VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM R$ (277.189,06)R$ (83.711,60)

   (-) CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (854,02)R$ (116,09)

   (-) CORREIOS E TELÉGRAFOS R$ (1.379,89)R$ (423,14)

   (-) SERVIÇOS DE AUDITORIA R$ (4.000,00)R$ (5.500,00)

   (-) PUBLICIDADE LEGAL R$ (24.643,00)R$ (60.716,84)

   (-) CARTÕES DE VISITA R$ (5.472,25)R$ 0,00

   (-) DESPESAS COM PROSPECÇÕES R$ (1.988,43)R$ (2.750,92)

   (-) CONTABILIDADE R$ (76.844,63)R$ (50.802,95)

   (-) TAXI R$ (6.096,61)R$ (5.259,52)

   (-) PUBLICIDADE/MARKETING R$ (8.049,90)R$ (9.954,10)

   (-) MANUTENÇÃO R$ (13.030,67)R$ (2.149,80)

   (-) EVENTOS R$ (10.214,40)R$ (108,88)

   (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA
FOTOCÓPIAS R$ (6.448,32)R$ (6.510,00)

   (-) DEPRECIAÇÃO R$ (59.990,99)R$ (45.223,32)

   (-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (10.564,94)R$ (5.667,99)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.517,38)R$ (1.300,12)

   (-) SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ (1.517,38)R$ (1.300,12)

  (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 176.252,90R$ 42.606,71

   RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL R$ 176.252,90R$ 42.606,71

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (28.277,94)R$ (9.594,45)

   (-) IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ (27.723,76)R$ (9.576,48)

   (-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS R$ (554,18)R$ (17,97)

  (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 8.979,41R$ 6.951,45

   DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 8.979,41R$ 6.951,45

 (-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS R$ (72.891,14)R$ (260.269,90)

  OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,19R$ 0,00

   OUTRAS RECEITAS DIVERSAS R$ 0,19R$ 0,00

  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (72.891,33)R$ (260.269,90)

   PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES TRABAHIS R$ 0,00R$ (260.269,80)

   (-) OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS R$ (2,00)R$ (0,10)

   (-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS R$ (72.889,33)R$ 0,00

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 2.289.655,56R$ 657.692,64
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INVEST PARANA

01/01/2021 a 31/12/2021 17.269.926/0001-80

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 11

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 6.005.034,75R$ 3.524.511,50

 ATIVO CIRCULANTE R$ 5.743.070,96R$ 3.419.288,97

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 5.712.459,20R$ 3.401.643,98

   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
MOEDA NACIONAL

R$ 0,00R$ 15.000,00

    BANCO DO BRASIL S.A - PMAI R$ 0,00R$ 15.000,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 5.712.459,20R$ 3.386.643,98

    BANCO DO BRASIL S.A - RF CP
AUTOMATICO

R$ 0,00R$ 72.935,99

    BANCO DO BRASIL S.A - RF CP
EMPRESA AGIL

R$ 4.698.906,16R$ 2.357.228,50

    BANCO DO BRASIL S.A - RF CP
EMPRESA AGIL - PMAI

R$ 1.013.553,04R$ 956.479,49

  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
PRAZO

R$ 30.611,76R$ 17.644,99

   ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A
TERCEIROS

R$ 24.611,76R$ 11.644,99

    FÉRIAS - ADIANTAMENTO R$ 24.611,76R$ 11.644,99

   CLIENTES A RECEBER R$ 6.000,00R$ 6.000,00

    MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES R$ 6.000,00R$ 6.000,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 261.963,79R$ 105.222,53

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 42.164,25R$ 0,00

   OUTROS CRÉDITOS R$ 42.164,25R$ 0,00

    DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 42.164,25R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 219.799,54R$ 105.222,53

   BENS MÓVEIS R$ 501.413,56R$ 326.845,56

    MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 170.883,96R$ 170.883,96

    APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS

R$ 17.360,39R$ 17.360,39

    EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS

R$ 303.485,21R$ 133.415,21

    MAQUINAS, INSTALAÇÕES E
UTENSILIOS DE ESCRITORIO

R$ 1.006,00R$ 1.006,00

    EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E
FOTOS

R$ 8.678,00R$ 4.180,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (281.614,02)R$ (221.623,03)

    (-) DEPRECIAÇÃO R$ (281.614,02)R$ (221.623,03)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.005.034,75R$ 3.524.511,50

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.016.281,28R$ 825.413,59

  OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP R$ 612.378,54R$ 486.054,74

   PESSOAL A PAGAR R$ 612.378,54R$ 486.054,74

    SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS A
PAGAR

R$ 0,00R$ 18.355,25

    PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS R$ 482.121,71R$ 368.575,68

    INSS A RECOLHER R$ 96.196,23R$ 71.220,61

    FGTS A RECOLHER R$ 28.572,97R$ 24.105,68

    PIS FOLHA DE PAGAMENTO A
RECOLHER

R$ 5.391,73R$ 3.797,52

    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 95,90R$ 0,00

  FORNECEDORES CONTAS A PAGAR R$ 46.607,07R$ 19.598,29

   FORNECEDORES CONTAS A PAGAR -
CP

R$ 46.607,07R$ 19.598,29

    QUALIINFO INFORMATICA LTDA-ME R$ 551,00R$ 530,00

    COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ

R$ 6.202,91R$ 2.198,54

    COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A R$ 149,90R$ 0,00

    INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO
REGIONAL DO PARANA

R$ 575,00R$ 0,00

    VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO

R$ 20.775,08R$ 16.869,75

    AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A R$ 16.449,95R$ 0,00

    ALL SERVICES LTDA R$ 1.903,23R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 95.724,09R$ 58.897,33

   OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP R$ 95.724,09R$ 58.897,33

    IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS
JETONS

R$ 95.724,09R$ 58.147,33

    ISS S/FATURAMENTO R$ 0,00R$ 750,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.301,78R$ 593,43

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 1.301,78R$ 593,43

    PIS RETIDO A RECOLHER R$ 57,79R$ 23,27

    COFINS  RETIDO A RECOLHER R$ 266,79R$ 107,42

    CSLL RETIDO A RECOLHER R$ 88,92R$ 35,81

    ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO DE
TERCEIROS

R$ 119,00R$ 64,58

    IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE
TERCEIROS

R$ 95,91R$ 35,81

    INSS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOA JURIDICA

R$ 673,37R$ 326,54

  PROVISÕES A CURTO PRAZO R$ 260.269,80R$ 260.269,80

   PROVISÃO PARA RISCOS
TRABALHISTAS A CURTO PRAZO

R$ 260.269,80R$ 260.269,80

    PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES TRABALHI

R$ 260.269,80R$ 260.269,80

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.988.753,47R$ 2.699.097,91

  PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 4.988.753,47R$ 2.699.097,91

   SUPERÁVITS OU DÉFICITS
ACUMULADOS

R$ 4.988.753,47R$ 2.699.097,91

    SUPERAVIT OU DÉFICIT DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 2.699.097,91R$ 2.041.405,27

    SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$ 2.289.655,56R$ 657.692,64

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em reais)

INVEST PARANÁ  
CNPJ: 17.269.926/0001-80

Nota 2021 2020
Receita operacional bruta 12 7.582.800,00 4.853.800,00
( - ) Deduções da receita bruta 12.a (625,00) (14.800,00)
Receita Operacional líquida 12.b 7.582.175,00 4.839.000,00
Superávit bruto 7.582.175,00 4.839.000,00
(Despesas) receitas operacionais (5.475.680,19) (4.229.547,43)
Depesas administrativas 13 (5.437.389,68) (4.214.302,86)
Despesas tributárias 14 (27.723,76) (9.576,48)
Outras (despesas) receitas operacionais 15 (10.566,75) (5.668,09)
Resultado antes do resultado fi nanceiro líquido 2.106.494,81 609.452,57
Resultado fi nanceiro 16 183.160,75 48.240,07
Despesas fi nanceiras 16.a (2.071,56) (1.318,09)
Receitas fi nanceiras 16.b 185.232,31 49.558,16
Superávit do exercício 2.289.655,56 657.692,64

Eventos  Patrimônio Superávit / Défi cit Total Social acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 723.714,49 294.619,07 1.018.333,56
Incorporação ao patrimônio social 294.619,07 (294.619,07) -
Superávit do exercício - 277.731,23 277.731,23
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.018.333,56 277.731,23 1.296.064,79
Incorporação ao patrimônio social 277.731,23 (277.731,23) -
Superávit do exercício - 745.340,48 745.340,48
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.296.064,79 745.340,48 2.041.405,27

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit (défi cit) do período 2.289.655,56 657.692,64
Ajustes por:
Depreciações/amortização 59.990,99 45.223,32
Superávit (défi cit) ajustado 2.349.646,55 702.915,96
(Aumento) redução de ativos
Adiantamentos (12.966,77) (2.010,47)
Valores a receber - 42.000,00
Outros créditos (42.164,25) -

(55.131,02) 39.989,53
Aumento (redução) de passivos
Pessoal a pagar 126.323,80 168.661,08
Fornecedores 27.008,78 (3.076,38)
Obrigações tributárias a recolher 37.535,11 3.605,95
Provisão para continência - 260.269,80

190.867,69 429.460,45
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.485.383,22 1.172.365,94
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aumento de ativo imobilizado (174.568,00) (10.854,88)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (174.568,00) (10.854,88)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos

Empréstimo e fi nanciamentos - -
Caixa líquido usado nas atividades de fi nanciamentos - -
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.310.815,22 1.161.511,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.401.643,98 2.240.132,92
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 5.712.459,20 3.401.643,98

(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.310.815,22 1.161.511,06

Demonstrativo do superávit ou défi cit Exercícios fi ndos 
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Passivo 2021 2020
Circulante Nota 1.016.281,28 825.413,59
Fornecedores 7 46.607,07 19.598,29
Obrigações trabalhistas e encargos 8 612.378,54 486.054,74
Obrigações tributárias 9 97.025,87 59.490,76
Provisão para coningências 10 260.269,80 260.269,80
Total do passivo 1.016.281,28 825.413,59
Patrimônio líquido 11 4.988.753,47 2.699.097,91

Patrimônio social 11.a 2.699.097,91 2.041.405,27
Superávit do exercício 11.a 2.289.655,56 657.692,64

Total do passivo e patrimônio líquido 6.005.034,75 3.524.511,50

Ativo 2021 2020
Circulante Nota 5.743.070,96 3.419.288,97

Caixa e equivalentes de caixa 3 5.712.459,20 3.401.643,98
Adiantamentos a pessoal 4 24.611,76 11.644,99
Clientes a receber 5 6.000,00 6.000,00

Não Circulante 261.963,79 105.222,53

Depósitos judiciais 42.164,25 -
Imobilizado 6 219.799,54 105.222,53

Total do Ativo 6.005.034,75 3.524.511,50

Demonstrações dos fl uxos de caixa 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)
1 Contexto operacional
A Invest Paraná, pessoa jurídica de direito privado, sem fi ns lucrativos e de inte-
resse e fi nalidade públicos, sob a modalidade de Serviço Social Autônomo, nos 
termos da Lei nº 17.016 de 16 de dezembro de 2011, e tem por missão institucio-
nal a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná, 
através da prestação de serviços de atração de investimentos econômicos ao 
Estado, com ênfase na identifi cação de oportunidades de negócios que resultem 
na conquista de novas empresas e, por consequência, na geração de empregos 
na otimização do uso dos recursos energéticos e na modernização tecnológica.
A Invest Paraná tem por missão, também, identifi car as áreas potenciais de inves-
timentos e pensar sobre as soluções que existem para introduzir as mudanças ne-
cessárias, buscando oportunidades de negócios e fomentando a economia das re-
giões com vistas na identidade produtiva de cada um dos municípios do Estado.
2 Principais práticas contábeis
São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações 
Contábeis:
2.1 Apresentação das demonstrações fi nanceiras 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com a Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 - 
“Entidades sem fi nalidade de lucros”. Estão sendo divulgadas de forma compara-
tiva as do exercício anterior. Os relatórios ora publicados estão adequados a Lei 
11.638/07 e Lei 11.941/09.
2.2 Instrumentos fi nanceiros
Os instrumentos fi nanceiros da Entidade, restringe-se a caixa e equivalentes de cai-
xa, contas a receber e contas a pagar, em condições normais de mercado. Estes 
instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando a li-
quidez, a rentabilidade e a minimização de riscos. A Entidade não efetuou aplicações 
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.
2.3  Apuração do resultado – receitas e despesas
As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência.
2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e aplica-
ções fi nanceiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignifi cante 
risco de mudança de valor.
2.5  Adiantamento a pessoal
Nesta conta estão registrados os adiantamentos de férias de funcionários.
2.6 Valores a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela pres-
tação de serviços no curso norma das atividades da entidade, reconhecidos pelo 
valor justo.
2.7  Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumu-
lada e perda por redução ao valor recuperável acumulado.
As depreciações acumuladas foram calculadas pelo método linear, considerando 
a estimativa de vida útil dos bens.
Vida útil estimada para o exercício corrente:

 Taxas de depreciação
Aparelhos e utensílios domésticos 10% a.a
Equipamentos de processamento de dados 20% a.a
Máquinas, instalações e utensílios de escritório 10% a.a
Mobiliário em geral 10% a.a
Equipamentos de áudio, vídeo e fotos 10% a.a
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.
2.8  Provisão para redução no valor recuperável
Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 entidade não cons-
tatou a necessidade de reconhecimento de provisão para redução do valor re-
cuperável dos ativos.
2.9  Contas a pagar
São contas a pagar de curto prazo por bens ou serviços que foram adquiridos 
de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classifi cadas como passivos 
circulantes.
2.10 Provisão para férias e encargos
Foram constituídas provisões para férias para cobertura prevista das obrigações 
relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos.

2.11  Demais ativos e passivos
Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as 
variações monetárias ou cambiais. Os ativos e passivos são classifi cados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próxi-
mos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3.  Caixa e equivalentes de caixa
 2021 2020 -------------------- -------------------
Depósitos bancários a vista  - 15.000,00
Aplicações de liquidez imediata 5.712.459,20 3.386.643,98 -------------------- -------------------
 5.712.459,20 3.401.643,98
As aplicações fi nanceiras classifi cadas como caixa e equivalentes de caixa são representa-
das por operações de renda fi xa junto ao Banco do Brasil S/A, de curto prazo, prontamente 
conversível em caixa e estão sujeitas a um insignifi cante riscos de mudança de valor. As 
receitas geradas por estes investimentos são registradas como receitas fi nanceiras.
4 Adiantamento a pessoal
 2021 2020 --------------- ----------------
Adiantamento de férias 24.611,76 11.644,99 --------------- ----------------
 24.611,76 11.644,99
5 Clientes a receber
 2021 2020  --------------- --------------
Município de Teixeira Soares 6.000,00 6.000,00 --------------- --------------
 6.000,00 6.000,00
6 Imobilizado
  Depreciação 2021 2020
 Custo Acumulada Líquido Liquido ---------------- ------------------ --------------  ----------------
Aparelhos e utensílios domésticos 17.360,39 11.675,03 5.685,36 8.356,12
Equip. processamentos dados 303.485,21 118.370,41 185.114,80 54.617,83
Máquinas, inst., utensílios escritório 1.006,00 842,86 163,14 263,74
Mobiliário em geral 170.883,96 147.032,83 23.851,13 40.939,80
Equipamentos de áudio, vídeo, fotos 8.678,00 3.692,89 4.985,11 1.045,04 ---------------- ----------------- ---------------- - ---------------
TOTAL 501.413,56 281.614,02 219.799,54 105.222,53
7 Fornecedores
 2021 2020
 ---------------- -------------------
Companhia de Tecnologia da Informação 6.202,91 2.198,54
Qualinfo Informática Ltda. 551,00 530,00
Copel Telecomunicações S/A 149,90 -
Instituto Euvaldo Lodi Núcleo 575,00 
VR Benefícios e Serviços de Processamento 20.775,08 16.869,75
Agencia de Fomento 16.449,95 -
ALL Services Ltda 1.903,23 - ---------------- -------------------
 46.607,07 19.598,29
8 Obrigações trabalhistas e encargos
 2021 2020 ----------------- -----------------
Salários e honorários a pagar 18.355,25
Provisão de férias e encargos 482.121,71 368.575,68
INSS a recolher 96.196,23 71.220,61
FGTS a recolher 28.572,97 24.105,68
PIS folha de pagamento a recolher 5.391,73 3.797,52
Contribuição sindical 95,90 - ----------------- -----------------
 612.378,54 486.054,74
9 Obrigações tributárias
 2021 2020 ---------------- -----------------
IRRF s/salários e honorários  95.724,09 58.147,33
PIS retido a recolher 57,79 23,27
Cofi ns retido a recolher 266,79 107,42
CSLL retido a recolher 88,92 35,81
ISS retido na fonte s/serviços de terceiros  119,00 64,58
IRRF s/prestação serviços de terceiros 95,91 35,81
INSS retido serviços 673,37 326,54
PIS s/faturamento - 750,00 ---------------- -----------------
 97.025,87 59.490,76

10. Contingências passivos
Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídicos da Entidade, 
para o mês de dezembro de 2021, existe contingências passivas decorrentes 
de processos judiciais em andamento com probabilidade de perda provável 
e possível, relativos a processos trabalhistas, conforme demonstramos a 
seguir:
 PROBABILIDADE
DESCRIÇÃO DE PERDA 2021 2020------------------------------ ---------------- ------------------ -----------------
Provisão Trabalhista Provável 78.467,40 78.467,40
Provisão Trabalhista Possível 181.802,40 181.802,40  ------------------ -----------------
TOTAL  260.869,80 260.269,80
11 Patrimônio líquido
a) Patrimônio Social
O Patrimônio social da entidade é constituído pela dotação inicial acrescido dos 
défi cits e superávits acumulados desde a fundação da entidade.
 2021 2020 -------------------- --------------------
Patrimônio social 2.699.097,91 2.041.405,27
Superávit do exercício 2.289.655,56 657.692,64 -------------------- --------------------
 4.988.753,47 2.699.097,91
RECEITAS
12) Receita operacional bruta
 2021 2020 ------------------- --------------------
Aportes do Governo do Estado do Paraná 7.570.300,00 4.570.300,00
Serviços de assessoria e consultoria 12.500,00 283.500,00 ------------------- ---------------------
 7.582.800,00 4.853.800,00
a) Deduções da receita bruta
ISS (625,00) (14.800,00) ------------------- -------------------
b) Receita líquida  7.582.175,00 4.839.000,00
DESPESAS
13 Despesas Administrativas
a) Remuneração a pessoal
 2021 2020 ----------------- ----------------------
Salários (1.666.443,57) (1.342.624,30)
Honorários da diretoria (953.100,13) (694.033,81)
Estagiários (63.353,71) (53.196,98)
Férias (363.208,21) (278.7352,29)
13º salário (240.078,26) (179.612,66) --------------------- ---------------------
 (3.286.183,88) (2.548.203,04)
b) Encargos sociais
 2021 2020 ------------------- -------------------
FGTS (243.334,74) (183.100,83)
INSS patronal (710.100,11) (607.253,13)
PIS s/folha de pagamento (30.107,22) (22.853,91) ------------------- ------------------
 (983.542,07) (813.207,87)
c) Benefícios pessoal
 2021 2020 ------------------- -------------------
Auxilio alimentação (254.367,17) (191.272,48)
Auxilio transporte (2.988,91) (5.138,33)
Treinamentos (997,00) (690,00) ------------------- ------------------
 (258.353,08) (197.100,81)
d) Consumo de materiais
 2021 2020 ---------------- ----------------
Consumo de materiais de expediente (5.623,40) (3.045,47)
Consumo de materiais de limpeza (504,55) (252,53)
Consumo de materiais copa/cozinha (5.825,01) (1.845,26) ---------------- ----------------
 (11.952,96) (5.143,26)
e) Serviços de terceiros pessoa jurídica
 2021 2020 ------------------ -------------------
Locação imóvel/ condomínio (74.900,00) -
Serviços Comunicação/telecomunicação (85.153,89) (42.957,70)
Locação de mão de obra limpeza (48.175,37) (42.696,40)

Serviços de terceiros pessoas jurídicas (120.036,93) (31.496,82)
Viagem, estadia e hospedagem (277.189,06) (83.711,60)
Cartórios, taxas e emolumentos (854,02) (116,09)
Correios (1.379,89) (423,14)
Serviços de Auditoria (4.000,00) (5.500,00)
Publicidade legal (24.643,00) (60.716,84)
Cartões de visita (5.472,25) -
Despesas com prospecções (1.988,43) (2.750,92)
Contabilidade (76.844,63) (50.802,95)
Táxi (6.096,61) (5.259,52)
Publicidade/marketing (8.049,90) (9.954,10)
Manutenção (13.030,67) (2.149,80)
Eventos (10.214,40) (108,88)
Serviços de locação para fotocópias (6.448,32) (6.510,00) ----------------- -----------------
 764.477,37 345.154,76
f) Depreciação
 2021 2020 ----------------- -------------------
Depreciação (59.990,99) (45.223,32) ----------------- ------------------
 (59.990,99) (45.223,32)
g) Ressarcimento de despesas
 2021 2020 ----------------- ----------------
Despesas proporcional termo Comodato  (72.889,33) - ----------------- ----------------
 (72.889,33) -
h) Provisões para Indenizações
 2021 2020 ------------------- -------------------
Provisão contingências trabalhistas - (260.269,80) ------------------- -------------------
 (260.269,80) ----------------------- ---------------------
Total despesas administrativas (5.437.389,68) (4.214.302,86)

14) Despesas tributárias
 2021 2020 ------------------ ---------------
IRRF s/ rendimentos fi nanceiros (27.723,76) (9.576,48) ------------------ ----------------
 (27.723,76) (9.576,48)
15) Outras (despesas) receitas operacionais
 2021 2020 ----------------- ----------------
Outras variações diversas (2,00) (0,10)
Bens de pequeno valor (10.564,94) (5.667,99)
Outras receitas  0,19 - ----------------- ----------------
 (10.566,75) (5.668,09)
16Resultado fi nanceiro
a)Despesas fi nanceiras
 2021 2020 ---------------- ---------------
Despesas bancárias (1.517,38) (1.300,12)
IOF s/operações fi nanceiras  (554,18) (17,97) ---------------- ---------------
 (2.071,56) (1.318,09)
b)Receitas fi nanceiras
Descontos fi nanceiros obtidos 8.979,41 6.951,45
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 176.252,90 42.606,71 ----------------- -----------------
 185.232,31 49.558,16 ------------------ -----------------
Resultado fi nanceiro líquido 183.160,75 48.240,07
17Isenções Tributárias
A INVEST PARANÁ, na condição de entidade sem fi ns lucrativos, nos termos da 
legislação vigente, goza do benefício de isenção do pagamento do Imposto de 
Renda e Contribuição social.

Diretores
José Eduardo Bekin - Presidente

Paulo Alexsandro Morva Martins – Diretor Executivo

Contador
Jose Eurides Borges Filho – CRC-PR 032766/O-6

Aos
Diretores da:
INVEST PARANÁ
Curitiba - PR 
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Invest Paraná, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit ou 
défi cit, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Invest Paraná, em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria do Período Anterior 
Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020, apresentados 
para fi ns de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes 
que emitiram relatório datado de 26 de março de 2021, com ressalva.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-

ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade 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 Entidade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-
das 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 dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso:
•Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade. 
•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 continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
•Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as 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 planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos du-
rante nossos trabalhos.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

Executive Auditores Independentes
CRC-PR-005657/O-1

Nelson Bazzaneze 
Contador CRC-PR-045350/O-1
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 
Contratação de serviço de diagramação das demonstrações contábeis da Invest Paraná, 
referentes ao ano-calendário 2021, para publicação em jornal de grande circulação e no 
Diário Oficial do Estado do Paraná.  
 
O serviço de diagramação deverá ser realizado no padrão do jornal e no padrão exigido 
pelo Diário Oficial do Estado do Paraná. Para além da diagramação, está contemplado 
nesse objeto a publicação das demonstrações contábeis no jornal de grande circulação.   
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Tendo em vista a necessidade de dar publicidade as demonstrações contábeis das 
entidades sem fins lucrativos cuja receita bruta anual auferida for superior ao limite 
previsto no art. 3º, II da Lei Complementar nº 123/2006, faz-se necessária a contratação 
pretendida.  
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
A ferramenta e o orçamento devem, obrigatoriamente, abranger as seguintes exigências, 
podendo existir mais características, desde que não influenciem no preço proposto: 
 

1. Diagramação dos documentos contábeis anexos ao presente termo para fins de 
publicação no jornal e no Diário Oficial do Estado do Paraná; 

2. Publicação do arquivo junto ao jornal; 
 Envio dos documentos diagramados a Invest Paraná em arquivo que aceite edi-

ção, para fins de registro e guarda.
   
4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA 
A proposta deverá conter a descrição completa do serviço oferecido e as formas de 
pagamento.  
O valor deve ser apresentado na moeda real. Ainda que o custo para o fornecedor seja 
em outra moeda o pagamento será feito obrigatoriamente em real, não sendo cabível 
qualquer alteração do valor ao longo do contrato em razão da variação da moeda.  
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