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Companhia Paulista de Obras e Serviços
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

C.N.P.J. 67.102.020/0001-44

A Companhia Paulista de Obras e Serviços — CPOS, empresa de economia mista
vinculada à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, presta serviços
de engenharia ou de consultoria a diversos órgãos e entidades do Estado, da
Administração Direta e Indireta, elaborando projetos e laudos de avaliação, gerenciando
obras novas e reformas, e administrando edifícios públicos.
De 1º de janeiro até 7 de dezembro de 2005, a CPOS conquistou 81 novos
empreendimentos, sendo: 36 para gerenciamento de obras, 21 para a elaboração de
projetos e 24 para avaliação imobiliária, gestão de imóveis do Conselho do Patrimônio
do Estado e regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social.
Além dos 81 novos empreendimentos conquistados em 2005, a CPOS deu continuidade
em mais 56, relativos a contratações realizadas em anos anteriores.

• EMPREENDIMENTOS
Podemos destacar alguns empreendimentos de grande relevância para o Estado,
concluídos em 2005: reforma da Penitenciária de Assis e construção das Penitenciárias
Compactas de Marabá Paulista, Flórida Paulista; Tupi Paulista e Irapuru; Ala de
Progressão Penitenciária - APP nas Penitenciárias I e II de Bauru; Centro de Detenção
Provisória – CDP de Caiuá, CDP de Suzano; Penitenciária Compacta Dupla de Guareí;
CDP Horizontal de São Bernardo do Campo; complementação do CDP Vertical de
Diadema; CDP de Mogi das Cruzes e reforma da Penitenciária de Presidente Prudente.
Com o término destes empreendimentos, a Secretaria de Administração Penitenciária
gerou novas vagas para o Estado. Parte dos serviços de reforma do Museu de
Tecnologia também foi concluída para a instalação da nova sede da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. No Edifício CIDADE I, foram
concluídos os serviços técnicos especializados de engenharia para instalação de
dutos e revisão de equipamentos do sistema de ar condicionado para o Departamento
de Águas e Energia Elétrica – DAEE e a execução de serviços de impermeabilização
na cobertura do 10º andar para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Podemos citar como outro empreendimento
de grande relevância para o Estado a conclusão da Faculdade de Tecnologia de São
José do Rio Preto (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza — Ceeteps),
os serviços de demolição externa e implosão dos Pavilhões 2 e 5 para a implantação
da terceira fase do Parque da Juventude (Secretaria de Energia, Recursos Hídricos
e Saneamento), além da reforma para instalação do Museu da Energia de São Paulo
(Fundação do Patrimônio Histórico da Energia), ampliação e reforma do centro de
esportes do Parque Estadual Fontes do Ipiranga — PEFI (Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social) e reforma do Galpão do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo — Fussesp. Atendendo ao Programa de Reforma de Delegacias
e Cadeias Públicas nos municípios do interior e litoral, foram concluídos os seguintes
empreendimentos para a Secretaria de Segurança Pública: Delegacia de Ribeirão
Preto, 1ª Delegacia da Mulher, 12 cadeias públicas localizadas em Tambaú, Tietê,
Cajuru, Pirassununga, Batatais, São José do Rio Pardo, Jaboticabal, Bebedouro,
Orlândia, Itapira, Porto Feliz e Lorena, além da Delegacia e Cadeia Pública de Casa
Branca e, por fim, a reforma do telhado da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM.
Em 2005, a CPOS deu continuidade à sua política de conquista de novos clientes, que
resultaram em novos contratos, como os relacionados adiante, além da perspectiva
de novos empreendimentos (em licitação) e propostas (em negociação): Assembléia
Legislativa — projeto e construção do edifício Anexo à Assembléia Legislativa; Fundação
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Patrimônio Histórico da Energia — restauração dos Monumentos Históricos do Parque
Caminhos do Mar; Procuradoria Geral do Estado — projeto executivo de reforma na
Procuradoria Regional de Araçatuba; Prefeitura de São Paulo — laudo de Avaliação
do Mackenzie; laudo de avaliação do edifício da Companhia de Processamento de
Dados do Município de São Paulo – Prodam; para a Secretaria de Energia, Recursos
Hídricos e Saneamento — demolição e implosão dos Pavilhões 2 e 5, projetos para
o Pavilhão de Exposições, gerenciamento da reforma dos Pavilhões 4 e 7 e das obras
no Jardim do Teatro, todos no Parque da Juventude (Fase III); Secretaria da Habitação
— regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social (Projeto Pró-Lar
Regularização) e Secretaria da Justiça — projetos e licitação das fases I e II do
Parque Estadual do Belém.
Muitos dos novos empreendimentos são considerados especiais e de grande porte,
tais como: reforma e restauro do Palácio da Justiça; gerenciamento da reforma dos
Pavilhões 4 e 7 e das obras no Jardim do Teatro, todos no Parque da Juventude
(Fase III); implantação de Parques (Adutora Rio Claro – Sabesp, Belém, Villa Lobos
e Ecoturismo); implantação da Ciclovia do Rio Pinheiros; gestão dos imóveis do
Conselho do Patrimônio Imobiliário. Nesta categoria de empreendimentos especiais
também se destacam os contratos com o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que englobam o restauro do prédio do Palácio da Justiça, as demolições das
construções existentes, os serviços preliminares, desde a sondagem, projeto básico,
levantamento planialtimétrico, orçamento da obra e licitação para a contratação da
futura construção do edifício anexo do Tribunal de Justiça; da Assembléia Legislativa
e dos Pavilhões 4 e 7 do Parque da Juventude que, por sua suntuosidade e porte,
representam para a CPOS desafios inovadores, mas exeqüíveis, em razão da
capacidade e qualidade técnica alcançada na prestação de serviços. Nesse contexto,
também se enquadra o Projeto Pró-Lar Regularização, cujo escopo dos serviços
prestados pela CPOS, no processo de regularização dos Núcleos Habitacionais de
Interesse Social, é específico para cada Núcleo/Município.
A CPOS também consolidou, em 2005, os serviços de administração de condomínios
com a gestão do Centro Integrado de Administração do Estado – C.I.D.A.D.E., que
conta com 11 condôminos (CDHU, CPTM, CSPE, DAEE, Emplasa, Casa Civil —
Gabinete do Governador —, Metrô, Nossa Caixa, SERT, Secretaria da Habitação e
Secretaria dos Transportes Metropolitanos), e uma população diária de cerca de
5.200 pessoas, sendo 3.700 de órgãos alocados e 1.500 flutuantes.

• PROJETOS
A CPOS elaborou: para a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto
executivo, realizou o levantamento cadastral e a sondagem do terreno para a construção
do prédio anexo à Assembléia Legislativa; o projeto básico de reformas no Conjunto
Desportivo Baby Barioni para a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer; o projeto
para adequação da instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio e
aprovação do Corpo de Bombeiros para a Fundação do Bem-Estar do Menor –
Febem, o projeto executivo dos sistemas de alarme do Bloco D para a Universidade
de Campinas – Unicamp, o projeto de drenagem e impermeabilização nos
estacionamentos da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap, o
projeto de reforma da subestação do Palácio dos Bandeirantes (Casa Civil); elaborou
para a Secretaria do Meio Ambiente o projeto de reforma das coberturas dos prédios
1, 29 e 37 do Instituto Florestal e o projeto de paisagismo e de instalações elétricas

das áreas externas do Parque Villa Lobos; o projeto executivo de reforma da
Procuradoria Regional de Araçatuba para a Procuradoria Geral do Estado; elaborou
para a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento o projeto para o
Pavilhão de Exposições do Parque da Juventude e o projeto de adequação dos
Pavilhões 4 e 7 do Carandiru; realizou para a Secretaria da Administração
Penitenciária: o projeto executivo de Circuito Fechado de TV (CFTV) para o CDP de
Pinheiros; o projeto de arquitetura para a cozinha do CDP de Suzano; sondagens,
anteprojeto, material licitatório para a Penitenciária do Estado; o projeto de combate a
incêndio para a Penitenciária Feminina do Butantã; o projeto executivo de CFTV para
o CDP de Franco da Rocha e o projeto de reforma da Penitenciária do Estado.

• AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
Na área de avaliações, a CPOS elaborou laudos de avaliação de imóveis para diversos
clientes: “Pousada Vila dos Operadores” (Companhia Energética de São Paulo –
CESP); benfeitorias localizadas no trecho Jurubatuba–Grajaú (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM); de imóvel localizado na Rodovia Marechal Rondon —
Bauru/SP e em Caraguatatuba/SP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica –
CTEEP); — laudo de avaliação e estudo vocacional de áreas do Rodoanel, denominadas
G. Aronson; e Isaias Feigenson (Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA); Complexo
Guarapiranga; Usina de Isabel e da Barragem Edgar de Souza (Empresa Metropolitana
de Águas e Energia – EMAE); laudo de avaliação de 2 vagas de garagem (Fundap);
laudo para locação de imóvel do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo – IPEM; laudo de avaliação de imóvel localizado na Rua da Consolação/SP; de
imóvel nas estações Marechal Deodoro e Penha para a Companhia do Metropolitano
de São Paulo – Metrô; do imóvel do Mackenzie para a Prefeitura Municipal de São
Paulo, e de dois edifícios pertencentes à Prodam; para a Sabesp foram elaborados
laudos de avaliação dos seguintes imóveis: dois conjuntos de escritório, “Fazenda
Itahiê”, “Cidade Ariston”, de imóvel localizado em Mairiporã, “Fazenda Santa Sabina” e
“João Padilha”.

• DIVERSIFICAÇÃO NA NATUREZA DOS EMPREENDIMENTOS
Como mencionado anteriormente, muitos dos novos empreendimentos conquistados
em 2005 são considerados especiais e de grande porte. Além disso, há de se ressaltar
os benefícios da diversificação na natureza dos empreendimentos.
Em 2005, a CPOS assumiu a gestão do Cadastro de Materiais Públicos – CADMAT para
os itens da construção civil, conforme obrigação assumida com a Secretaria de
Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SERHS).

• INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA
Para os empreendimentos relacionados anteriormente e atendimento às exigências e
regulamentações estabelecidas pelo Governo de Estado de São Paulo, tais como:
Pregão Eletrônico, Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), CADMAT, Sistema de
Informações das Fundações e Empresas (SINFE), Conectividade Social, e Site
Institucional, a CPOS, tendo em vista as necessidades de manter a empresa competitiva
e prestando serviços com a rapidez e qualidade requeridas pelos clientes, aprovou, no
segundo semestre de 2005, um Plano Diretor de Informática.

A Diretoria.

Secretaria de Energia,
Recursos Hídricos e Saneamento

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em milhares de reais)

Ativo
2005 2004

Circulante 26.307 25.020
Caixa e bancos 1.754 805
Aplicações financeiras 16.966 1.309
Clientes 1.649 6.862
Serviços em andamento 83 -
Convênio em andamento - 3.156
Títulos e valores mobiliários - 7.361
Créditos a receber 3.490 3.572
Outros créditos 2.172 1.790
Estoques 70 85
Despesas antecipadas 123 80

Realizável a longo prazo 75.575 79.731
Alienação de imóveis 3.211 2.830
Clientes 18.095 17.296
Pagamentos por conta de contratos 149 149
Imposto de renda e contribuição
social diferidos 1.085 1.085

Depósitos judiciais 1.221 1.362
Imóveis destinados a venda 45.993 46.160
Valor a receber por venda de imóveis 5.821 6.120
Valores a receber - ações cíveis - 4.729

Permanente 19.296 14.150
Investimento 4.928 -
Imobilizado 14.368 14.150

Total 121.178 118.901

Passivo e Patrimônio Líquido
2005 2004

Circulante 10.391 6.877
Fornecedores 2.793 1.945
Cauções e retenções contratuais 9 11
Provisão da folha de pagamento - 2
Encargos sociais 528 402
Provisão para  férias 1.656 1.570
Obrigações tributárias 2.099 2.260
Contas a pagar 227 492
Contas correntes 3.079 195

Exigível a longo prazo 37.598 36.092
Provisão para contingências 27.279 26.537
Obrigações a pagar 6.425 6.239
Contas correntes 3.894 3.316

Patrimônio líquido 73.189 75.932
Capital
Capital subscrito 82.526 82.526

Reservas de capital 26.168 26.168
Prejuízos acumulados (35.505) (32.762)

Total 121.178 118.901
As notas explicativas  integram as demonstrações contábeis

2005 2004
Receita Operacional Bruta
Receita de Prestação de Serviços 16.103 26.212

Deduções da Receita Operacional
Impostos e Contribuições Incidentes  sobre Serviços (2.282) (3.466)

Receita Operacional Líquida 13.821 22.746
Custos dos Serviços Prestados (13.256) (16.163)
Lucro (Prejuízo) Bruto 565 6.583
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas e gerais (10.513) (9.681)
Contingências judiciais (742) (1.553)
Despesas tributárias (79) (67)
Despesas financeiras (276) (407)
Receitas financeiras 6.463 2.319
Outras receitas e despesas 2.073 1.697

(3.074) (7.692)
Lucro (Prejuízo) Operacional (2.509) (1.109)
Resultado não Operacional (234) 154
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (2.743) (955)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações de Resultados Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em milhares de reais)

2005 2004
Origens de Recursos
Das operações
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (2.743) (955)
Itens que não representam movimentação
do capital circulante:
Depreciação 357 321
Valor residual do ativo imobilizado baixado 10 121

De terceiros
Diminuição do realizável a longo prazo 5.336 3.921
Aumento do exigível a longo prazo 1.506 1.888

4.466 5.296
Aplicações de Recursos
Aumento do realizável a longo prazo 1.180 7
No ativo permanente
Aquisição de imobilizado 585 465
Aquisição de investimento 4.928 -

Diminuição do exigível a longo prazo - 235
6.693 707

Acréscimo do capital circulante líquido (2.227) 4.589
Demonstrações das variações do capital circulante
Ativo circulante
No final do exercício 26.307 25.020
No início do exercício 25.020 17.909

1.287 7.111
Passivo circulante
No final do exercício 10.391 6.877
No início do  exercício 6.877 4.355

3.514 2.522
Variação do capital circulante líquido (2.227) 4.589

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Capital Adiantamento para Prejuízos
Social Futuro Aumento de Capital Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2003 82.526 26.168 (31.807) 76.887
Prejuízo do exercício - - (955) (955)
Saldos em 31 de dezembro de 2004 82.526 26.168 (32.762) 75.932
Prejuízo do exercício - - (2.743) (2.743)
Saldos em 31 de dezembro de 2005 82.526 26.168 (35.505) 73.189

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Paulista de Obras e Serviços –
CPOS, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais,
procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Diretoria,
referentes ao exercício social findo em 31 dezembro de 2005, e com base nos
exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela Administração,
considerando, ainda, o Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes,
TGB Auditores e Consultores S/S, datado de 1º de março de 2005, concluíram que
os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes,  estão
adequadamente apresentados, e opinam favoravelmente ao seu encaminhamento
para deliberação da Assembléia Geral de Acionistas.

São Paulo, 06 de março de 2005
Eduardo Baitello - Sandra Lúcia Fernandes Marinho - Simião Gonçalves

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À DD. DIRETORIA DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS
SÃO PAULO - SP
1. Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E
SERVIÇOS – CPOS, levantado  em 31 de dezembro de 2005 e a respectiva
Demonstração do Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido e Origens e Aplicações
de Recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Os exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume de transações, e o sistema contábil e de controles internos da
Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das
práticas e das estimativas contábeis mais representativas, adotadas pela COMPANHIA
PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS, bem como da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/04, apresentadas
para fins de comparação foram examinadas por outros auditores independentes, que
emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 23/02/05.
4. Em nossa opinião as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, quando
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, refletem
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS em 31 de dezembro de
2005, bem como o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo
naquela data, de acordo com as  práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 01 de março de 2006

TGB-AUDITORES E CONSULTORES S/S - CRC/RS – 3.622/O – “S” – SP
MANOEL HONÓRIO DOS SANTOS MARIA - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Contador CRC/RS – 42.529/O-9 – “S” – SP

MARIA JOSÉ GULLO GIOSA
Diretora Administrativa e Financeira

CONSELHO FISCAL

EDUARDO BAITELLO

MÔNICA MARTINS DE ARAUJO
Contadora CRC nº 1SP 163880/O-7

SANDRA LÚCIA FERNANDES MARINHOSIMIÃO GONÇALVES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS ANTONIO LUQUE - Presidente do Conselho

CLAYTON ALFREDO NUNES - GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
NELSON SALOMÉ - DILMA SELI PENA PEREIRA

DIRETORIA
CARLOS ALBERTO SAFATLE - Diretor-Presidente

MARIO CAPOTE VALENTE - Diretor de Patrimônio e Assuntos Imobiliários
MARIA JOSÉ GULLO GIOSA - Diretora Administrativa e Financeira

LUIZ JOSÉ PRETO RODRIGUES - Diretor de Engenharia

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional - A Companhia constituída em 8 de outubro de 1991, em
decorrência de sua lei de criação de nº 7.394, de 8 de julho de 1991, tem como objetivo
principal administrar, planejar, projetar, construir, reformar, conservar e ampliar edifícios
de propriedade do Estado de São Paulo. Seus principais clientes são Órgãos e
Entidades do Governo do Estado de São Paulo e os principais fornecedores,  empresas
de prestação de serviços.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis foram
elaboradas e apresentadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis
a. Apuração do resultado - As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com
o regime de competência mensal.
b. Aplicações financeiras - As aplicações financeiras estão registradas ao custo
acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
c. Créditos a receber e obrigações a pagar - Os créditos a receber do grupo de
Realizável a Longo Prazo, nas contas de “Clientes – Contratos” e de “Pagamentos
por conta de contratos”, bem como as obrigações a pagar do grupo de Exigível. a
Longo Prazo, na conta de “Obrigações a Pagar – Serviço Pessoal Comissionado”,
representados por custos a serem ressarcidos e/ou pagos a Entidades e Órgãos
do Estado de São Paulo, estão atualizados com base na variação da UFESP até
31de dezembro de 2000.
d. Imobilizado - O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, corrigido
monetariamente até 31/12/95. A depreciação é calculada pelo método linear, com
base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens, descritas na Nota 6.
4. Realizável a Longo Prazo - Imóveis Destinados a Venda - Em 22/12/00, por meio
de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Pessoais e Reais a extinta Companhia
Paulista de Ativos – CPA transferiu para a CPOS R$ 65.531 mil em imóveis, a título
de adiantamento para futuro aumento de capital social da CPOS. Em função de
venda ou para aumento de capital, foram realizadas reavaliações, que resultaram
em um aumento da conta de AFAC em R$ 4.172 mil. Os R$ 69.703 mil em imóveis
estão assim distribuídos:  R$ 18.009 mil baixados pela venda, R$ 5.701 mil em
Contas a Receber e R$ 45.993 mil em Imóveis Destinados a Venda, sendo que R$
26.168 refere-se a AFAC e R$ 19.825 refere-se a Capital Integralizado. Portanto, o
saldo dessa rubrica refere-se aos Imóveis Destinados a Venda, remanescentes,
daqueles transferidos da CPA.
5. Ativo Permanente - Investimento - O valor de R$ 4.928 mil, consignado nesta
rubrica, refere-se a ações da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ,
recebidas da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – Emplasa, para
liquidar o valor de R$ 4.729 mil, que constava consignado na rubrica “Valores a
receber – ações cíveis”, do grupo Realizável a Longo Prazo.
6. Imobilizado Taxa anual de

depreciação 2005 2004
Terrenos - 12.395 12.395
Edificações 4% 1.614 1.614
Móveis, utensílios e equipamentos – escritório 10% 1.038 788
Instalações – escritório 10% 238 220
Veículos 20% 350 376
Computadores, periféricos e software 20% 1.810 1.552
Linhas telefônicas - 120 120
Outras 10% 134 61
Instalações em Andamento - - 14

17.699 17.140
(-) Depreciação acumulada (3.331) (2.990)

14.368 14.150

7. Relação de Bens Penhorados em processos trabalhistas, cíveis e fiscais
Descrição da Conta Contábil Nº do Patrimônio Valor Residual
Imóveis Destinados a Venda-

Destinados a AFAC 008120 7.795
Imóveis Destinados a Venda-

Capital Integralizado 008137 874
Terrenos 000008 8.113
Edificações 000089 261
Móveis, utensílios e equipamentos-

escritório 007925 / 008259 20
003963 / 003964 / 004000 / 004001
006957 / 007623 / 007624 / 007625

Veículos 007626 / 007627 / 007692 / 007693 60
007694 / 007695 / 007696 / 008501
008502 / 008503 / 008504 / 008505

008506 / 008507
Linhas Telefônicas 000013 até 000062 119

007799 / 007828 / 007829 / 007931
007932 / 007933 / 007935 / 007946

Computadores, periféricos e software 007947 / 007948 / 007949 /007950 3
007951 / 007953 / 007954 / 007955
007971 / 007972 / 007973 / 007974

008180 / 008635
8. Passivo Circulante – Contas Correntes - A CPOS e a Secretaria de Economia e
Planejamento – SEP, em 22 de julho de 2004, firmaram o Convênio SEP 001/2004 –
GS, objetivando a administração do Centro Integrado de Administração do Estado
– CIDADE, localizado nos imóveis situados: a) na Rua Boa Vista, nº 170 e nº 176 e
na Rua General Carneiro, nº 245 e nº 255, 1º Subdistrito da Sé, e b) na Rua XV de
Novembro, nºs 306, 324, 330 e 336 e Rua Boa Vista, nºs 175, 185 e 191, 1º
Subdistrito da Sé, na Capital, de propriedade da Fazenda do Estado, sob a
administração da SEP, à qual compete a fiscalização da execução do objeto do
Convênio e dos recursos aplicados. Compete a CPOS a execução dos serviços
descritos no Plano Operacional, que prevê o cronograma de desembolso mensal,
bem como a prestação de contas da utilização dos recursos. Os recursos necessários
à execução do Convênio serão oriundos dos Órgãos e Entidades ocupantes dos
Prédios CIDADE, em cumprimento aos Termos de Permissão de Uso de Próprio da
Fazenda do Estado, firmados com a SEP, que deverão depositar, mensalmente, em
conta corrente específica do Convênio, o valor referente ao rateio das despesas de
manutenção e de utilidades públicas previstas no Plano Operacional. O valor de R$
3.079 mil, consignado nesta rubrica, se refere ao montante recebido dos Órgãos e
Entidades ocupantes dos Prédios CIDADE, já deduzidos os gastos contabilmente
incorridos, do Plano Operacional.
9. Contingências - Foram refletidas pela Companhia provisões para contingências
relativas a: 2005 2004
Ações cíveis 21.067 20.710
Ações trabalhistas/contingências empregados 4.847 4.461
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 1.365 1.366

27.279 26.537
10. Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social - A Companhia
está contestando, judicialmente, o dispositivo fiscal que limita a compensação
integral dos prejuízos fiscais acumulados e a base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro, apurados até 31 de dezembro de 1994. Dessa forma, para este
exercício e exercícios anteriores, em função de medida cautelar concedida pela
Justiça Federal, a Companhia não refletiu provisões para o imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro. Em 31/12/2005, a Companhia possuía prejuízo
fiscal, líquido de lucro inflacionário a realizar e das compensações antes
mencionadas, de R$ 19.113 mil (R$ 20.687 mil em 2004), e base de cálculo negativa
de contribuição social sobre o lucro, de R$ 25.569 mil (R$ 26.358 mil em 2004).
11. Capital Social - O capital autorizado da Companhia é de R$ 474.582 mil. O
capital social, subscrito e integralizado, no montante de R$ 82.526 mil, é representado
por 18.833.563.725 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
12. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Refere-se aos imóveis
transferidos da Companhia Paulista de Ativos - CPA, que deverão ser reavaliados
no momento da realização do aumento de capital, em observância ao disposto nos
arts. 7º e 8º da Lei 6404/76, sendo que eventuais diferenças em relação aos valores
apontados implicarão redução ou aumento do valor do crédito contabilizado. Em 03,
04 e 05 não ocorreram reavaliações desses terrenos para aumento de capital.


