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 QUATAÍ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S.A.
CNPJ/MF: Nº. 31.599 393/0001-25 

ATIVO   
CIRCULANTE ..........................................................................
Disponibilidades  ......................................................................   3.268.803 
Contas a receber de clientes ....................................................   -   
Estoques ..................................................................................   -   
Impostos e contribuições a recuperar ......................................   4.153 
NÃO CIRCULANTE .................................................................

  .............................................................................
Intangível  ................................................................................

TOTAL DO ATIVO ....................................................................

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
I

  
Aumento de capital com reservas  -    -     -    -   
Lucro distribuido no período - - - -
Constituição de reserva legal -  -  19.753 (19.753 )
Lucro no ano calendário 2018 - - - 394.249 
Reserva de retenção de lucros - - -  -   

   

 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
 ...........................................................................  

Deduções da receita bruta  ......................................................  (331.268)
 .......................................................................

 ..............................................
 ............................................................................

..........................................................
Vendas .....................................................................................   -   
Administrativas e gerais  ..........................................................  (532.136)

 .............................  (34.420)
Outras receitas/despesas operacionais  ..................................  (27.381)

 ...............................................
 ......................................

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos...................  (102.610)
 ..................................

 ....................  0,0438 
Quantidade de ações  ..............................................................  9.000.000 
Valor patrimonial contábil por ação ..........................................  1,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LUCRO LÍQUIDO ANTES IR E CSL  ................................   291.638 

(+) Depreciação e Amortização .........................................    510.778 
(-) Resultado na baixa de ativos permanentes  .................   -   

 .............................................   34.420 
  ...................................

(-) Acréscimo/ Decréscimo-Contas a Receber Clientes  ...   -   
(-) Acréscimo/ Decréscimo nos Adiantamentos  ................   -   
(-) Acréscimo/ Decréscimo nos Estoques .........................   -   
(-) Acréscimo/ Decréscimo-Impostos a Recuperar ............    (4.153)
(-) Acréscimo/ Decréscimo-Despesas Antecipadas ..........   -   
(-) Acréscimo/ Decréscimo nos Demais Créditos  .............   -   
(+) Acréscimo/ Decréscimo nos Fornecedores .................    1.221.778 
(+) Acréscimo/ Decréscimo-Obrigações Trabalhistas/Fiscais  2.735.265 
(+) Acréscimo/ Decréscimo-Obrigações Fiscais  ...............   249.244 
(+) Acréscimo/ Decréscimo-Demais Contas a Pagar  .......   1.498.232 

  ..............
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social .....................   102.610 
(
  OPERACIONAIS  ............................................................

 .....   -   
Juros, royalties e outras receitas de investimentos recebidos (+)   -   
Aquisição de imobilizado (-)  .............................................   (14.754.648)

INVESTIMENTO  ...............................................................

(-) Novos empréstimos/Pagamentos  ................................   11.418.058 
 ...........................................   (34.420)

(+/-) Transações com Partes Relacionadas 

  FINANCIAMENTO  .........................................................
 .........

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
Saldo inicial das disponibilidades  .....................................   -   

 .......................................   3.268.803 
  .......................

RAFAEL TORRES SANTANA
 Presidente

Responsável Técnico: MARLON LOTI PAIVA LIMA 
CONTADOR - CRC-MG Nº. 104445

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                
CIRCULANTE  ...........................................................................
Fornecedores  ............................................................................  1.221.778 
Empréstimos e Financiamentos  ................................................  1.005.699 

 ....................................  249.244 
Obrigações trabalhistas e sociais  ..............................................  2.735.265 
Adiantamento de clientes  ..........................................................  1.000.000 
NÃO CIRCULANTE  ..................................................................  
Empréstimos e Financiamentos  ................................................  1.412.359 
Tributos diferidos  .......................................................................  498.232 
TOTAIS DO PASSIVO  ...............................................................
PATRIMONIO LÍQUIDO  ............................................................
Capital social  .............................................................................  9.000.000 
Lucros acumulados  ...................................................................  394.249
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................

Prezados Acionistas - Em cumprimento as dispo- relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018.
Valores em Reais (R$). Itaquaquecetuba, 30 de junho de 2019 - A Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro líquido do exercício............................................................ 394.249 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES ...............................
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO   ...........

 - - A companhia Quataí Transporte 
de Passageiros SPE S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado 
(empresária) estabelecida em Itaquaquecetuba - SP, com sede social si-
tuada à Rua Liberdade, n. 17, sala 1, CEP 08570-170, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 31.599.393/0001-25, com o objetivo de execução do contrato 
de concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros nº 

concedente. A empresa é controlada pela Expresso Planalto Transporte e 
Logística Ltda., registrada com CNPJ n° 08.352.952/0001-86. 

- As demonstrações contábeis foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas, simultaneamente, de acordo com as normas 

-
counting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, que compreendem as normas previstas na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emi idas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, homologados pelos órgãos 
reguladores. Estas demonstrações foram elaboradas pela administração 
da companhia e aprovadas pelos acionistas em 30 de junho de 2019. As 
demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia.

Caixa ..........................................................................................  1.245.134
Bancos c/movimento ..................................................................  1.321.891

 ................................................................  701.778
Somas ........................................................................................

Itens 
IRRF  .............................................  4.153
Somas ........................................................................................ 

I

  - - - -
Adições .......................... 1.481.187  17.739.028 171.101 19.391.316
Baixas ............................ - - - -

 

I

  - - - -
Depreciação .................. (1.174.776) (3.877.059) (96.519) (5.148.354)
Baixas ............................ - - - -

 

I

I
Fornecedores .............................................................................  1 221.778
Somas ........................................................................................

Salários a pagar ....................................................................... 638.776
Contribuição sindical ................................................................ 13.370
Férias a pagar .......................................................................... 1.696.587
Pensão alimenticia ................................................................... 10.184
INSS a pagar ............................................................................ 228.074
FGTS a pagar ........................................................................... 132.611
IRRF  ........................................................................................ 46.983
Plano de saúde......................................................................... 34.317
Adiantamentos.......................................................................... (65.637)
Somas ......................................................................................

Financiamentos bancários........................................................ 985.950
Empréstimo consignado ........................................................... 19.749
Somas ......................................................................................

Financiamentos bancários.............. 4,30%      12/2019         1.412.359
Somas ............................................ 

IRRF  .......................................................................................... 1.079
ISS a pagar................................................................................. 82.530
INSS s/receita bruta ................................................................... 165.635
Somas ........................................................................................
Os saldos com adiantamentos de clientes são de curto prazo e não sofrem 

- O capital social, totalmente subscrito e integra-
lizado é composto de 9.000.000 de ações ordinárias, o saldo é de R$ 
9 000.000 (Nove milhões de reais), assim distribuídos:

Soluções Empreendimentos e Participações Ltda. ... 6,33% 569.700
Expresso Planalto Transporte e Logística ................. 93,67% 8.430.300
Somas .......................................................................

 - A empresa procedeu a uma avalia-
-

reconhecidos também adequadamente. A empresa não efetua aplicações 
de caráter especulativo, em deriva ivos ou quaisquer outros ativos de risco. 

DIRETORIA EXECUTIVA:  
RAFAEL TORRES SANTANA - Presidente. 

 MARLON LOTI PAIVA LIMA - CRC/MG 10444-5

A Diretoria 
Contadora 

Débora Malta de Araujo - CRC 1SP 247844

14. Custos: 31/12/2017 31/12/2016
Custos com pessoal (13.299) (9.263)
Custos com tecnologia da informação (4.028) (3.192)
Custos com gestão de risco (2.247) (577)
Tarifas bancárias e custo de boletos (6.929) (4.860)
Custos com venda protegida (3.893) (3.816)
Cancelamentos e chargebacks (1.097) (627)
Rebates (6.183) (4.347)
Indenizações judiciais (629) (1.238)
Outros custos (1.839) (737)
Total (40.144) (28.757)

15. Despesas gerais e administrativas: 31/12/2017 31/12/2016
Despesas com pessoal (4.075) (2.634)
Serviços prestados (1.348) (926)

31/12/2017 31/12/2016
Aluguéis (1.474) (770)
Amortizações e depreciações (2.694) (1.700)
Condomínio (467) (279)
Despesas com comunicação (355) (247)
Outras despesas (2.297) (1.735)
Total (12.710) (8.291)

16. Receitas (despesas) financeiras: 31/12/2017 31/12/2016
Receitas financeiras 29.305 22.838
 Receitas de antecipações 28.056 22.655
 Receitas de aplicações financeiras 303 173
 Variação cambial ativa 946 10
Despesas financeiras (9.973) (9.528)
 Despesa financeira com antecipação (6.967) (8.329)
 Outros (488) (1.190)
 Variação cambial (2.518) (8)
Resultado financeiro líquido 19.322 13.310

17. Outras (despesas) e receitas: 31/12/2017 31/12/2016
Receita taxa de inativos 3.196 –
Recuperação chargebacks 632 –
Ganhos judiciais 651 –
Receitas com a realização do Stock Option 165 165
Receita Likestore 66 108
Receitas de ajustes contábeis – 86
Provisão para riscos (638) 118
PLR (1.822) (998)
Custos de reestruturação, multas e perdas (286) (173)
Outras despesas (323) (77)
Total 1.641 (771)
18. Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação da despesa de 
imposto de renda e contribuição social: As despesas de imposto de renda e 
contribuição social estão conciliadas às alíquotas nominais, como segue:

31/12/2017 31/12/2016
Lucro antes do IR e da CS 7.408 4.135
Alíquota vigente 34% 34%
IR e CS, à alíquota nominal de 34% (2.518) (1.406)

31/12/2017 31/12/2016
Adições e exclusões, líquidas (brindes, multas e outras) 585 (559)
IR e CS debitados ao resultado (1.933) (1.965)
Taxa efetiva 26% 48%
Imposto de renda e contribuição social corrente (3.493) (1.965)
Imposto de renda e contribuição social diferido 1.560 –

(1.933) (1.965)
Composição do IR e contribuição social diferidos: 2017 2016
Imposto de renda e contribuição social diferidos: Provisões 1.560 –
Imposto diferido, líquido 1.560 –
19. Instrumentos financeiros: i) Valor justo dos instrumentos financeiros: 
Em 31/12/17, a Companhia tinha os seguintes instrumentos financeiros:  

caixa e equivalente de caixa, aplicação financeira, contas a receber, forne-
cedores de materiais e serviços e contas a pagar. Os valores contabilizados 
aproximam-se dos seus valores de mercado. Fatores de risco: Risco de cré-
dito: No curso normal dos negócios a Companhia, existem valores a receber 
dos Credenciadores, entre eles: Cielo e Rede; e das Bandeiras, entre elas: 
Visa e Master. Os regulamentos das Bandeiras garantem o pagamento das
transações aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, caso 
elas tenham sido realizadas sob os critérios, procedimentos e processos por 
elas definidos. A Companhia tem política específica e procedimentos de 
análise de risco para o processo de credenciamento e manutenção dos es-
tabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Nesse processo estão 
aqueles relacionados a riscos de fraudes e de desempenho desses estabe-
lecimentos, como, por exemplo, a venda sem a entrega dos bens ou servi-
ços. A Companhia mantém aplicações financeiras somente em instituições
de primeira linha, conforme avaliações de agências de risco internacional-
mente reconhecidas. 20. Cobertura de seguros (não auditado): A Compa-
nhia mantém cobertura de seguros empresarial, com coberturas em: incên-
dio, explosão e fumaça, danos elétricos, vendaval, impacto de veículos e 
queda de aeronave, perda de aluguel, subtração de bens, responsabilidade
civil, recomposição e lucros cessantes, em montante considerado suficiente
pela Administração. O valor contratado deste seguro é de R$ 4.106,67.  
21. Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão foi autorizada
pela Administração em 15/08/18.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financei-
ras: Aos Acionistas e Administradores da Wirecard Brasil S.A. - São Paulo 
- SP. Opinião sobre as demonstrações Financeiras: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Wirecard Brasil S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Wirecard Brasil S.A. em 31/12/2017, o 
desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Ad-
ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente e 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 reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. 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 operacio-
nal; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com  o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.  São Paulo, 15 de agosto de 2018.  Ernst & Young - Auditores
Independentes - CRC 2SP034519/O-61. Klaas Johnsen - Sócio Contador
- CRC 1SP267150/O-0.


