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CARTA DE GERENCIA 

 

O exercício de 2005, nas atividades desenvolvidas pelo Lactec, foi marcado pela retração e pelo 

aumento da concorrência no mercado em que atua, especialmente no que diz respeito aos projetos de 

eficientização energética, somente liberados pela ANEEL ao final do presente ano, refletindo 

diretamente na redução da receita, que passou de R$ 51.292 mil em 2004 para R$ 45.867 mil em 

2005. 

Este cenário adverso, exigiu que a Instituição buscasse o aprimoramento de sua forma de atuação no 

mercado, e por outro lado, melhorasse os seus controles internos, mormente os relacionados com o 

controle de projetos, objetivando de maneira consistente, possuir um instrumento adequado de 

medição de resultados. 

Nesse sentido, foram melhoradas as aplicações computacionais de forma a possibilitar a elaboração e 

o acompanhamento dos orçamentos, em nível de projeto, permitindo o acompanhamento “pari passu” 

de seus resultados. 

Igualmente importante, foi a contratação de uma consultoria para estruturar a área de comercialização 

e para elaborar o Plano de Negócios, visando a continuidade e a auto-sustentação do Instituto. Ainda 

em consonância com esse propósito, foram criados mecanismos para fortalecer o planejamento de 

suas atividades, que resultaram na criação dos Comitês de Negócios e Técnico - Cientifico, objeto das 

Circulares 79 e 80/2005, respectivamente. 

Além de ser uma peça fundamental para orientar as ações comerciais do LACTEC, o Plano de 

Negócios já serviu de base para elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2006. 

Outro fato relevante a destacar foi o aditamento do Convênio Geral firmado entre a COPEL, a UFPR e 

o LACTEC, que resultou na prorrogação do seu prazo de vigência por mais 5 anos, a contar de 

27.03.2005. 

Fato significativo e que cabe ser ressaltado, foi patrocinado pelo Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – ONS que, em observância às premissas vigentes de seu Programa de Responsabilidade 

Social, selecionou o LACTEC para a efetivação de doação de equipamento de sua propriedade ao 

Instituto. O critério de seleção do Instituto foi justificado pelo ONS, em razão da sua idoneidade e das 

ações de relevância social praticadas, como também pelo motivo do LACTEC ter se projetado, tanto 

no cenário nacional como internacional, como uma entidade séria voltada para pesquisa e 

desenvolvimento, de disponibilização de tecnologia para sistemas e equipamentos e disseminação de 

conhecimento tecnológico, com uma forte e preponderante interação com professores, estudantes e 

pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa. 
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A Diretoria Executiva do LACTEC ressalta, com satisfação, os agradecimentos aos Associados do 

Instituto e aos Conselhos de Administração e Fiscal, pelo apoio recebido nas decisões e no 

encaminhamento das questões de interesse da Instituição, assim como a todo o quadro de 

Colaboradores, pela competência e dedicação demonstradas no cumprimento das suas 

responsabilidades. 

 

 

 

 
IVO BRAND      ROGERIO PICCOLI 
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico   Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
                                                     

 
 
ALDINO BEAL 
Diretor Superintendente 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

ATIVO 2005 2004 PASSIVO 2005
(Reclassificado)

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e bancos 1.534.683 1.764.902 Fornecedores 640.974
Aplicações financeiras 1.081.839 3.217.795 Obrigações trabalhistas 3.554.674
Clientes 2.529.295 5.054.589 Obrigações tributárias 482.553
Contas a receber módulos Cetis 218.565 469.400 Outras obrigações 273.160
Estoques 84.077 671.307
Adiantamentos concedidos 2.332.088 1.605.051 4.951.361
Outros créditos 190.970 139.919
Despesas antecipadas 292.553 283.492 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Impostos a recuperar 59.045

Provisões para contigências 8.069.356            
8.323.115 13.206.455 Provisão para perdas em controlada 2.314.375            

Obrigações com associados 1.097.025            
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Projetos em andamento 4.687.188            

Contas a receber módulos Cetis 1.908.272            1.124.086            16.167.944          
Contas bancárias de projetos 4.432.654            1.496.287            
Impostos a recuperar -                       153.163               
Partes relacionadas 598.256               554.215               
Cobranças e discussões judiciais 343.565               230.978               PATRIMÔNIO SOCIAL
Outros créditos 143.429               133.544               

Investimentos permanentes 4.578.543            
7.426.176            3.692.273            Imobilizado adquirido 13.451.488          

Imobilizado doado 64.599.197          
PERMANENTE Reserva de reavaliação 3.252.598            

Déficits acumulados (29.363.573)
Investimentos 1.343.099            2.453.091            
Imobilizado 60.545.168          68.766.035          56.518.253
Diferido 196.839               

61.888.267 71.415.965

TOTAL DO ATIVO 77.637.558 88.314.693 TOTAL DO PASSIVO 77.637.558

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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QUADRO 2

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

2005 2004

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de serviços e projetos tecnológicos 43.240.871          48.536.007          
Subvenções em pesquisas e desenvolvimento 2.625.645            2.755.918            

45.866.516          51.291.925          

DEDUÇÕES

Venda de serviços canceladas (1.627.588)           (2.221.244)           
Impostos sobre vendas de serviços (2.002.129) (2.319.660)           

(3.629.717)           (4.540.904)           

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 42.236.799          46.751.021          

Custo dos serviços prestados e projetos (43.931.392)         (42.986.057)         

SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO (1.694.593)           3.764.964            

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas comerciais (332.076)              (44.026)                
Despesas gerais e administrativas (529.359)              (312.828)              
Despesas com pessoal (5.126.502)           (5.452.051)           
Materiais e serviços (1.819.285)           (1.932.790)           
Despesas tributárias (1.640)                  (6.322)                  
Despesas com depreciação (362.984)              (1.026.861)           
Receitas financeiras líquidas 174.155               102.173               
Provisão para perdas com investimentos (2.314.376)           
Provisões trabalhistas e tributárias (4.722.348)           
Provisão para devedores duvidosos (353.635)              
Outras despesas operacionais (1.286.971)           (1.206.531)           

(16.675.021)         (9.879.236)           

DÉFICIT OPERACIONAL (18.369.614)         (6.114.272)           

Despesas não operacionais (64.059)                (127.081)              

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (18.433.673) (6.241.353)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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QUADRO 3

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em reais)

Reserva de
Imobilizado reavaliação

Investimentos Imobilizado recebido por Imobilizado a de ativos Déficits
permanentes adquirido doação destinar próprios acumulados Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 4.578.543        13.451.488      45.824.084      22.171.105      (12.638.840)     73.386.380      

Ajustes de exercícios anteriores 7.508.437        7.508.437        
Recebimento de doações 264.766           1.280.922        1.545.688        
Déficit do exercício (6.241.353)       (6.241.353)       

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 4.578.543        13.451.488      46.088.850      23.452.027      (11.371.757)     76.199.151      

Constituição de reserva de reavaliação 3.694.455      3.694.455        
Realização da reserva de reavaliação (441.857)        441.857           
Devolução de convênios (6.486.469)       (6.486.469)       
Doações recebidas 1.544.789        1.544.789        
Déficit do exercício (18.433.673)     (18.433.673)     

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 4.578.543        13.451.488      41.147.170      23.452.027      3.252.598      (29.363.573)     56.518.253      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Imobilizado doado
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QUADRO 4 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Página 1 de 2)
(Valores expressos em reais)

2005 2004
(Reclassificado)

ORIGENS DOS RECURSOS

Das operações:
. Déficit do exercício (18.433.673) (6.241.354)
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:
. Depreciação 5.948.059 6.229.491
. Baixa do ativo imobilizado 103.042 151.888
. Variação monetária e juros de longo prazo 15.681 8.551
. Contingências trabalhistas e tributárias 4.836.603
. Resultado participação em outras empresas - equivalência 1.006.497 1.206.531
. Realização de ágio 248.000
. Provisão para perda de investimento 2.351.652
. Realização do resultado do exercício futuro (145.424)
. Variação monetária e juros ativos sobre vendas módulo Cetis (70.131)

(3.994.270) 1.209.683

De associados:

. Obrigações com associados 909.664 179.854

. Baixa de adiantamentos com associado 120.349

. Baixa de investimento 1.596.901

909.664 1.897.104

De Terceiros:

. Aumento do exigível a longo prazo – subvenção 254.534

. Transferência para longo prazo 4.687.188 -                    

. Transferência para curto prazo 188.361

. CPM Comunicações 1.822

. Baixa para perdas de títulos protestados 6.279

. Subvenções e doações para imobilizações 1.545.689

. Tributos contingenciados 1.701.741

. Baixa de impostos a recuperar - IRPJ e ICMS 2.376.931

. Baixa de adiantamentos a participações 13.793

. Bens recebidos em doação 1.544.790

9.067.419 3.253.709

Variações em contas patrimoniais
. Ajuste de Exercicios Anteriores -                   7.508.437

7.508.437

TOTAL DAS ORIGENS 5.982.812 13.868.933

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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QUADRO 4 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Página 2 de 2)
(Valores expressos em reais)

2005 2004
(Reclassificado)

APLICAÇÃO DE RECURSOS

. Aquisição de bens do ativo imobilizado 2.649.177 3.431.405

. Aumento de capital Escoelectric 673.772 -                    

. Aplicação de recursos no Diferido -                   8.043

. Créditos a receber venda investimento -                   1.124.086

. Transferencia do curto para o longo prazo 4.951.531 -                    

. Baixa / pagamentos de passivos trabalhistas 57.163          32.805

. Adiantamentos às partes relacionadas 112.500 154.398

. Baixa de passivos tributários - PIS, IRPJ e ICMS 2.485.974 5.979.768

. Ações Judiciais 256.015 -                    

11.186.133 10.730.505

TOTAL DAS APLICAÇÕES 11.186.133 10.730.505

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (5.203.320) 3.138.428

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante
. No início do Exercício 13.206.455 13.934.063
. No fim do Exercício 8.323.115 14.836.286

(4.883.340) 902.223
Passivo circulante
. No início do Exercício 4.631.381 8.405.999
. No fim do Exercício 4.951.361 6.169.794

(319.980) (2.236.205)

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (5.203.320) 3.138.428

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
E DE 2004 
(Valores expressos em reais) 
 
1 CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento foi constituído em 06 de 
fevereiro de 1997, sob a forma de associação sem fins lucrativos, e tem por objetivo a 
promoção do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, social e sustentável da 
preservação e conservação do meio ambiente. Atua através de ações educacionais, 
produção e divulgação de informações de conhecimento técnico e científico, estudos, 
pesquisas, desenvolvimento de protótipos e produção de produtos, processos e sistemas 
de base tecnológica. 
 
Os associados em 31 de dezembro de 2005 são: Companhia Paranaense de Energia – 
Copel, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Instituto de Engenharia do Paraná-IEP, 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP e Associação Comercial do Paraná 
– ACP. 
 
O LACTEC foi qualificado, no ano 2000, pelo Ministério da Justiça, através da Lei 9.790, 
como O.S.C.I.P.(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que lhe permite, 
dentre outros desenvolvimentos, o de parceria com o setor público através da dispensa do 
processo licitatório. 
 
 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em consonância à Lei das 
Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o 
reconhecimento da correção monetária de balanço. 
 
 

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

3.1 Apuração do resultado, ativos e passivos circulante e a longo prazo 
 

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. Os ativos 
circulante e realizável a longo prazo, quando aplicável, são deduzidos, mediante 
provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulante e 
exigível a longo prazo, quando aplicável, incluem os encargos incorridos. 
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3.2 Aplicações Financeiras 
 

São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos ate a data do 
balanço (pro rata temporis) de acordo com as taxas contratadas com as 
Instituições Financeiras, não superando o valor de mercado. 

 
3.3 Provisão para devedores duvidosos 

 
Está constituída com base na análise individual das contas a receber e seu 
montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de 
contas a receber de clientes. 

 
3.4 Imobilizado 

 
Demonstrado ao custo histórico de aquisição ou construção, acrescido de 
reavaliação de bens registrada em 1o de janeiro de 2005. A depreciação é 
calculada pelo método linear sobre o custo de aquisição, construção ou 
reavaliação, com base em taxas médias determinadas em função do prazo de vida 
útil estimado dos bens conforme descrito na nota nº 16.  
 

3.5       Investimento 
 

Avaliados pelo custo histórico deduzido de provisão para perdas ou pela 
equivalência patrimonial, quando relevante. 

 
3.6       Projetos em andamento 

 
Os valores recebidos das instituições financiadoras dos projetos são aplicados e o 
registro contábil ocorre em rubricas específicas classificadas no realizável e 
exigível a longo prazo, cujos registros nas contas de resultado, tanto da receita 
quanto das despesas correspondentes, ocorrem à medida da utilização dos 
recursos e evolução dos projetos. 
 

3.7Custos dos serviços prestados 
 
Os custos com serviços do LACTEC foram apropriados diretamente nas unidades 
e áreas prestadoras de serviços e quando necessário foram adotados critérios de 
rateio.  
 

3.8 Utilização de estimativas 
   

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas 
no Brasil requer da administração do Instituto a utilização de estimativas para 
registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os 
resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas 
estimativas. 
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3.9 Isenção tributária  
 

Por constituir-se como Associação sem fins lucrativos e Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, o Instituto, de acordo com a legislação 
tributária brasileira, é isento do pagamento de impostos e contribuições federais. 
 
 

4 CLIENTES 

 
 São serviços faturados durante o ano de 2005 especialmente em dezembro, e em anos 

anteriores, com previsão de recebimento no exercício de 2006. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa foi constituída em valores considerados suficientes para a 
cobertura de eventuais perdas.  

 
 

5 CONTAS A RECEBER MÓDULOS CETIS 

 
Registra os valores a receber relativos à venda dos módulos industriais do Cetis e da 
empresa Mineraltec, cujos créditos foram cedidos para o LACTEC como parte do 
investimento por ele realizado. 
 

2005 2004

Clientes 3.349.669       5.521.329
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (820.374) (466.740)

2.529.295       5.054.589       

2005 2004

CPM Com. Proc. e Mecânica Automação S.A. 119.543 173.182
Metavision Ind. e com. Equipamentos Ltda. 250.000          250.000
Hosonic Industrial do Brasil Ltda. 440.000          440.000
Relm Chatral Telecomunicações Ltda. 721.536 730.304
S.D. Myers do Brasil Ltda. 595.758

2.126.837 1.593.486
Menos - parcela de curto prazo (218.565) (469.400)

1.908.272 1.124.086
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6 ESTOQUES 

  
Na rubrica de “equipamentos” estão registradas 4.000 peças de monitoramento de energia 
elétrica de baixa tensão, os quais encontram-se em Pato Branco-PR, junto a empresa 
Metavision - Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos. Em 2005 foi constituída 
provisão para perda destes equipamentos em razão da incerteza quanto a sua existência 
e condições de uso. 

 
 
7 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

  Registra os adiantamentos operacionais aos empregados, visando cobrir despesas de 
salário, férias, viagens (nacional e internacional) e aquisição de materiais de uso e 
consumo. 

  
 A conta de adiantamento a fornecedor registra os valores adiantados para fornecedores 

de materiais de consumo e fornecedores de prestação de serviços. 
 
Os adiantamentos para projetos registram os saldos de valores adiantados a 
coordenadores de projetos e serviços, para cobertura de despesas com os respectivos. 

 
 
8 OUTROS CRÉDITOS 

 Os créditos caucionados referem-se à garantia contratual de contratos, estes valores 
serão resgatados após o término do contrato. 

2005 2004

Créditos caucionados 179.414          139.919
Repasse beneficio INSS 3.940              
Outros valores a recuperar 7.616              

190.970          139.919          

2005 2004

Estoques de materiais 84.077            51.307
Estoques de equipamentos 620.000          620.000          
(-) Provisão para perda com estoques de equipamentos (620.000)         

84.077            671.307          

2005 2004

Adiantamentos ao pessoal 877.175          701.300          
Adiantamentos aos fornecedores 1.451.738       880.695          
Adiantamentos para projetos 3.175              23.056            

2.332.088       1.605.051       
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9 IMPOSTOS A RECUPERAR 

 Referem-se a impostos retidos das notas fiscais do LACTEC e que serão compensados 
com o PIS sobre folha no exercício de 2006 conforme determina a legislação. 

 
 ISS a recuperar – referente a notas fiscais canceladas fora do período de competência, 

sendo que o LACTEC já havia recolhido o ISS, o valor será recuperado em janeiro de 
2006. 

  
 IRPF a recuperar – valores pagos a maior, que serão compensados no exercício de 2006. 
 
 

10 PARTES RELACIONADAS 
 

Referem-se a valores adiantados ao Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste 
Paranaense - CETIS, para custeio de suas despesas operacionais. Tais adiantamentos 
serão compensados mediante a venda dos módulos pertencentes ao Centro Tecnológico. 

 
 
11 COBRANÇAS E DISCUSSÕES JUDICIAIS 

2005 2004

Impostos federais a recuperar 33.021
ISS a recuperar 17.167
IRPF a recuperar 8.857

59.045

2005 2004

Depósitos judiciais 4.402
Ações judiciais - Sieco S.A. 187.720 187.720
Ações judiciais - Cocel Cia. Campolarguense de Energia 30.033
Ações judiciais - Remix Serviços Tecnicos Ltda. 68.610 43.258
Ações judiciais - Quintas & Quintas Cond. Eletr. do Br. Ltda. 18.980
Açoes judiciais - Luzten do Brasil Ltda. 12.760
Ações judiciais - Cabelte Industrial do Brasil S.A. 21.060

343.565 230.978
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 Depósitos judiciais – refere-se a depósito recursal de FGTS decorrente de reclamatória 

judicial em trâmite na vara de Pato Branco.  
  
 Ações judiciais Sieco S.A. – trata-se de cobrança judicial da NF nº 5504 de 31.12.2001 

contra a empresa Sieco S/.A. 
 
 Ações judiciais Cocel Cia. Campolarguense de Energia – trata-se de cobrança judicial da 

NF nº 11989 de 18.07.2003. 
 
 Ações judiciais Remix Serviços Técnicos Ltda. – o LACTEC firmou contrato de assessoria 

e corretagem com a Remix no valor de R$ 72.648, para atuar em um processo de permuta 
imobiliária. Em função de se tratar de um contrato de risco, e tendo em vista que a 
transação não se concretizou, o LACTEC pagou R$ 30.000 referente aos serviços 
prestados e depositou R$ 43.258, em caução na 5ª vara civil da comarca de Curitiba, 
referente ao aforamento de ação declaratória para suspender o protesto da duplicata  

 nº 144, que foi emitida indevidamente pela Remix como se tivesse sido concretizado o 
negócio. 

  
 Ações judiciais Quintas & Quintas – trata-se de cobrança judicial referente a NF nº 15000 

do dia 07.04.2004 no valor de R$ 6.500,00 e da NF nº 14198 de 29.01.2004 no valor de  
 R$ 12.480. 
  
 Ações judiciais Luzten – refere-se a cobrança judicial das NF’s nºs 6861 e 8070, emitidas 

em 25.04.2002 e 05.08.2002, no valores de R$ 4.640 e R$ 8.120, respectivamente. 
  
 Ações judiciais Cabelte – refere-se a cobrança judicial de diversas NF’s emitidas no 

exercício de 2002. 
 
 

12 CONTAS BANCÁRIAS DE PROJETOS 
 

  Para melhor apresentação das suas demonstrações contábeis, o LACTEC reclassificou os 
saldos mantidos em contas correntes e contas de aplicação, cujos montantes serão 
utilizados para fazer frente aos gastos relativos aos projetos subvencionados, conforme 
descrito na nota explicativa 24. O montante de R$ 4.432.654 era representado em 
31.12.2005 por R$ 618.369 em contas correntes e R$ 3.814.285 em aplicações 
financeiras. 

 
 

13 OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO 
 
Refere-se a confissão de dívida atualizada monetariamente e devidamente registrada em 
cartório, dos Srs. Julio César Fontana e Avelino Romero. 



 

14 

14 INVESTIMENTOS 

 
14.1 Cetis 
  

Compostos por investimentos para implantação do Centro Tecnológico Industrial do 
Sudoeste Paranaense – Cetis, sociedade constituída em 03.07.98 pelo LACTEC e 
Copel, que visa promover a inovação e a capacitação tecnológica industrial, bem 
como propiciar apoio à industrialização da região sudoeste do Estado do Paraná. 
   
Foi investido o montante de R$ 2.940.000, correspondente a 84% do investimento 
global de um capital de R$ 3.500.000, sendo os outros 16% (R$ 560.000) 
investidos pela Copel, os quais já foram integralizados. 
   
  
Em 2004, parte do investimento realizado no Cetis foi baixado, tendo em vista que 
o Cetis efetuou uma cessão de créditos ao LACTEC referente à venda dos 
módulos industriais, de acordo com decisão da Assembléia Geral do Cetis, cujos 
termos constam na Ata da 3ª reunião de 2004. Contudo, o LACTEC se resguardou 
de eventuais inadimplementos sobre os referidos créditos. 

 
14.2 Copel Amec 

 
Refere-se a aquisição de 4,5% do capital da Copel Amec S/C Ltda. Sendo uma 
parceria entre o LACTEC, a Copel Participações e a empresa canadense Amec 
E&C Services Limited (Montreal Engineering Company), que iniciou suas atividades 
em março de 2001. 
  
Em função da Copel Amec estar em fase de liquidação, o LACTEC efetuou 
provisão para perda do investimento efetuado nesta empresa. 

 

2005 2004

Cetis 1.343.099 1.343.099
Mineraltec 491.990
FCB Energia Ltda. 100.000 100.000
Copel Amec S/C Ltda. 37.277 37.277
Escoletric Ltda. 332.725
(-)Provisão para perda de investimentos FCB (100.000) (100.000)
(-)Provisão perda COPEL AMEC S/C Ltda. (37.277)
Escoelectric Ltda. 480.000 480.000
(-)Amortização de ágio (480.000) (232.000)

1.343.099 2.453.091
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14.3 Escoelectric 
 

Foi investido na Escoelectric um montante total de R$1.080.000, sendo que em 
2003 teve resultado de equivalência patrimonial positivo de R$ 318.316, porém, em 
2004, em função dos crescentes prejuízos apresentados pela investida houve um 
resultado negativo de equivalência patrimonial de R$ 1.065.591. Em 2005 houve 
aporte e integralização de capital na Escoelectric no montante de R$ 1.122.953, 
sendo R$ 673.772 por parte do LACTEC e R$ 449.181 por parte da COPEL, com 
participações no capital de 60% e 40%, respectivamente. O saldo do investimento 
existente em 31.12.2004 (R$ 332.725) foi baixado em função da perda permanente 
do investimento, que apresentou um resultado negativo de equivalência patrimonial 
em 31.12.2005 no montante de R$ 2.314.375, superior ao valor investido, cuja 
provisão para perda correspondente a cobertura do passivo a descoberto da 
investida (vide nota 21) foi registrada no passivo exigível a longo prazo.   

 
14.4 Ágio Escoelectric 

 
O valor refere-se a ágio de R$ 480.000 pago na aquisição de quotas de ações da 
Escoelectric, o qual foi registrado como investimento e teria sua amortização 
concluída em 5 (cinco) anos, conforme expectativa de retorno do investimento. Até 
31.12.2005 houve amortização do montante de R$ 328.000, como não há mais 
expectativa de realização do investimento, o saldo de ágio remanescente, no 
montante de R$ 152.000, foi baixado para o resultado do exercício. 

 
 

15 IMOBILIZADO 

 
 

 Os bens do ativo imobilizado adquiridos com data anterior a 31.12.2004, foram 
reavaliados conforme laudos técnicos de empresa especializada, ocasionando acréscimo 
de             R$ 3.694.455 nas rubricas do ativo imobilizado em contrapartida da reserva de 
reavaliação no patrimônio social do Instituto.  

Taxa anual de 
depreciação (%)

 Custo 
reavaliado 

 Depreciação 
acumulada 2005 2004

Móveis e utensílios 5,56 a 100 733.115          (99.960) 633.155                    508.586 
Máquinas e equipamentos 4 a 100 41.780.032     (5.612.141) 36.167.891          34.466.209 
Equipamentos de informática 5,88 a 100 911.091          (215.044) 696.047                 1.334.988 
Sistemas e aplicativos 12,5 a 50 1.002.736       (220.893) 781.843                    970.341 
Veículos 11,11 a 50 687.512          (169.827) 517.685                    312.506 
Instalações             35.001 
Edificações 1,69 8.938.237       (150.818) 8.787.419            11.408.024 
Marcas 21.256            21.256                        27.218 
Patentes 212.871          212.871                      86.816 
Direito de uso ICMS sobre importação        1.691.281 
Benfeitorias em imóveis de terceiros 157.858          157.858          
Direitos uso                  130 
Imobilizado em andamento           724.851 724.851                    104.434 
Imobilizado de terceiros      11.844.292 11.844.292          17.820.501 

67.013.851     (6.468.683) 60.545.168     68.766.035     
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O LACTEC procedeu a um levantamento e identificação dos bens imobilizados adquiridos 
com recursos recebidos da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos e até o momento 
o referido montante é de R$ 35.217.194, cuja incorporação definitiva depende do 
recebimento do “Termo de Doação” a ser emitido pela FINEP. Tais ativos estão alocados 
nas respectivas rubricas. 
 
 

16 FORNECEDORES 
 

 Refere - se aos valores a pagar decorrentes de aquisição de materiais e equipamentos 
nacionais e importados e prestação de serviços, os quais serão liquidados no exercício de 
2006, devido a nova política adotada pelo LACTEC em efetuar as compras com prazos 
maiores. 
 
 

17 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 

18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

O saldo registrado na rubrica “ISS outros municípios” refere-se a uma provisão por conta 
da retenção do referido imposto pelos clientes localizados em outros municípios, cuja 
baixa ocorrerá a medida em que os clientes fornecerem os comprovantes de pagamento. 
 
Os demais valores em epígrafe referem-se a retenção na fonte de Pessoas Física e 
Jurídicas, os quais serão recolhidos em janeiro de 2006. 

 
 

2005 2004

Salários e proventos 5.462 40
Rescisões a pagar 34
Pensão judicial 436 436
Vale transporte 12.055
INSS 457.406 476.273
FGTS 129.986 158.964
PIS 15.266 12.637
Contribuição sindical 1.499 6.539
Previdência privada 285.338 261.804
Sesi a recolher 36.542 35.774
Provisão de férias 1.909.397 1.594.765
INSS s/ férias 531.952 444.404
FGTS s/ férias 162.295 135.552
PIS s/ férias 19.094 15.948

3.554.674       3.155.224       

2005 2004

IRRF PJ 682 200
IRRF PF 2.764
ISS PJ 193.551 275.954
ISS PF 2.530 7.056
ISS outros municípios 272.895 369.700
Retenção de contribuições federais (PIS,COFINS,CSSL) 12.895 16.538

482.553 672.213
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19 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 
 
20 PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS 

 
  O saldo registrado na rubrica “Passivos trabalhistas” refere-se a provisão para 

contingências referente a ações de funcionários contratados pelo LACTEC e pela Unolac 
(empresa com suas atividades encerradas). Tal provisão foi elaborada com base no 
parecer da assessoria jurídica do LACTEC. 
 
O saldo registrado na rubrica “ISS sobre faturamento” refere-se a provisão para eventual 
perda decorrente de processos em trâmite na prefeitura de Curitiba, cujo montante foi 
estimado com base no parecer da assessoria jurídica do LACTEC. 
 
 

21 PROVISÃO PARA PERDA EM CONTROLADA 
 

  O valor de R$ 2.314.375 refere-se a provisão para perda permanente do investimento na 
Escoelectric, e objetiva cobrir as obrigações da investida que em 31 de dezembro de 2005 
apresentou patrimônio líquido a descoberto no montante de R$ 1.677.017, cujo montante 
está composto por um adiantamento para futuro aumento de capital da Copel 
Participações, no valor de R$ 2.180.275, o qual foi desconsiderado para o cálculo da 
equivalência patrimonial, resultando num passivo a descoberto considerado para o cálculo 
no valor de R$ 3.857.292.  

  A provisão excedeu o montante investido em razão do “Acordo de Quotistas para 
Integralização de Capital da Escoelectric Ltda.”, o qual demonstra a intenção do LACTEC 
e Copel Participações em proporcionar condições financeiras à investida para cumprir os 
contratos vigentes. 
 

2005 2004

PIS sobre folha de pagamento 104.258
Passivos trabalhistas 2.467.827 159.566
IRRF PJ 147.953
ICMS sobre importação 2.223.768
ISS sobre faturamento 5.601.529 3.130.350

8.069.356 5.765.895

2005 2004

Adiantamento de clientes 970 44.322
Seguros a pagar 79.992 237.782
Autônomos 3.994
Copel S.A. 109.664
Fundo de Inserção Academica - FIA 181.228 8.288
Créditos em c/c não identificados 10.970 45.087

273.160 449.137
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22 OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS 

 
  Copel S/A. - refere-se a créditos a serem transferidos para a Copel, referentes à venda 

dos módulos industriais do Cetis. O valor dessa transferência será proporcional à 
participação da Copel naquele empreendimento, e será efetuada de forma parcelada, a 
medida em que forem realizados os pagamentos pelos compradores dos imóveis,  
conforme Ata da 3ª reunião de 2004 do Conselho de Administração do Cetis. 

 
  Refere-se à provisão da obrigação assumida no Termo de Compromisso e Ajuste firmado 

entre a Universidade Federal do Paraná – UFPR e o LACTEC, que visa compensar a 
UFPR pela utilização de equipamentos, instalações e Laboratórios das Usinas Piloto do 
Departamento de Engenharia Química, na execução de ensaios em combustíveis, para 
execução de serviços de monitoramento da análise de combustível contratados junto à 
ANP pelo LACTEC. 

 
 
23 PROJETOS EM ANDAMENTO 
 

  Refere-se aos valores já recebidos das instituições financiadoras dos projetos, os quais  
  serão aplicados na medida da evolução desses projetos, no decorrer do exercício de 2006. 
 
 

24 PATRIMÔNIO SOCIAL  
 

24.1 Patrimônio social 
 

O Patrimônio Social é representado por fundos originados dos resultados anuais e 
das doações de bens e recursos recebidos, a serem utilizados para consecução 
dos objetivos sociais da instituição. 
A aquisição de itens do imobilizado realizada com recursos recebidos da FINEP – 
Financiadora de Estudos e Projetos – Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPQ – 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Ministério da 
Ciência e Tecnologia, foram contabilizadas no Patrimônio Social, sob a rubrica 
“Imobilizado a destinar”, até o recebimento do termo de doação para incorporação 
definitiva ou transferência aos executores. 
O Estatuto Social proíbe a distribuição de quaisquer parcelas do patrimônio social 
ou do superávit apurado, devendo os valores serem aplicados na operação do 
Instituto. 

2005 2004

Copel S.A. 295.203 179.854
UFPR - Universidade Federal do Paraná 800.000
CPM Comunicações e Mecanismos de Automação S.A. 1.822

1.097.025 179.854
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24.2 Reserva de reavaliação 

 
Conforme comentado na nota explicativa no 16, o Instituto contabilizou no início do 
exercício de 2005 o montante de R$ 3.694.455 como reserva decorrente da 
reavaliação dos seus ativos imobilizados. 
  

 
25 SEGUROS 
 

Estão contratados seguros para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros 
(incêndio, raio, explosão e riscos diversos) com bens do ativo permanente, em montante 
considerado suficiente pela administração do Instituto. 
 
 

26 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Os valores contábeis, como por exemplo: aplicações financeiras, contas a receber, 
empréstimos, etc., referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço 
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua 
negociação em um mercado ativo ou, na ausência destas, com o valor presente líquido 
ajustado com base na taxa vigente de juros de mercado, se aproximam, substancialmente, 
de seus correspondentes valores de mercado. Durante este exercício a companhia não 
realizou operações com derivativos. 
 
 

NELSON DE MARCO RODRIGUES   ROGERIO PICCOLI 
Diretor superintendente     Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 

 
 

ROMILDO GERALDO LAURO 
Contador 
CRC – PR 032905/O-1 
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INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC 
 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 
(Valores expressos em reais) 
 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Aos administradores e conselheiros 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 
 
1 Examinamos o balanço patrimonial do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento - 

LACTEC em 31 de dezembro de 2005, e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos, correspondentes 
ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. 
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

2 Nossos 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 os sistemas contábil e de controles internos da 
companhia; 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 administração do Instituto, 
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento - LACTEC em 31 de dezembro de 2005, o 
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as origens e 
aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 

4 As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal 
dos negócios do Instituto. Entretanto, a apresentação de déficits operacionais e líquidos, 
bem como a elevação da participação do capital de terceiros, principalmente em razão do 
provisionamento de contingências, e a conseqüente redução de seu capital de giro, são 
fatores que dificultarão a administração na ampliação das atividades operacionais do 
Instituto, condicionando o equacionamento da situação patrimonial e econômica de longo 
prazo ao recebimento de subvenções e doações, incremento nas receitas operacionais, 
bem como o monitoramento e redução dos seus custos e despesas operacionais. 

5 As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, 
apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores 
independentes, que emitiram parecer sem ressalva datado de 10 de março de 2005.   

 
Curitiba, 07 de abril de 2006. 
 
Marcello Palamartchuk 
Sócio – contador 
CRC 1PR049038/O-9  
BDO Trevisan Auditores Independentes 
CRC 2SP013439/O-5 “S” PR 


