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PublICaçõEs dE TErCEIros 
E EdITaIs dE ComarCas

Particulares e Pessoas Físicas

22 cm -17 1218201 - 1

PARQUE TORINO IMÓVEIS S/A - CNPJ.: 13.332.460/0001-69
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ....................................   5.578.859,12 
Adiantamento para despesas ......................................   5.933.842,55 
Impostos a recuperar ..................................................   246.878,43
Imóveis a comercializar .............................................  161.030.717,88
Total do circulante....................................................   172.790.297,98 
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais .....................................................              1.327,62
  1.327,62
Investimentos
Direitos de uso ...........................................................            56.353,50
  56.353,50
Imobilizado
Bens móveis ...............................................................          225.706,62
  225.706,62
Total do não circulante ............................................  283.387,74
TOTAL DO ATIVO ..................................................  173.073.685,72

PASSIVO - CIRCULANTE
Fornecedores .......................................................  15.020,00

 ...............................................   222.446,13 
Obrigações trabalhistas .......................................   8.460,13 
Crédito de terceiros .............................................      2.537.750,94 
Total do circulante  ...........................................   2.783.677,20 
Não circulante
Provisão CSLL/IRPJ diferido .............................           773.674,90 
Total do não circulante  ....................................   773.674,90 
Patrimônio líquido
Capital social .......................................................   138.677,20 
Reserva de capital ...............................................   154.222.043,80 
Reserva de lucros ................................................     15.155.612,62
Total do patrimônio líquido   ...........................   169.516.333,62 

TOTAL DO PASSIVO   ....................................   173.073.685,72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  Capital Reserva  Reserva  Patrimônio
Contas          Social                 Capital           Lucros             Líquido
Saldo 31/12/2017 .........................................................................................  138.677,20   154.222.043,80   9.903.382,47 164.264.103,47 
AUMENTO CAPITAL ..............................................................................  -     -     -     -   
LUCRO EXERCÍCIO ...............................................................................                  -                           -      5.252.230,15      5.252.230,15 
TOTAL ........................................................................................................  138.677,20   154.222.043,80   15.155.612,62   169.516.333,62                                                                                    

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido ......................................................   5.252.230,15 

Depreciação .......................................................  -   
Resultado não Operacional ...............................                        -   

Lucro Ajustado ....................................................   5.252.230,15 
Redução em despesas pagas antecipadamente ..   21.728,17 
Aumento em fornecedores ................................   15.020,00 

 ..........................   (28.359,42 )
Redução em obrigações trabalhistas .................   (2.069,38 )
Aumento em crédito de terceiros ......................   2.433.280,40 
Aumento em provisão CS/IR diferido ...............         59.239,44 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades 
 Operacionais .......................................................   2.498.839,21 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela compra de bens móveis ...........   (222.746,62 )
Pagamento pela compra de imóveis e construção  (5.434.269,81 )

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de 
 Investimento .......................................................   (5.657.016,43 )

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Receita bruta de aluguel ........................................   7.763.649,31 
Deduções da receita bruta .....................................        (283.373,19 )
Receita líquida ......................................................   7.480.276,12 
Despesas administrativas ......................................   (1.104.479,66 )
Despesas tributárias ..............................................   (551.399,81 )

 .............................................   (3.195,93 )
 ...............................................        381.385,55 

Lucro operacional .................................................   6.202.586,27 
Provisão para contribuição social .........................   (257.917,78 )
Provisão para imposto de renda ............................       (692.438,34 )
Lucro líquido do exercicio ..................................   5.252.230,15 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de Capital ..............................................                         -   
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento  -   
AUMENTO LIQUIDO NAS DISPONIBILIDADES  2.094.052,93 
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 2017  3.484.806,19 
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 2018         5.578.859,12 
VARIAÇÃO .........................................................   2.094.052,93 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018. José Gustavo de Mattos Gatti - Diretor.  Vander Luiz Fonseca - Contador - CRC/MG 45.372.
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GEOBIT INDUSTRIA E COMERCIO S.A
CNPJ 27.664.900/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados senhores, 
submetemos a apreciação de V.Sas., acionistas e sociedade em geral, 
as demonstrações contábeis da GEOBIT INDUSTRIA E COMÉRCIO 

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

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo 2018 2017
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 246 
Contas a receber de clientes 1.209  - 
Estoques   114 
Impostos a recuperar 2  - 
Outros ativos circulantes   - 
 4.736  322 
Não circulante    
Imobilizado líquido 407 
Intangível 107  - 
 514  288 
Total do ativo  5.250   610 
Passivo 2018 2017
Circulante   
Fornecedores  122 
Salários e encargos sociais  141  4 
Impostos e contribuições  70  - 
Outras contas a pagar  2 

 2.652  128 
Não circulante
Patrimônio líquido
Capital social  500  500 
Reserva legal  141  - 
Lucros/Prejuizos Acumulados  1.957 

 2.598  482 
Total do passivo e patrimônio líquido  5.250  610 
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Valores expressos em milhares de Reais)
 2018 2017
Receita operacional líquida -
Custo Mercadorias Vendidas (5.407) -
Lucro bruto 3.363 -
Receitas (despesas) operacionais   
Administrativas e gerais (225)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 6 -
 (219) (18)
Resultado operacional antes 

3.144 (18)
11 -

 11 -
Lucro antes do Imposto de 
   Renda e Contribuição Social 3.155 (18)
Imposto de Renda e Contribuição Social   
Imposto de Renda e Contribuição Social (334) -
 (334) -
Lucro líquido do exercício 2.821 (18)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro

de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
  2018 2017
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente total do exercício atribuível a 2.821  (18)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro
de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)

 2018 2017
Lucro antes do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social 3.155 (18)
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social com caixa líquido 
gerado pelas atividades operacionais   
Depreciação e amortização 21 -
Imposto de renda e contribuição social pagos (162) -
 3.014 (18)
(Aumento)/redução nos ativos operacionais   
Contas a receber de clientes (1.209) -
Impostos a recuperar -
Estoques (114)
Outros realizáveis -
 (4.377) (114)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais   
Fornecedores 1.411 122
Salários e encargos sociais 4
Impostos e contribuições 70 -
Outras contas a pagar 1
 1.647 127
Caixa líquido proveniente/
   utilizado nas atividades operacionais 284 (5)
Fluxo de caixa das atividades de investimento   
Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (247)
Caixa líquido utilizado nas
   atividades de investimentos (247) (287)

  
Integralização de Capital Social  500
Caixa líquido utilizado/proveniente 

- 500
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa 37 208
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -

245
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa 37 208

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Valores expressos em milhares de Reais)

 
Capital 

Social

Prejuízos 
acum-
ulados

Reserva 
Lucros

Re-
serva 
Legal Total

Saldo em 31.12.2016 0 0 0 0 0
 Integralização de Capital 500  -    -    -   500
  Prejuizo Apurado -  -    -   
Saldo em 31.12.2017 500  (18)  -    -   482
 Lucro Liquido do exercício -  -    -   
 Reserva Legal -  -    (141)  141 -
 Compensação Prejuizos -  -   -
 Lucros Creditados  -    -    (705)  -   (705)
 Saldo em 31.12.2018  -   

500  -    1.957  141 2.598

Notas Explicativas às demonstrações contábeis 

1) CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa tem por objeto prin-
cipal a fabricação de ferramentas para sondagem,com registro na Ju-
cemg em 05.05.2017 2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS:a) 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com 
as disposições da Lei 6404/76 e alterações, e apresentadas em milha-
res de reais; b) As receitas e despesas são apuradas pelo regime de 
competencia e tributadas pelo regime de caixa; c) A conta estoque 

refere-se materiais e insumos sendo o saldo demonstrado pelo custo 
de aquisição; d) Os bens interantes do Ativo imobilizado estão de-

-
lores recuperáveis conforme laudo, apresentando os seguintes saldos 

seguintes taxas Moveis Utensilios 10% aa., Equipamentos Proces-
samento Dados 10% aa., Benfeitorias Imoveis 4% aa., Ferramentas 
10% aa., Máquinas e Equipamentos 10% aa. f) Patrimônio Líquido: 1) 
Capital social 500, dividido em 500 ações ordinárias nominativas sem 

DIRETORIA
José Tarcisio de Melo Pinheiro
Ronaldo Soares Eisele - Diretor

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jussara Rodrigues Custódio 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
  Capital  Reserva  Reserva  Prejuízo  Patrimônio
Contas                  Social            Capital             Lucros     Acumulado            Líquido
Saldo 31/12/2017  ............................................................   248.775,67    22.253.316,89    169.975,05    (182.886,74 )  22.489.180,87 
Aumento Capital  ...........................................................   -      -     -    -  -   
Prejuízo Exercício ..........................................................                        -                          -            571.625,91                    -        571.625,91
TOTAL  ...........................................................................   248.775,67    22.253.316,89    741.600,96     (182.886,74 )  23.060.806,78 

PARQUE MONDOVI FLORICULTURA S/A  - CNPJ.: 14.086.915/0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO - CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ....................................  851.895,88 
Adiantamento p/Despesas ...........................................  149.271,47 
Débito de Terceiros ..................................................... 1.200.637,63
Imóveis a Comercializar .............................................  63.823.452,55 
Total do Circulante  ..................................................  66.025.257,53
Não Circulante - Investimentos
Direito de Uso .............................................................      166.849,33
  166.849,33
Imobilizado
Bens Móveis................................................................          4.712,00
           4.712,00
Total do Não Circulante ...........................................  171.561,33
TOTAL DO ATIVO ................................................... 66.196.818,86

PASSIVO - CIRCULANTE
Fornecedores ............................................................... 149.198,55
Obrigações Fiscais ......................................................  57.342,22 
Obrigações Trabalhistas ..............................................  38.096,97 
Adiantamento p/ Aumento de Capital ......................... 42.891.374,34 
Total do Circulante  ..................................................  43.136.012,08 
Patrimônio Líquido
Capital Social ..............................................................  248.775,67 
Reserva de Capital ......................................................  22.253.316,89 
Reserva de Lucros .......................................................  741.600,96 
Prejuízos Acumulados .................................................     (182.886,74 )
Total do Patrimônio Líquido  ...................................  23.060.806,78

TOTAL DO PASSIVO  .............................................  66.196.818,86 

Receita Bruta de Aluguel ............................................ 1.213.782,55
Deduções da Receita Bruta .........................................     (44.303,04 )
Receita Líquida ........................................................... 1.169.479,51
Despesas Administrativas ........................................... (410.383,23 )
Despesas Tributárias ................................................... (136.191,36 )
Despesas Financeiras .................................................. (11.667,35 )

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Receitas Financeiras ....................................................        118.820,38 
Lucro Operacional ......................................................        730.057,95
Provisão para Contribuição Social .............................. (48.290,90 )
Provisão para Imposto de Renda .................................      (110.141,14 )

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO  ...................      571.625,91
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018. José Gustavo de Mattos Gatti - Diretor.  Vander Luiz Fonseca - Contador - CRC/MG 45.372.
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PARQUE EMPRESARIAL BETIM I S/A  - CNPJ.: 11.146.806/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO - CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ......................................   652.061,08 
Despesas Reembolsáveis ..............................................   4.972,58 
Imóveis a Comercializar ...............................................   13.129.635,19 
TOTAL DO CIRCULANTE  .....................................   13.786.668,85 

TOTAL DO ATIVO  ....................................................   13.786.668,85 

PASSIVO - CIRCULANTE
Obrigações Fiscais ......................................................  53.539,92 
Obrigações Trabalhistas ..............................................           3.601,78 
TOTAL DO CIRCULANTE  ...................................  57.141,70 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Capital Social ..............  50.000,00 
Reserva de Capital ......................................................  10.305.000,00 
Reserva de Lucros .......................................................   3.374.527,15 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  .................  13.729.527,15 
TOTAL DO PASSIVO  .............................................  13.786,668,85 

Receita Bruta de Aluguel ............................................ 1.767.936,00
Deduções da Receita Bruta .........................................     (64.529,64 )
Receita Líquida ........................................................... 1.703.406,36
Despesas Administrativas ...........................................  (220.652,93 )
Despesas Tributárias ...................................................  (6.711,16 )
Despesas Financeiras ..................................................  (2.756,64 )

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
  Capital  Reserva  Reserva  Patrimônio
Contas               Social            Capital             Lucros               Líquido
SALDO 31/12/2017 ..................................................................................... 50.000,00     10.305.000,00       3.240.269,27     13.595.269,27 
Distribuição de Lucros................................................................................ -  -       (1.200.000,00)    (1.200.000,00 )
Lucro do Exercício  .....................................................................................                       -                        -    1.334.257,88     1.334.257,88 
TOTAL  ........................................................................................................         50.000,00     10.305.000,00  3.374.527,15  13.729.527,15 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Receitas Financeiras ....................................................        31.067,50 
Lucro Operacional ......................................................  1.504.353,13 
Provisão Para Contribuição Social ..............................  (51.378,15 )
Provisão para Imposto de Renda .................................    (118.717,10 )

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO  ................... 1.334.257,88
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018. José Gustavo de Mattos Gatti - Diretor.  Vander Luiz Fonseca - Contador - CRC/MG 45.372.
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MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO 
E CORRETAGEM DE SEGUROS S. A.

CNPJ Nº 17.505.009/0001-57

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA   
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Mercantil Administração 
e Corretagem de Seguros S. A. para a Assembleia Geral Ordinária, 
a se realizar no dia 30 de abril de 2019 às 15:30 (quinze horas e 
trinta minutos), na sede social, na Rua Santa Cruz, 151, em Nova 

31/12/2018, publicadas no “Minas Gerais”, edição de 22/03/2019 e 
no “Diário do Comércio de Minas Gerais”, edição de 21/03/2019, e 

II– Remuneração dos Diretores. Nova Lima, 16 de abril de 2019. 
DIRETORIA - José Ribeiro Vianna Neto. 

6 cm -16 1217657 - 1

MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S. A.
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ Nº  16.683.062/0001-85
ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA

COMPANHIA FECHADA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Mercantil do Brasil 
Corretora  S. A. - Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários para a 
Assembleia Geral  Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 
2018, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), na sede social, na Rua 

discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: I - Demonstrações 

Nader. 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319021.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - 
R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL A Ativas Data Center S.A. 
(“Companhia”) é uma entidade domiciliada no Brasil. Sua sede e 
parque tecnológico encontra-se na Rua Agenério Araújo, nº 20, Bairro 
Camargos, Belo Horizonte - MG e escritórios comerciais em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. A Companhia tem como objeto 
social: (i) A prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura de 
TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, compreendendo 
hospedagem física de ambientes de tecnologia da informação; (ii) O 
armazenamento de base de dados e site-backup; (iii) A prestação de 

(iv) A prestação de serviços de consultorias em TIC - Tecnologia da 
Informação e Comunicação e conectividade com venda de acesso e 
banda internet; e (v) O licenciamento e cessão de direito de uso de 
programas de computação. Em 19 de outubro de 2016, foi concluída a 
entrada do novo sócio estratégico, Sonda Procwork Outsorcing 
Informática Ltda. (“Sonda”), no quadro de acionistas da Companhia. O 
fechamento se deu após aprovação do CADE, bem como cumprimento 
das demais obrigações precedentes. A Sonda assumiu o controle 
acionário na Companhia sendo detentora de 60% das ações da 
Companhia e os acionistas Ativas Participações S.A. (“Ativas 
Participações”) e Cemig Telcomunicações S.A. (“Cemig Telecom”), 
que passam a ter 20,4% e 19,6% de participação respectivamente. A 
Companhia é uma empresa inovadora, atua como uma MSP (Managed 
Service Provider) e oferece uma plataforma completa de infraestrutura 

Infraestrutura: soluções de infraestrutura com alta disponibilidade e 
redundância, indicada para empresas que necessitam manter suas 

Gerenciados: são alternativas para ter um ambiente de TI administrado 

solução para eliminar possíveis ameaças, controlando tentativas de 

da infraestrutura tecnológica de empresas que possuem Data Center 
próprio. Os resultados de 2018 foram impactados com fatores que 
levaram ao prejuízo apresentado, sendo os principais: Receita: (1) 
Redução de escopo de contratos de Colocation e Segurança da 
Informação (MSS); (2) Cancelamentos de contratos de Hosting; (3) 
Reajuste contratual abaixo do previsto, devido à baixa do IGPM 
projetado para 2018, resultando em uma diminuição da receita. Custo/
Despesa: (1) Ajuste na vida útil de alguns itens do ativo imobilizado 
para o valor esperado de recuperação, impactando o custo em R$2.181; 
(2) Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível por obsolescência 
tecnológica e incapacidade de utilização para a prestação dos serviços a 
que se destinam, gerando uma despesa adicional de R$4.925 (3) 
Atualização tecnológica da infraestrutura de armazenamento e backup, 
gerando um custo adicional de depreciação de R$708. Em 2018 foram 
iniciadas diversas ações para expansão da Companhia e alterada a 
identidade visual e nome da Companhia para Sonda Ativas. O principal 
objetivo é expandir tanto a oferta quanto o mercado de atuação e 
acelerar o crescimento da Companhia, sempre com foco na entrega de 
soluções de maior valor agregado, resultando em mais conhecimento 
tecnológico e consistência no modelo de serviço gerenciado. Para o 
exercício de 2019, espera-se uma melhoria dos resultados em 
decorrência de três fatores principais: (1) no campo macroeconômico 
espera-se uma leve recuperação da economia e um ambiente político 
mais estável, o que faria o nível de investimento e demandas de 
serviços de TI aumentar em relação a 2018. (2) O amadurecimento de 
novas linhas de negócio, como Multicloud e Segurança da Informação, 
trarão resultados positivos em 2019. (3) Ocorreram investimentos na 
adoção de uma plataforma de gestão centralizada para ambientes de 
Cloud, com foco na integração de diferentes provedores, possibilitando 
ofertas no modelo de Cloud pública e privada. A administração tem 
plena convicção que essas ações principais, aliadas a outras de menor 

da continuidade, considerando que a Companhia será capaz de honrar 

ATIVAS DATA CENTER S.A.   -   10.587.932/0001-36

fornecedores. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS As principais práticas contábeis aplicadas na 

resumidas conforme a seguir. Estas práticas foram aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados. (a) Base de 
preparação 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e 
nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e deliberações do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (b) Base de mensuração 

valor justo por meio do resultado. (c) Moeda funcional e moeda de 
apresentação 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas 

expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
(d) Uso de estimativas e julgamentos A preparação das demonstrações 

faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
Moeda estrangeira Transações em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas 
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados 
em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidas para 
a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. (a)

A 
Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data 

reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia 
se torna uma das partes das disposições contratuais dos instrumentos. A 

 

vencimento, empréstimos e recebíveis e contas a receber de clientes. (i) 
A Companhia reconhece títulos 

de dívidas emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em 

contas a pagar. (ii) Capital Social Ações ordinárias Ações ordinárias 

diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são 
reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de 
quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios, 

Ações 
preferenciais As ações preferenciais não conferem direito de voto e 
asseguram aos seus titulares a prioridade, em relação ás ações ordinárias 
da Companhia, na distribuição de um dividendo determinado e 
cumulativo correspondente ao benefício auferido pela Companhia em 

de lucros e/ou reservas de capital, de acordo com os termos e condições 
regulados no Acordo de Acionistas (“Dividendos Preferenciais”). (iii) 

Quando aplicável, os 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os 
custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando 
incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos 
são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são 
registradas no resultado. (b) Imobilizado (i) Reconhecimento e 
mensuração Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
quando aplicável. (ii) Custos subsequentes O custo de reposição de 
um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do 
item, caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados 

que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no 
dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. (iii) Depreciação A depreciação é calculada sobre o valor 
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no 
resultado baseando-se na expectativa de uso do ativo, já que esse 

econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são 
depreciados. (c) Ativos Intangíveis Os ativos intangíveis compreendem 
softwares adquiridos de terceiros, sendo mensurados pelo custo total de 
aquisição e implantação, sendo amortizados pelo respectivo prazo de 
vida útil estimado. Métodos de amortização, vidas úteis e valores 

ajustados caso seja adequado. Redução ao Valor Recuperável 
Um ativo 

avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência 
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.  Um 
ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva 
indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 
do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 

caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo.  

provisão contra recebíveis.  Os juros sobre o ativo que perdeu valor 
continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. 
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a 
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. (ii) 

o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar 
se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por 
redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante 

montante dessa perda, se houver. (d) Passivos circulantes e não 
circulantes Apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e 

e cambiais incorridas até a data das demonstrações contábeis. (e) 
Provisões Reconhecidas para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível 

valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das 

apresentados, considerando os riscos e as incertezas relativos à 
obrigação. A provisão para riscos trabalhistas, se necessária, é 
registrada de acordo com a avaliação de riscos (perdas prováveis) 
efetuada pela Administração da Companhia e por seus consultores 

(f) 
Provisão para contratos onerosos Uma provisão para contratos 
onerosos é reconhecida quando os benefícios econômicos esperados a 
serem derivados de um contrato são menores que o custo inevitável de 
atender as obrigações do contrato.  A provisão é mensurada a valor 
presente pelo menor valor entre o custo esperado de se rescindir o 
contrato e o custo líquido esperado de continuar com o contrato. (g) 
Receita operacional A prestação de serviços de fornecimento de 
infraestrutura de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, 
compreendendo hospedagem física (hosting e colocation) de ambientes 
de tecnologia da informação, armazenamento de base de dados e site-

disponibilidade, consultoria em TIC, conectividade com venda de 
acesso e banda internet é reconhecida quando da prestação dos serviços 
de forma contínua pelos prazos pactuados nos contratos com seus 
clientes. (h) Apuração do resultado O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. (i) Arrendamentos Financeiros: os arrendamentos de bens 
do ativo imobilizado no quais a Companhia detém substancialmente 

sistemática e separadamente alocados entre o passivo em aberto e os 

cada período durante o prazo do arrendamento, visando produzir uma 
taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 

sua vida útil estimada. Os outros arrendamentos mercantis são 

como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrendamento 
mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representativa do 
padrão temporal do benefício. 

reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado 

despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor 
presente. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à 

mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os 
ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida. (j) 
Imposto de renda e contribuição social O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos do exercício são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 

contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Adoção de 
pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações novos e/
ou revisados Pronunciamento Técnico CPC47/IFRS15 – Receita de 
Contratos com clientes
alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para 
contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. De 

a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de 
transferência de bens ou serviços para um cliente. A nova norma para 
receita substituirá todos os requisitos atuais de reconhecimento de 
receita de acordo com as IFRS. Com base na avaliação da Companhia, 

Pronunciamento 
Técnico CPC48/IFRS9 – Instrumentos Financeiros 
substituiu as orientações existentes na IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração), incluindo orientação sobre a 

modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor 

contabilização de Hedge. A norma manteve as orientações existentes 
sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos 

aberto em 31 de dezembro de 2018, porém o mesmo não tem impacto 
decorrente da adoção do CPC48/IFRS9. Com relação a mensuração das 
estimativas para perdas de créditos esperadas, a Companhia refez os 

anteriormente utilizados pela Companhia, não estavam em linha com a 
avaliação requeridas pela norma. Estão apresentados a seguir os efeitos 
sobre o contas a receber:
Efeito na transição em 1° de janeiro de 2018
                                                                          Novos CPC’s – 2017
   Valores
   Divulgados  Saldo após  
   2017  Ajustes ajustes
Ativo     
Estimativa de perdas com clientes (354) (204) (150)
Patrimônio liquido     
Prejuízos Acumulados         (346.205) (204) (346.001)
Este ajuste foi registrado conta prejuízos acumulados não sendo 
reapresentado o ano anterior por conta da imaterialidade do montante.
Pronunciamento Técnico CPC06 – IFRS16 – Arrendamentos 
(aplicação em 1° de janeiro de 2019) 
princípios para o reconhecimento de arrendamentos e aloca a maioria 
dos arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários sob um 
único modelo, eliminado a distinção entre arrendamentos operacionais 

de arrendamentos operacionais na demonstração do resultado (com 
exclusão dos pagamentos de arrendamento atualmente reconhecidos 

patrimonial (com o direito de uso do ativo registrado nos ativos e o 
correspondente passivo de arrendamento registrado no passivo). Esta 

norma, que substituirá o CPC 06, é aplicável de acordo com o IASB 
em períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019.  A 
Companhia está avaliando os aspectos que tratam a norma. 4. CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA   31/12/2018 31/12/2017
Caixa e depósitos bancários                  87 90 

 

 Operações compromissadas                  60 -   
Total              1.060 5.815 
a) 
por aplicações em papéis de bancos privados, com característica pré-

condições de sua emissão. A rentabilidade dos títulos é de acordo com 
o número de dias da aplicação, que varia entre os bancos de 10% a 
20% do CDI. b)

a. Operação compromissada no 
Banco Votorantim, com liquidez imediata e rentabilidade 60% da 

5. CONTAS 
A RECEBER DE CLIENTES A estimativa de perdas com créditos de 
liquidação duvidosa é registrada após avaliação individual dos títulos. 
Os que apresentam dúvidas quanto a sua realização, têm suas perdas 
reconhecidas na demonstração do resultado no montante estimado de 
inadimplência.   31/12/2018 31/12/2017
Terceiros Faturados           5.750             5.879 
Terceiros a Faturar           2.017 2.207 
Créditos de liquidação duvidosa            (292) (150)
Total           7.475 7.936 
Créditos a vencer           4.332 6.906 
Créditos vencidos           3.143 1.030 
A seguir apresentamos o resumo das contas a receber por período de 
vencimento:   31/12/2018 31/12/2017
Contas a receber - vencidos
 De 1 a 30 dias           2.237 510 
   De 31 a 60 dias             112 11 
   De 61 a 90 dias             186 18 
   De 91 a 180 dias             145 84 
   Acima de 181 dias             462 407 
Total           3.143 1.030 
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (292) (150) 
A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa é a 
seguinte:    31/12/2018 31/12/2017
Em 1º de janeiro              150 96 
Constituição de provisão              142 (46) 
Em 31 de dezembro              292 150 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi registrada na 
rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”, no 
resultado do exercício. Os valores provisionados são baixados 
quando todos os esforços de cobrança foram esgotados e não existe 
expectativa de recuperação dos valores a receber. 6. IMPOSTO DE 
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS Refere-

negativa da contribuição social apurados até a data do balanço. O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados 
sobre as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de 
cálculo dos tributos sobre ativos e passivos, os valores contábeis das 

desses créditos diferidos são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra 
o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. O saldo de ativo 

do exercício de 2016 teve como base o estudo de viabilidade sobre a 
probabilidade de lucro tributável futuro, baseado no plano de negócio 
elaborado pela Diretoria, revisado pelo Conselho de Administração no 
qual foi realizado uma reversão de R$ 66.817 restando um saldo de R$ 

de base negativa de CSLL em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 13.400 

tributável futuro. Em continuidade, em 2018 foi realizada nova análise 

como segue:   31/12/2018 31/12/2017

de contribuição social   13.400 13.400
Total   13.400 13.400
7. IMOBILIZADO Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados 
ao seu custo histórico de aquisição ou formação. A Companhia não 

imobilizados. A movimentação do imobilizado em 2018 e 2017 pode 
ser assim demonstrada:                    31/12/2018   31/12/2017
   Depreciação Valor Valor
  Custo Acumulada Líquido Líquido
Terrenos 5.000 - 5.000 5.000 
Edifícios e Benfeitorias 45.793 (14.476) 31.318 33.151 
Instalações 4.481  (2.120)           2.361           2.870 
Máquinas e 
Equipamentos 10.027 (5.083) 4.944 4.743 
Móveis e utensílios 2.182 (1.737) 445 675 
Veículos 22 (22) - - 
Equipamentos 
de Informática 99.207 (59.100) 40.107 38.547 
Benfeitoria em 
Propriedade de Terceiros 40 (10 30  - 
Imobilizado em Andamento - - - 7.228 
Valor Líquido 166.753 (82.548) 84.205 92.214 
Em 2018, a Administração da Companhia contratou empresa 
especializada para realizar análise sobre a vida útil remanescente 
destes ativos, assim como a realização de inventário físico, conforme 
determina as normas vigentes, CPC 01- Redução do valor recuperável 
do ativo e CPC 27 – Ativo imobilizado.  Esses pronunciamentos 
técnicos trazem orientações sobre a metodologia que deve ser aplicada 
por uma empresa com o objetivo de assegurar que os ativos a longo 
prazo, assim como os de natureza permanente, não venham a ser 
registrados por um valor superior ao que pode ser recuperado e que o 
período durante o qual se espera que o ativo seja usado pela empresa 
esteja adequadamente calculado, ou seja, a vida útil esteja corretamente 
destacada. Ao término do trabalho foram encontradas evidências de 
i) sobras contábeis no montante de R$ 387 e ii) determinados ativos 

montante de R$ 2.186. A análise foi acompanhada e revisada pelas 

ao teste de impairment dos ativos, a Administração entende que não 
existem ativos adicionais com valor superior ao valor recuperável 
devido seus ativos estarem registrados a custo na Companhia. E 
existem evidências por meio de relatórios de especialistas que o valor 
justo dos ativos é superior ao valor registrado nessas demonstrações 

8. INTANGÍVEL        31/12/2018   31/12/2017
   Depreciação Valor Valor
  Custo Acumulada Líquido Líquido
Software e programas 8.126 (5.849) 2.277 10.412 
Valor Líquido 
Amortizável 8.126 (5.849)         2.277 10.412 
Em 2018, a Administração da Companhia contratou empresa 
especializada para realizar análise sobre a vida útil remanescente 
destes ativos, assim como a realização de análise sobre a utilização dos 
softwares, conforme determina as normas vigentes, CPC 01- Redução 
do valor recuperável do ativo e do CPC 04 - Ativos intangíveis.  Esses 
pronunciamentos técnicos trazem orientações sobre a metodologia 
que deve ser aplicada por uma empresa com o objetivo de assegurar 
que os ativos a longo prazo, assim como os de natureza permanente, 
não venham a ser registrados por um valor superior ao que pode ser 
recuperado e que o período durante o qual se espera que o ativo seja 

BALANÇO PATRIMONIAL  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
(Em milhares de Reais)

ATIVO  31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa   1.060 5.815 
Contas a receber de clientes   7.475 7.936
Partes relacionadas    2.902 6.187
Impostos a recuperar    2.818 4.933
Despesas antecipadas   2.839 2.827
Outros créditos  176 470
Total do ativo circulante  17.270 28.168
NÃO CIRCULANTE    
Realizável a longo prazo:    
Partes relacionadas  4.834 4.925
Impostos a recuperar  202 202
Despesas antecipadas  720 1.734
Imposto de renda e 
contribuição social diferidos  13.400 13.400
Depósitos judiciais  138 36
Imobilizado  84.205 92.214
Intangível  2.277 10.412
Total do ativo não circulante  105.776 122.923
TOTAL DO ATIVO  123.046 151.091
PASSIVO  31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE    
Fornecedores  5.179 3.741 
Partes relacionadas  887 721 

Instrumentos

Adiantamentos de clientes  934 419 
Outros passivos  - 15 
Total do passivo circulante  22.603 19.748 
NÃO CIRCULANTE    

derivativos  267 1.799 

Adiantamentos de clientes  838 1.256 
Provisão para riscos  1.874 1.755 
Total do passivo não circulante  16.215 26.518 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
 Capital social  182.063 182.063 
 Reservas de capital  268.763 268.763 
 Prejuízos acumulados  (366.598) (346.001)
Total do patrimônio líquido  84.228 104.825 
TOTAL DO PASSIVO 
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  123.046 151.091 

As notas explicativas anexas são parte integrante  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais)  
   31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida das vendas
de serviços prestados  69.607 66.306 
Custo dos serviços prestados    (72.103) (64.386)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO   (2.496) 1.920 
Despesas administrativas   (10.579)  (8.762)
Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas   (5.523)  (307)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO    
RESULTADO FINANCEIRO   (18.598)  (7.149)

PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA   
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   (20.597) (9.310)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
Diferidos   -   (14.579)
PREJUIZO DO EXERCÍCIO   (20.597)  (23.889)
Prejuízo por ação, básico 
e diluído (R$ por ação)   (0,046)  (0,053)

As notas explicativas anexas são parte integrante

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA 
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
(Em milhares de Reais)  31/12/2018 31/12/2017
PREJUIZO DO EXERCÍCIO   (20.597)  (23.889)
Outros resultados abrangentes:   -   - 
TOTAL DO RESULTADO 
ABRANGENTE DO EXERCÍCIO   (20.597)  (23.889)

As notas explicativas são parte integrante

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de Reais)  31/12/2018 31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
Prejuízo do exercício  (20.597) (23.889)
Ajustes por:
Depreciação e amortização  22.427 18.463

cambial e correção monetária  2.401 3.257
Reversão (constituição) de
imposto de renda e contribuição 
social diferidos   - 14.579
Custo dos bens do ativo 
imobilizado baixados  4.924 -
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a receber de clientes 142 (597)
Perda não realizada em 
operações de derivativos   (1.711) -
Constituição de provisões  3.840 (1.092) 
Redução (aumento) de ativos    
Contas a receber de clientes  2.078 (4.338)
Impostos a recuperar  2.244 756
Outros ativos  1.194 1.789
Aumento (redução) de passivos     
Fornecedores e partes relacionadas a pagar (746) (1.590)

Adiantamentos de clientes   97 1.543
Pagamento de juros  (3.080) (7.273)
FLUXO DE CAIXA GERADO
PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  12.624 2.227
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários   - 9.274
Aquisição de ativo imobilizado   (8.467) (4.174)
Aquisição do intangível   (636) (971)
FLUXO DE CAIXA GERADO
(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO    (9.103) 4.129
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO     

FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (8.276) (7.132)
REDUÇÃO DO CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA  (4.755) (776)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
No início do exercício  5.815 6.591

Redução do caixa e
equivalentes de caixa  (4.755) (776)

As notas explicativas anexas são partes integrantes
.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de Reais)   Capital Social Reserva de Capital Lucros (prejuízos) Acumulados Total
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2017  182.063  268.763   (322.112) 128.714 
Incorporação reversa  - - -  - 
Prejuízo do exercício  -  -  (23.889) (23.889)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017   182.063 268.763 (346.001) 104.825 
Integralização de capital  - -  -  - 
Prejuízo do exercício   -    (20.597) (20.597)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018   182.063 268.763 (366.598) 84.228 
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usado pela empresa esteja adequadamente calculado, ou seja, a vida 
útil esteja corretamente destacada. Ao término do trabalho foram 
encontradas evidências de obsolescência tecnológica de alguns 
softwares utilizados na prestação de serviços no montante de R$ 
4.537. A análise foi acompanhada e revisada pelas áreas operacionais 

9. ARRENDAMENTOS 
FINANCEIROS    31/12/2018 31/12/2017

Total    22.562 28.730
Circulante   9.326 7.219
Não circulante   13.236 21.511
Arrendamentos Financeiros - São representados por contratos de 

aquisição de hardware e software visando a prestação de serviços aos 
clientes. 10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
Transações ativas (vendas e contas a receber) - As transações 
ativas da Companhia realizadas com partes relacionadas, se referem 
à prestação de serviços de Tecnologia da Informação para as 
Companhias Ale Participações Societárias S.A., Aliança Geração de 
Energia, Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., Cemig Saúde, Cemig 
Telecom, Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig Geração e 
Transmissão S.A., Cemig Distribuição S.A, Fundação Forluminas de 
Seguridade Social – Forluz, Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. e Sonda Procwork Informática. Em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia possui contas a receber dos acionistas minoritárias Cemig 
Telecom e Ativas Participações no valor de R$5.284, sendo R$1.755 de 
provisão para riscos (2017 – R$1.755) e R$3.530 referente a juros de 

deverá ser pago pelos acionistas minoritários, a título de indenização 

agosto de 2016 entre a Sociedade e Sonda Procwork Outsourcing 
Informática Ltda. Transações passivas (compras e contas a pagar) 
- As transações passivas da Companhia realizadas com partes 
relacionadas referem-se à comercialização de circuitos fornecidos por 
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., suporte 
e manutenção do ambiente SAP fornecidos pela Axxiom Soluções 
Tecnológicas S.A, serviço de segurança da informação SOC prestados 

As condições contratuais das transações de venda e compra com 
partes relacionadas são feitas de acordo com os termos e condições 
acordados entre as partes. As seguintes transações foram efetuadas pela 
Companhia com suas partes relacionadas: 
                                                       2018                              2017
  Ativo Passivo Ativo Passivo
Aliança Geração
de Energia          93 - 135 -   
Ativas Participações S.A.    2.695 - 3.568 -   
Axxiom Soluções
Tecnologicas S.A.          - 13 -           12 
Cemig Distribuição S.A.    1.515 141 3.029 159 
Cemig Geração 
e Transmissão S.A.       418 183 614 66 
Cemig 
Telecomunicação S.A.    2.589 - 3.564 215 
Cemig Saude         10 - -  -   
Cemig Companhia 
Energetica de Minas Gerais - - - -   

Companhia Energetica 
de Minas Gerais       332 - 88 -   
Fundação Forluminas de 
Seguridade Social - Forluz 72 - 67 -   
Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A.          - - 47 -   
Telsinc Comércio de 
Equip. de Inform. Ltda.          - - - 142 
Sonda Colombia          - 398 - -   
Sonda Procwork 
Informática 10 152 - 127 
Total    7.735 887 11.112 721 
Circulante 2.902 887 6.187 721
Não Circulante 4.834 - 4.925 -
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Em 19 de outubro 
de 2016, foram emitidas 288.924.491(duzentos e oitenta e oito 
milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e 
um) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia. Foi aportado um montante total de R$300.549, sendo 
R$31.786 destinado a aumento de capital social, R$267.390 destinado 
a constituição de reservas de capital e R$1.374 destinado a constituição 
de outras reservas de capital. Os acionistas da Companhia aprovaram 
ainda a criação, sem aumento de capital social da Companhia, de uma 
nova classe de ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 
As ações não conferem direito de voto e asseguram aos seus titulares a 
prioridade, em relação as ações ordinárias da Companhia, na distribuição 
de dividendo determinado e cumulativo correspondente ao benefício 
econômico auferido pela  Companhia em razão do aproveitamento do 

reservas de capital, de acordo com os termos e condições regulados 
no Acordo de Acionistas (“Dividendos Preferenciais”). Do total de 
456.540.718 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e 
quarenta mil, setecentos e dezoito) ações ordinárias, 100 (cem) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal foram convertidas em 
igual número de ações preferenciais, das quais 51(cinquenta e uma) são 
de propriedade da acionista Ativas Participações S.A. e 49 (quarenta 
e nove) são de propriedade da acionista Companhia Energética de 
Minas Gerais – CEMIG, as quais terão características e atribuirão aos 
seus titulares os direitos e vantagens indicados no Estatuto Social da 
Companhia. O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 está representado por 456.540.618 ações ordinárias e 
100 ações preferenciais sem valor nominal, distribuídas como segue:
  Capital Reserva Quantid. Particip.
Acionistas Social de Capital de Ações Acionária
Ativas Participações  85.867 86.587 93.134.276 20,4%
Companhia Energética 
– Cemig (a) 82.499 81.872 89.481.951 19,6%
Sonda  13.697 100.304 273.924.491  60,0%
Total 182.063  268.763  456.540.718  100%
(a) Em 31 de março de 2018, a Companhia Energética de Minas Gerais 
“Cemig” concluiu a incorporação de sua subsidiária integral Cemig 
Telecom, pelo valor patrimonial contábil, com a consequente extinção 
da Cemig Telecom e sucessão, pela Companhia, em todos os bens, 
direitos e obrigação.
12. RECEITA LÍQUIDA   31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta   83.342 78.641
Impostos          (13.736) (12.886)

Outras (Deduções) Reversões   - 551 
Receita Liquida   69.607 66.306

apresentam concentração de 27,9% em cooperativa de prestação de 
serviços médicos. 13.DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CUSTO 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
DESPESAS POR NATUREZA  31/12/2018 31/12/2017
Despesas por natureza:   
 Despesas com pessoal e encargos       (32.024) (32.593)
 Depreciação e amortização        (20.593) (18.463)
 Consultoria             (362) (1.087)
 Manutenção e licenciamento de software       (11.855) (9.920)
 Serviços de banda ip          (3.260) (3.144)
 Serviços prestados pessoa jurídica         (1.320) (1.375)
 Eventos patrocínios e confraternizações              (18) (172)
 Manutenção de equipamentos             (736) (482)
 Energia elétrica          (3.213) (2.497)
 Segurança e vigilância             (741) (722)
 Manutenção equipamentos de informática         (3.627) (3.918)
 Telefonia             (294) (367)
 Passagens             (386) (276)
 Aluguéis             (432) (51)
 Perda na baixa de ativos          (4.925) - 
 Outras despesas          (4.418) 1.610 
Total        (88.205) (73.455)
Despesas por função:   31/12/2018 31/12/2017
Custo dos Serviços Prestados        (72.103) (64.386)
Despesas Administrativas        (10.579) (8.762)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (5.523) (307)
Total        (88.205) (73.455)
14. RESULTADO FINANCEIRO  31/12/2018 31/12/2017
Receitas Financeiras  
 Descontos obtidos                        71 7 

Total                      579 1.353 
Despesas Financeiras  

 Juros s/ leasing                 (2.401) (3.204)
 Variação monetária passiva/cambial  (98) (5)

 Outras despesas                      (62) (219)
Total                 (2.578) (3.514)
Total                 (1.999) (2.161)
15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS Essa nota apresenta 
informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos 
supramencionados, os objetivos, políticas e processos para a 
mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital 
da Companhia. Estrutura do gerenciamento de risco O Conselho 
de Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e 
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia. As 
políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas 

controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência 
aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são 

mercado e nas atividades da Companhia. Através de suas normas e 
procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver 

um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os 
empregados entendem os seus papéis e obrigações. Gerenciamento 

 A Companhia apresenta exposição aos seguintes 
Risco de crédito: 

cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente 
dos recebíveis de clientes e em títulos de investimento. Risco 
de liquidez Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá 

na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 

ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Em 

apresenta perspectiva de geração de caixa positivo. Entretanto, em 
função do volume de novos investimentos previstos associados às 

captação de recursos de empresas coligadas e linhas de crédito “Conta 

se ressarcimento dos sócios minoritários de reembolso de despesas 
vinculado a “escrow account” no montante aproximado de 11 milhões 

e novas obrigações. Risco de mercado Risco de mercado é o risco de 
alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas 
de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar 
e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. (i) Risco de taxa de 
juros 

16. TRANSAÇÕES 
QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA Durante o exercício de 2018, a 

apresenta um saldo de indenização a receber não envolvendo caixa 

caixa:   31/12/2018 31/12/2017
Compra de bem ativo imobilizado a prazo  2.105 8.632 
Compra de ativo intangível a prazo  - 23 
Indenização a pagar - Acionistas minoritários  - 1.718 
                  2.105 10.373 
17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Administração da Companhia em 28 de março de 2019.

Presidente: Gutembergue de Lima Rodrigues
Diretor: Luiz Henrique Caloi

Contador responsável: Frederico Gustavo de Assis Silva
CRC/MG: 088418/0-T DF
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BALANÇo PATrimoNiAL
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

                  ATiVo 31/12/2018 31/12/2017
CirCuLANTE
Disponibilidades .................................... : 922 1.037
Clientes .................................................. : 23.298 23.375
Estoques ................................................ : 10.942 8.255
Outros Ativos ........................................ : 1.445 1.016

36.607 33.683

NÃo CirCuLANTE

Realizável a Longo Prazo ..................... : 717 705
Investimentos ........................................ : 7 7
Imobilizado ........................................... : 78.349 77.602

79.073 78.314

ToTAL Do ATiVo ............................... : 115.680 111.997

                PASSiVo 31/12/2018 31/12/2017
CirCuLANTE
Fornecedores ......................................... : 3.155 2.971
Financiamentos ...................................... : 26.195 26.630
Salários e Obrigações Sociais ............... : 1.959 3.622
Impostos e Contribuições ...................... : 336 428
Outras Obrigações ................................. : 639 2.166

32.284 35.817
NÃo CirCuLANTE
Financiamentos ...................................... : 1.154 1.370
Impostos e Contribuições ...................... : 60.464 58.488

61.618 59.858
PATrimÔNio LÍQuiDo:
Capital Social ......................................... : 20.200 20.200
Reservas de incentivos fiscais ............... : 1.009 144
Reservas de Reavaliação ...................... : 38.548 38.734
Ajustes de Avaliação Patrimonial ........ : 30.084 30.084
Prejuízos Acumulados .......................... : (68.063) (72.840)

21.778 16.322
ToTAL Do PASSiVo ............................ : 115.680 111.997

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

2018 2017
rECEiTA oPErACioNAL BruTA .. : 88.406 82.625
Deduções das Vendas ............................... : (15.514) (14.006)
rECEiTA oPErACioNAL LÍQuiDA: 72.892 68.619
Custo dos Produtos Vendidos .................... : (52.382) (47.931)
LuCro BruTo .................................... : 20.510 20.688
Despesas de Vendas ................................. : (8.411) (7.532)
Despesas Administrativas ........................ : (5.541) (4.741)
Despesas Tributárias ................................ : (528) (488)
Outras Receitas (Despesas) ..................... : 174 (175)
LuCro oPErACioNAL .................... : 6.204 7.752
Despesas Financeiras Líquidas ................ : (3.818) (14.495)
Outras Receitas ......................................... : 955 2.567
LuCro ANTES Do irPJ E CSL ........ : 3.341 (4.176)
IRPJ - I.R./CSL - Contrib. Social s/ Lucro : 1.437 16.359
LuCro Do EXErCÍCio ..................... : 4.778 12.183

Ajuste de
Capital reservas de reservas de Avaliação Prejuízos

Social incent. Fiscais reavaliação Patrimonial Acumulados ToTAL

SALDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2016 .. 20.200 144 38.919 30.084 (85.024) 4.324
Realização da Res. de Reavaliação ................ - - (185) - - (185)
Lucro do Exercício .......................................... - - - - 12.183 12.183
SALDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2017 .. 20.200 144 38.734 30.084 (72.841) 16.322
Realização da Res. de Reavaliação ................ - - (186) - - (186)
Reservas de Incentivos Fiscais ........................ - 865 - - - 865
Lucro do Exercício .......................................... - - - - 4.778 4.778
SALDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2018 .. 20.200 1.009 38.548 30.084 (68.063) 21.778

2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades
 operacionais:

Lucro (Prejuízo) do exercício ............... 4.778 12.183
Ajustes:
Depreciação ........................................... 1.635 1.712
Realização da Reserva de Reavaliação (186) (185)
Juros e Variações Monetárias ................ 559 1.600
Resultado na Venda de Imobilizado ...... (118) (85)

Variação nos Ativos e Passivos:
Clientes ................................................... 77 (1.213)
Estoques .................................................. (2.687) 1.831
Outros Ativos .......................................... (429) (15)
Realizável a Longo Prazo ...................... (12) (171)
Fornecedores .......................................... 184 (205)
Salários e Obrigações Sociais ................ (1.663) (2.710)
Impostos e Contribuições ....................... 4.443 (5.182)
Outras Obrigações ................................. (1.527) (661)

Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades operacionais ....................... : 5.054 6.899

Fluxo de Caixa das Atividades
 de investimento ...................................... :

Aquisições do Imobilizado ..................... (2.388) (217)
Transferência de Ativo Circulante
   p/ Imobilizado ...................................... - -
Recebimento pela Venda de Imobilizado 118 85

Caixa Líquido usado nas Atividades
 de investimento ...................................... : (2.270) (132)
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Financiamento ................................... :

Financiamentos Obtidos ......................... 2.577 792
Financiamentos Pagos ........................... (5.476) (7.524)

Caixa Líquido usado nas Atividades
 de Financiamento ................................... : (2.899) (6.732)
Disponibilidade Líquida Aplicada
 no Exercício ........................................... : (115) 35
Variação das Contas: Caixa, Bancos
  e Equivalentes ....................................... : (115) 35
No início do Exercício ............................ : 1.037 1.002
No Fim do Exercício ............................... : 922 1.037

NoTAS EXPLiCATiVAS ÀS DEmoNSTrAÇÕES FiNANCEirAS Em 31 DE DEZEmBro DE 2018
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

NoTA 1 - CoNTEXTo oPErACioNAL

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, que
tem por objetivo a indústria têxtil, e atividades afins. A Companhia
possui unidades no Estado de Minas Gerais, nos municípios de Con-
tagem e Gouveia.

NoTA 2 - Sumário DAS PriNCiPAiS PráTiCAS
CoNTáBEiS
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das
demonstrações financeiras foram as seguintes:

CoNSELHo DE ADmiNiSTrAÇÃo
Gilberto mascarenhas Curi - Presidente

DirEToriA
rogério mascarenhas Cezarini - Diretor Presidente

DEmoNSTrAÇÃo DAS muTAÇÕES Do PATrimÔNio LÍQuiDo
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas
com a observância dos dispositivos constantes da Lei nº 6.404/76, (al-
terações da Lei 11.638/2007), observando ainda, no que aplicável, a
legislação tributária.
b) Os estoques de produtos e de matérias primas estão avaliados ao
custo de fabricação ou de aquisição, que não excedem o valor de
mercado ou de realização.
c) O Ativo Imobilizado está registrado ao custo de aquisição e constru-
ção ou valor das reavaliações procedidas em 04/1986, 12/1988, 12/
2004 e 09/2005, acrescidos da correção complementar (Lei 8.200/91)
e mais a correção normal pelos índices oficiais, até 31/12/95, incluindo

Responsável Técnico
renato miranda Franca - Contador - CRC/MG nº 069354/0-1

DEmoNSTrAÇÃo Do FLuXo DE CAiXA
(EM MILHARES DE REAIS)

o ajuste em 31/12/2011.

NoTA 3 - ESToQuES
31/12/2018 31/12/2017

Produtos Acabados ................................ 6.698 4.969
Produtos em Elaboração ....................... 554 513
Matérias Primas .................................... 1.273 725
Outros ..................................................... 2.417 2.048

10.942 8.255
NoTA 4 - imoBiLiZADo

31/12/2018 31/12/2017
VALor VALor

LÍQuiDo LÍQuiDo
Terrenos ................................................. 49.607 49.607
Edificações ............................................ 5.748 6.180
Máquinas, Equip. Instalações ................ 2.192 2.824
Veículos .................................................. 37 148
Móveis e Utensílios ................................ 41 31
Outros ..................................................... 20.724 18.812

78.349 77.602

NoTA 5 - CAPiTAL SoCiAL
Em dezembro de 2018 e 2017 o Capital Social estava representado por
470.000.000 de ações, sendo 375.990.000 ações ordinárias nominativas
e 94.010.000 ações preferenciais nominativas sem valor nominal.

rELATÓrio DA ADmiNiSTrAÇÃo 2018

A CoNJuNTurA

Estamos passando por um momento na conjuntura mundial, onde
a tecnologia, nos surpreende, continuamente, trazendo instrumen-
tos que permitem ganhos significativos em produtividade. As na-
ções mais dinâmicas estão captando mais rapidamente estes ga-
nhos e transformando sua sociedade, em direção a um maior de-
senvolvimento e bem estar a sua população. No Brasil, estes ga-
nhos, acabam sendo retirados dos setores dinâmicos da economia,
através dos impostos e usados na sustentação de um poder público
obeso e ineficiente. Esta situação retira o benefício do ganho de
produtividade, causando a estagnação da economia.
Estamos em um círculo perigoso, onde não se gera emprego adi-
cional, o emprego existente é de baixa remuneração, os valores da
sociedade vão se perdendo, não se valoriza a educação, formamos

líderes e políticos mal preparados que acabam usando seu poder para
corromper, enriquecer e se manter.
Conquistamos neste ano um novo governo, onde depositamos nossa
esperança de mudança.

A ESTAmPAriA
Buscamos constantemente melhorar nossa produtividade, logística,
nossos produtos e os serviços relacionados ao nosso negócio. Em
2018, conseguimos evoluir todos esses indicadores. Este resultado, de
novo, transferimos aos clientes e aos consumidores de nossos produ-
tos.
Somamos três anos consecutivos, que o aumento de preços de venda
de nossos produtos ocorre em patamares inferiores aos de nossos
concorrentes. Com esta posição de vantagem, conseguimos vendas
constantes ao longo do segundo semestre de 2018. Completamos nosso
salão de tecelagem com a aquisição de teares seminovos, de tecnologia
de última geração. O objetivo é manter o prazo de entrega também

nos períodos sazonais, de demanda elevada.

ASPECToS ComErCiAiS E iNDuSTriAiS
O faturamento evoluiu nominalmente 7,0%. A conjuntura foi negati-
vamente impactada pela greve dos caminhoneiros e a turbulência e
insegurança do período eleitoral, porém foi no primeiro semestre que
trabalhamos com ociosidade. Neste período, exceto nos meses de março
e abril, trabalhamos com ociosidade de até 20,0%. No segundo semes-
tre a demanda de nossos produtos permitiu a fábrica trabalhar a 100%
inclusive com os teares adquiridos.
Para melhorar a entrega de pedidos, fizemos uma revisão em nossa
política de estoques intermediários, exigindo que a relação “estoque/
ROL” subisse. Com esta mudança este indicador atingiu 15,0%.
Atingimos um Ebtida de R$7,8 milhões, inferior em 17,9% em relação
a 2017. A margem “Ebtida/ROL” se situou em 11,3%.
Este resultado operacional foi prejudicado principalmente pela evolu-
ção do preço do algodão, que, na média, evoluiu 23,1% sobre 2017.

ASPECToS FiNANCEiroS E ADmiNiSTrATiVoS
Com os recursos provenientes do lucro líquido, reduzimos ligeira-
mente nosso endividamento financeiro, regularizamos o pagamento
de encargos sociais, aumentamos o estoque e investimos em au-
mento de produção de modo a melhorar a entrega.
A liquidez corrente evoluiu de 0,94x em 2017 para 1,13x em 2018.
O curto prazo continua pressionado por dívidas financeiras no valor
de R$26,2 milhões, parte sub judice.
A dívida líquida financeira subiu para 3,4x o Ebtida anual. A dívida
total, incluindo tributos, ainda se encontra em patamar elevado de
R$86,7 milhões, equivalente a 11,1x o Ebtida.
O número de pessoas trabalhando na Estamparia subiu para 304,
com o acréscimo, entre anos, de mais 10 pessoas.

AGrADECimENTo
Agradecemos a dedicação e o empenho de nossos colaboradores e
a confiança de nossos acionistas e fornecedores.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319023.
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.902.291/0001-15 - NIRE 31300025144

Ata de Assembleia Geral Ordinária  
Realizada em 01 de Abril de 2019

1. Data, hora e local: 01 de abril de 2019, às 10 hs, na sede da CSN 
Mineração S.A. localizada na Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, 
Zona Rural, na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, CEP 
36415-000. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, 
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidiu a reunião o Sr. David Moise Salama, que convidou a Sra. 
Seung Hee Han para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: (i) 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

em 31 de dezembro de 2018; e (ii) Deliberar sobre a destinação 
5. Deliberações: Com base no 

entendimento de todos os participantes presentes, as seguintes 
matérias foram discutidas e aprovadas, por unanimidade de votos 
dos acionistas da Companhia: 5.1. Aprovada a dispensa da leitura 

em 31 de dezembro de 2018, devido ao conhecimento dos acionistas 
sobre o conteúdo dos referidos documentos. 5.2. Aprovadas as 
Demonstrações Financeiras, publicadas no dia 29 de março de 2019 
no Jornal Hoje em Dia Belo Horizonte (páginas 6 a 10) e no dia 30 de 

da Companhia. 5.3. Aprovada a proposta da administração para a 

dezembro de 2018, no montante de R$ 1.061.836.826,42 (um bilhão, 

sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e 
vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), da seguinte forma: (a) O 
montante de R$ 53.091.841,32 (cinquenta e três milhões, noventa e 
um mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) será 
destinado à reserva legal, conforme disposto no artigo 193 da Lei n º 
6.404/76; e (b) O montante de R$ 1.008.744.985,10 (um bilhão, oito 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e 

correspondendo ao valor de aproximadamente R$ 5,57311814 por 
ação. Os dividendos cuja distribuição foi ora aprovada serão pagos 
pela Companhia aos acionistas nesta data (01 de abril de 2019), 
sem atualização monetária. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma 
de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Mesa: Sr. David Moise Salama – Presidente, e Sra. Seung 
Hee Han - Secretária. Acionistas: Companhia Siderúrgica Nacional, 
representada por Marcelo Cunha Ribeiro; Japão Brasil Minério de 
Ferro Participações Ltda., representada por Makoto Oishi; POSCO, 
representada por Natalia Cibele Correia da Silva; e China Steel 
Corporation, representada por Natalia Cibele Correia da Silva. 7. 
Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Companhia 
as Demonstrações Financeiras de 2018, com o Parecer dos Auditores 

Companhia, arquivado em sua sede. Congonhas, 01 de abril de 2019. 
Seung Hee Han - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. Certifico registro sob o nº 7260610 em 10/04/2019. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária Geral.

DAmAE, SÃo JoÃo DEL rEi/mG 
Torna público EXTraTo de aTa dE rEGIsTro dE PrEços 
(arP) advinda de 02 Processo licitatório (Pl), PrEGÃo PrEsEN-
CIal (PP):
(1) arP 12/2019, advinda do Pl 11/2019, PP 06/2019; objeto: aquis . 
combustíveis, derivados do petróleo e da cana-de-açúcar, normas 
aNP, c/ fornec . direto na bomba; Emp . maxxi Com . deriv . Petróleo 
ltda ., CNPJ 02 .599 .412/0001-15; Vl . unit . Itens: Gasolina Comum: 
R$4,69; Óleo diesel filtrado: R$3,66; Etanol filtrado: R$3,09; Dot. 
orçam .: 03 .001 .000 .17 .122 .0402 .2 . 856 .3 .3 .90 .30 .00, 03 .002 .000 .17 .
512 .1701 .2 .880 .3 .3 .90 .30 .00, 03 .002 .000 .17 .511 .1701 .2 .872 .3 .3 .90 .3
0 .00, 03 .003 .000 .17 .512 . 1702 .1 .891 .3 .3 .90 .30 .00 e 03 .003 .000 .17 .51
1 .1702 .2 .884 .3 .3 .90 .30 .00; ass .: 11/04/2019; Vigência: 12/04/2019 a 
11/04/2020 .
(2) arP 13/2019, advinda do Pl 09/2019, PP 04/2019; objeto: prest . 
serv . análise bacteriológica (microbiológica) da Água via laboratório 
acreditado pelo INmETro, abNT Nbr Iso/IEC 17 .025/2017, conf . 
anexo XX da Portaria de Consolidação 5/2017; Emp . bioagri ambien-
tal ltda ., CNPJ 04 .830 .624/0001-97; Vl . unit . Item: r$67,00; dot . 
orçam .: 03 .002 .000 .17 .511 . 1701 .2 .872 .3 .3 .90 .39 .00 e 03 .002 .000 .17 .
512 .1701 .2 .880 .3 .3 .90 .39 .00; ass .: 11/04/2019; Vigência: 12 meses .
damaE, sÃo JoÃo dEl rEI/mG Torna público EXTraTo do 2 .º 
Termo aditivo do CoNTraTo 012/2017, ref . prest . serv . locação de 
veículos automotivos, advindo do Processo licitatório 08/16, Pregão 
Presencial 08/2016; Emp . locadora de Veículos Floresta ltda ., CNPJ 
07 .560 .718/0001-81, c/ fulcro art . 57, II c/c art . 65, II, “d” lei Federal 
8.666/93, esuas posterioresmodificações, consoante cláusulas contratu-
ais 4.ª e 15; fica prorrogado por 12 meses, iniciando-se em 29/04/2019 
c/ reajuste de 8,2786% conf . acumulado do IGP-m/FGV (fonte:https://
www .portalbrasil .net/igpm .htm), perfazendo Vl . unit . mensal: 
r$1 .635,01;dot . orçam .: 03 .001 .000 .17 .122 .0401 .2 .856 .3 .3 .90 .39 .0
0, 03 .002 .000 .17 .512 .1701 .2 .880 .3 .3 . 90 .39 .00, 03 .002 .000 .17 .511 .17
01 .2 .872 .3 .3 .90 .39 .00, 03 .003 .000 .17 .512 .1702 .1 .891 .3 .3 .90 .39 .00 e 0
3 .003 .000 .17 .511 .1702 .2 .884 .3 .3 . 90 .39 .00 . ass .: 15/04/2019 . ricardo 
luiz do Carmo – Pregoeiro, 16 .04 .2019 .

8 cm -16 1217702 - 1

GESTHo - GESTÃo HoSPiTALAr S/A.
CNPJ 03 .490 .958/0001-04 . NIrE 3100014291

CoNVoCaçÃo dE assEmblEIas GEraIs ordINÁrIa E 
EXTraordINÁrIa . o Conselho de administração da Gestho – 
Gestão Hospitalar s/a ., (“Companhia”), em conformidade com o art . 
17º, IV, do Estatuto social da Companhia, convoca seus acionistas a 
se reunirem em assembleia Gerais ordinária e Extraordinária, a reali-
zar-se em sua sede social no auditório Prof . dr . roberto Junqueira de 
alvarenga do Hospital belo Horizonte, localizado na av . Presidente 
antônio Carlos, n .º 1 .694, 1º andar, bairro Cachoeirinha, belo Hori-
zonte, minas Gerais, em primeira convocação, às 19:00 horas, do dia 
30 de abril de 2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
assembléia Geral ordinária: a) leitura, discussão e votação do rela-
tório da administração e da prestação de contas da diretoria relativos 
ao exercício financeiro de 2018; b) Deliberar sobre os resultados do 
balanço Geral do exercício de 2018; c) Eleição dos membros Efeti-
vos e Suplentes do Conselho Fiscal da GESTHO e fixação da respec-
tiva remuneração; d) outros assuntos de interesse social . assembléia 
Geral Extraordinária: a) Eleição dos membros do Conselho de admi-
nistração da GEsTHo . (conforme determina o artigo 15º do Estatuto 
social da companhia, registrado na Junta Comercial sob n .º 5387074, 
de 07/10/2014 e Protocolo 14/691 .495-3, código segurança G0Jr .) b) 
Fixação da remuneração dos membros do Conselho de administração; 
(conforme determina o artigo 15º do Estatuto social da companhia, 
registrado na Junta Comercial sob n .º 5387074, de 07/10/2014 e Pro-
tocolo 14/691 .495-3, código segurança G0Jr .) c) outros assuntos de 
interesse social . Nota: o acionista poderá ser representado nas assem-
bleias, por procurador constituído há menos de um ano, que seja acio-
nista, administrador da companhia ou advogado . belo Horizonte, 16 
de abril 2019 . Ernane avelar Fonseca - Presidente do Conselho de 
administração da GEsTHo – Gestão Hospitalar s/a Eleito na aGo/
aGE de 27 .04 .2017 - biênio Gestão 30 .04 .2017 a 29 .04 .2019 .

7 cm -16 1217437 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319025.
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EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S.A.
CNPJ N° 33.300.971/0001-06

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Empresa de Mineração Esperança S.A. apresenta-lhes, a seguir, as Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, 
de 28 de dezembro de 2007, Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 e Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

 Ativo Notas 2018 2017  Passivo Notas 2018 2017
Circulante Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 5 3.971 1.668    Fornecedores e outras contas a pagar 11 8.842 7.304
   Clientes 6 13.512 20.178    Salários e encargos 12 2.050 639
   Estoques 7 6.586 6.464    Obrigações tributárias 14 98 228
   Tributos a recuperar 8 8.000 1.977 7 40
   Outros ativos circulantes 125 145  10.997 8.211
 32.194 30.432 Não circulante
Não circulante    Transações com partes relacionadas 13 94.055 114.529
   Transações com partes relacionadas 13 - 19.576    Obrigações tributárias 14 1.759 442
   Estoques 7 23.555 20.815    Provisões 15 20.712 21.708
   Tributos a recuperar 8 12.013 11.769  116.526 136.679
   Depósitos judiciais 1.245 918 Patrimônio líquido 16
   Outros ativos não circulantes 8.126 6.952    Capital social 268.400 268.400
   Imobilizado 10 163.614 146.714    Ajustes acumulados de conversão 148.710 136.750
 208.553 206.744    Prejuízos acumulados (303.886) (312.864)
  113.224 92.286
Total do ativo 240.747 237.176 Total passivo e patrimônio líquido 240.747 237.176

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

 
Capital 
social

Ajustes 
acumulados 
de conversão

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 208.793 138.271 (321.090) 25.974
Aumento de capital com emissão de ações 59.607 - - 59.607
Ajustes de conversão de moedas - (1.521) - (1.521)
Lucro líquido do exercício - - 8.226 8.226
Saldos em 31 de dezembro de 2017 268.400 136.750 (312.864) 92.286
Ajustes de conversão de moedas - 11.960 - 11.960
Lucro líquido do exercício - - 8.978 8.978
Saldos em 31 de dezembro de 2018 268.400 148.710 (303.886) 113.224

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 Notas 2018 2017
Receita líquida de vendas 17 140.899 82.458
Custo dos produtos vendidos 18 (119.356) (66.601)
Lucro bruto 21.543 15.857
Despesas operacionais:
Despesas gerais e administrativas 19 (4.512) (5.493)
Outros resultados operacionais 21 779 5.760
Resultado operacional líquido 17.810 16.124

20 (6.882) (7.333)
Perdas na conversão de moeda (1.950) (529)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 8.978 8.262
Imposto de renda e contribuição social corrente 22  - (36)
Imposto de renda e contribuição social diferido 22  -  -
Lucro líquido do exercício 8.978 8.226

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 2018 2017
Lucro líquido do exercício 8.978 8.226
Ajustes de conversão de moeda 11.960 (1.521)
Total do resultado abrangente 20.938 6.705

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 8.978 8.262
Ajustes para conciliar o resultado antes 

Depreciação, amortização e exaustão 3.013 3.171
Baixa de imobilizado 1.020 3.097
Provisão de juros de empréstimos 5.881 6.840
Constituição (reversão) de provisões (1.083) 1.191
Atualização de provisões e depósitos judiciais 1.391 1.116
Perdas na conversão de moedas 878 (771)
 20.078 22.906
Redução/(aumento) no ativo:
Contas a receber de clientes e outros ativos 25.962 (30.209)
Estoques 738 (356)
Tributos a recuperar (6.267) (1.745)
Aumento/(redução) no passivo:
Fornecedores e outras obrigações (2.413) 16.454
Impostos a recolher (130) 168

37.968 7.218
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (513) (6.392)

(513) (6.392)

Aumento do capital com emissão de ações - 59.607
Pagamento de empréstimo a controladora (35.966) (53.927)
Pagamento de juros de empréstimo a controladora - (6.686)

(33) (259)
(1) (8)

(36.000) (1.273)
Ajuste de conversão de moeda 848 1.231

2.303 784
1.668  884
3.971 1.668

Informação suplementar
Aquisição não caixa de imobilizado decorrente de: 

-  104
Provisão/(reversão) recuperação ambiental (1.341) 874

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Empresa de Mineração Esperança S.A. (“Companhia”), de capital fechado, com sede 
em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, tem o objetivo de explorar, industrializar e 
comercializar minérios em geral, podendo para tanto explorar jazidas próprias e/ou de terceiros, 
comprar, vender, industrializar, importar e/ou exportar minérios em geral.
A Companhia é parte integrante de um grupo, cuja controladora em última instância, localizada 
nos Estados Unidos, é denominada Icahn Enterprises L.P..
Em 4 de dezembro de 2018, os acionistas do Grupo, do qual a Companhia faz parte, anunciaram 

endividamento que será liquidado pelos compradores).
O fechamento da transação está previsto para ocorrer em 2019, sujeito à aprovação do Conselho 

quanto a Companhia continuarão a operar de maneira independente. A Administração antecipa 

dezembro de 2018.

Companhia no dia 12 de abril de 2019 e serão objeto de aprovação em Assembleia Geral 
Ordinária.

práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Leis das Sociedades por Ações e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo 
de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 

going 
concern”) dos negócios da Companhia. 
Todas as premissas adotadas pela Companhia são baseadas na melhor estimativa da 
Administração a respeito das condições futuras do mercado. A Administração acredita que 
as previsões se basearam em estimativas prudentes de preço e produção, porém mudanças 

Historicamente, a Companhia adotou uma estratégia de preservação de caixa, que restringe 

Companhia são prudentes, porém quaisquer mudanças no cenário macroeconômico podem ter 
impactos adversos na capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo. 
Caso a geração de caixa da Companhia, juntamente com suas reservas de caixa atuais, não seja 

Em conclusão, com base no atual saldo de caixa da Companhia, e na expectativa da 
Administração em relação aos custos operacionais e à geração de caixa, a Administração possui 
expectativa razoável de que a Companhia irá manter a continuidade de suas atividades pelo 
menos pelos próximos 12 meses.
Diante da regulamentação do CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Financeiras, a Companhia, seguindo os fatores de determinação explícitos 

econômico no qual ela está inserida e a forma como é, de fato, administrada é o Dólar norte-
americano.

funcional (Dólar norte-americano) para Reais utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento do 
ano para ativos e passivos, sendo o patrimônio líquido e as contas de resultado mantidas a valor 
histórico de formação. As variações cambiais resultantes da conversão acima citada de ativos 

3. Sumário das principais práticas contábeis
3.1. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. A receita de vendas é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é transferido 

em troca destes bens ou serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o principal em 
seus contratos de receita, porque normalmente controla os bens ou serviços antes de transferi-los 
para o cliente. A única obrigação de desempenho é a de vender minério de ferro. Isso geralmente 

sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas “pro rata temporis” na rubrica 

mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 
ao valor justo por meio do resultado. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua 

ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do 
exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras 

3.2.1. 

a) 

condições forem atendidas:

caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto.
Os at
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 

recuperável.
b) 

se originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo. A cada data de balanço 
são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos na linha de “Receitas 

impairment”.

substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, de tal forma que a diferença entre os respectivos valores contábeis, juntamente com 
quaisquer custos ou comissões incorridas, são reconhecidos no resultado.

depósitos judiciais e contas a receber de clientes e de partes relacionadas.
3.2.2. 

Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa 
efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando aplicáveis, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos.
3.2.3. 

determinado com base nos valores cotados no mercado na data de fechamento do balanço. Na 
inexistência de mercado ativo, o valor justo é determinado por meio de técnicas de avaliação. 
Essas técnicas incluem o uso de transações de mercado recentes entre partes independentes, 

descontados ou outros modelos de avaliação.
3.2.4. 

se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se 
houver a intenção de compensação ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.4. Contas a receber de clientes
Estão apresentadas a valores de realização. A necessidade de uma provisão para perda de créditos 
é analisada a cada data reportada com base nos créditos de cada cliente e em dados históricos. A 
Administração entende que não há necessidade de provisões nos períodos analisados.

Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu valor de mercado. 
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando 
consideradas necessárias pela Administração.
A conclusão da Companhia é de que não há necessidade de constituição de provisão para perdas 
nos estoques em 2018 e em 2017. 
3.6. Imobilizado
O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico deduzido da depreciação. Os custos 
incluem gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos. 
Os custos subsequentes à aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente 
quando é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agregarão valor 

Todos os outros custos, incluindo custos de reparos e manutenção, são registrados no resultado 
do período em que são incorridos.
É constituída depreciação e amortização para todo o imobilizado, à exceção dos terrenos, que 
não são depreciados. As taxas de depreciação e amortização são baseadas na vida útil estimada 
dos bens, como segue:

A vida útil estimada de cada ativo foi avaliada com base nas estimativas de sua própria vida 
útil-econômica e na avaliação atual de reservas economicamente recuperáveis da propriedade 
da mina em que o item está localizado e em possíveis variações futuras nessas avaliações. As 
mudanças nas estimativas que afetam o cálculo das unidades de produção são contabilizadas 
prospectivamente.
O ganho ou perda decorrente da alienação ou do sucateamento de um ativo é determinado como 
a diferença entre os resultados das vendas, líquidos de custos de comercialização, e o valor 
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos.
3.7. Ativos minerários e gastos relacionados ao desenvolvimento de minas
Os custos incorridos com aquisição de reservas e recursos minerais são capitalizados no balanço 
patrimonial quando incorridos.
Os gastos nas reservas minerais e desenvolvimento de minas são, a partir do início da produção, 
amortizados com base nas vidas úteis das minas, baseadas nas reservas economicamente 
recuperáveis estimadas com as quais elas estão relacionadas, ou são baixados se o projeto de 
mineração for descontinuado. Os valores contábeis líquidos das reservas e recursos minerais 
e as despesas de desenvolvimento de minas capitalizadas de cada propriedade mineradora 

impairment” dos mesmos, individualmente ou 
considerando a unidade geradora de caixa, quando eventos e mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando esses valores são maiores 
que seus valores recuperáveis, esse excedente é totalmente reconhecido no resultado do período 

Nas operações de atividades de mineração, é necessária a remoção de estéril para ter acesso ao 
corpo mineral da mina. Durante a fase pré-produtiva, os custos incorridos com essa remoção são 
capitalizados como parte do custo do ativo minerário e amortizados de acordo com a vida útil 
de cada reserva mineral. 
O custo de remoção de estéril durante a fase de produção da mina é registrado no custo de 
produção à medida que incorrido.
3.8. Desmobilização e recuperação ambiental
A obrigação de incorrer em custos de restauração e recuperação ambiental surge quando algum 
dano ambiental é causado pelo desenvolvimento ou pela produção contínua de uma propriedade 
mineradora. Os custos decorrentes da desativação de instalações, do trabalho de preparação de 
outro local e de restauração de danos subsequentes aos locais, descontados a seu valor presente 
líquido, são provisionados e capitalizados no início de cada projeto, assim que surge a obrigação 
de incorrer nesses custos. Esses custos são debitados no resultado durante o tempo em que a 
operação estiver ativa, através da depreciação do ativo e quando ocorrer a reversão do desconto 
sobre a provisão constituída.
As mudanças no cálculo de um passivo relacionado com a desmobilização de instalações ou 
com o trabalho de preparação de outro local, resultantes de mudanças do período estimado, no 

deduzidas ao custo do ativo. Se uma redução no passivo for maior que o valor contábil do ativo, 
o excedente é imediatamente reconhecido no resultado do período que isso é determinado. Se o 
valor do ativo é incrementado e há um indício de que o valor contábil revisado não é recuperável, 
é realizado teste de “impairment” de acordo com a prática contábil acima.
3.9. Perda no valor recuperável de ativos (“impairment”)
Em cada data de fechamento contábil, a Administração avalia os valores contábeis dos ativos 
tangíveis e intangíveis da Companhia para determinar se há algum indício de “impairment”. Se 

a Companhia estima o valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo.
O valor recuperável do ativo corresponde ao maior valor entre o valor justo, deduzido dos 

não foi ajustada. 
Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) é estimado como sendo menor 
que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao 
seu valor recuperável. 
As perdas por “impairment” reconhecidas para as unidades geradoras de caixa, nas quais o ágio 
foi alocado, são creditadas inicialmente no seu valor contábil. Quaisquer perdas remanescentes 
oriundas do “impairment” são debitadas “pro rata” de outros ativos na unidade geradora de 
caixa. 
Quando uma perda por “impairment” é subsequentemente revertida, o valor registrado do 
ativo (ou unidade geradora de caixa) é incrementado para a estimativa revisada de seu novo 
valor recuperável, contudo, esse valor contábil não deve exceder o valor contábil que teria sido 
determinado caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida em períodos anteriores. A reversão de 
uma perda por “impairment” é imediatamente reconhecida no resultado do exercício. 
3.10. Benefícios a empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias, bem como os respectivos encargos 
trabalhistas incidentes sobre esses benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado por 
meio de provisão respeitando o regime de competência.
A Companhia adota a política de participação nos resultados, tendo como base o cumprimento de 
metas de desempenho individual, da área de atuação e desempenho da Companhia. O montante, 
objeto da provisão, é formado com base nas melhores expectativas do valor a ser pago pela 

as metas de desempenho. A Companhia efetua a provisão mensalmente respeitando o regime 
de competência e o reconhecimento da obrigação presente resultante de evento passado, e 
entende que o montante estimado é razoável, devendo ocorrer a saída de recursos no futuro. 
A contrapartida da provisão é registrada como custo de produção ou despesa administrativa 
de acordo com a alocação do empregado entre atividades produtivas ou administrativas, 
respectivamente.
3.11. Outros passivos
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.
3.12. Tributação
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto 
de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 

social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime 
de competência, portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não 
dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou 
não circulante, de acordo com a expectativa de sua realização.
A tributação sobre a receita de vendas compreende os seguintes tributos: PIS, COFINS e ICMS.
3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazos são ajustados ao seu valor presente, e os de 

de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos 
ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a 
esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com 
o regime de competência. 

base em premissas e são consideradas estimativas contábeis. 
3.14. Arrendamentos mercantis
A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos 
substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos especí
determinado ativo, na data do início da sua execução.   

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319026.
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benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento 
mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos 
mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos 

de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos 

Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver 

mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento 
mercantil, dos dois, o menor.
Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na 
demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil.
3.15. Pronunciamentos emitidos mas ainda não vigentes em 31 de dezembro de 2018
a)
O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão 
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 

arrendamento existentes. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2019. 

adoção será reconhecido em 1 de janeiro de 2019 e os comparativos não serão reapresentados. 

ao futuro ou a outras fontes importantes de incerteza de estimativas e opinião que podem ter 

4.1. Provisões
As provisões são reconhecidas quando (i) existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 

são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação usando uma taxa 

O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 

4.2. Reservas e recursos minerais
As estimativas de reservas e recursos minerais provados e prováveis são periodicamente 
avaliadas e atualizadas. As reservas provadas e prováveis são determinadas utilizando técnicas 
de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia 
assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo quantidades, teores, 
técnicas de produção, taxas de recuperação, custos de produção, custos de transporte, demanda 
da , preços da  e taxas de câmbio.
Para estimar a quantidade e/ou teor de reservas e recursos minerais é necessário determinar 
o tamanho, a forma e a profundidade dos corpos ou campos de minério mediante a análise 
de dados geológicos como, por exemplo, as amostras de sondagem. Esse processo pode exigir 
opiniões geológicas complexas.
Considerando as premissas econômicas utilizadas para estimar alterações nas reservas e nos 
recursos de um período para o outro e como dados geológicos adicionais são gerados durante o 
curso das operações, as estimativas de reservas e recursos podem variar de um período para o 

dos

4.3. Provisão para desmobilização e recuperação ambiental
As provisões para desmobilização e recuperação ambiental de cada mina são reconhecidas 
pela melhor estimativa da Administração do valor presente dos custos futuros que devem ser 

das provisões para restauração e recuperação.
Essas estimativas e premissas tratam de incertezas como: (i) exigências da estrutura legal e 

custos da atividade de restauração e recuperação necessária. Essas incertezas podem resultar em 
despesas reais futuras diferentes daqueles valores atualmente reconhecidos.
Tais provisões são periodicamente revistas e atualizadas, com base nas melhores estimativas 
disponíveis naquele momento. As variações nos custos futuros estimados para os locais 
operacionais são reconhecidas mediante o ajuste das provisões, em contrapartida do ativo 

4.4. Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
De acordo com a política contábil da Companhia, cada unidade geradora de caixa é avaliada 
anualmente para determinar se há algum indício de “impairment”. Se houver qualquer indício, 
é realizada uma estimativa formal do valor recuperável e uma perda por “impairment” 
é reconhecida no montante em que o valor contábil exceder o valor recuperável. O valor 
recuperável de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda 
da mesma e seu valor em uso. O valor recuperável do imobilizado e de ativos minerários é 

operações relacionadas a eles. O valor presente é determinado usando uma taxa de desconto 

estimado se baseia na produção e volumes de vendas esperados, nos preços de minério de ferro 
(considerando preços atuais e históricos, tendências de preços e fatores relacionados), nas 
reservas e nos recursos (ver “Reservas e recursos minerais” acima), nos custos operacionais, 
custos de restauração e recuperação e no custo de capital futuro. 
Essa política requer que a Administração estabeleça essas estimativas e premissas que estão 
sujeitas a risco e incerteza. Portanto, há uma possibilidade de que mudanças nas circunstâncias 
alterem essas projeções, o que pode afetar o valor recuperável dos ativos. Nessas circunstâncias, 

pode ocorrer perda por “impairment” em parte ou em um ativo como um todo, e ela será 
reconhecida imediatamente na demonstração do resultado.
4.5. Impostos
A determinação da provisão para imposto de renda e contribuição social ou os impostos de renda 

recuperáveis no futuro.

A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, tem mantido suas aplicações 

entende que sejam de primeira linha, de acordo com o “rating” divulgado pelas principais 

 2018 2017
Caixa e depósitos à vista 11 52

3.960 1.616
 3.971 1.668

variação do CDI (97,5%) e possuem liquidez imediata ou com prazo de resgate inferior a 90 dias.
6. Clientes
 2018 2017
Mercado interno 13.512 20.178
 13.512 20.178
As contas a receber se referem às vendas de minério de ferro cujo recebimento ainda não havia 

constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa.
Os preços de venda no mercado interno são baseados no preço praticado no mercado 
internacional de minério de ferro.
Em 31 de dezembro, a análise do vencimento de saldos de contas a receber de clientes é a 
seguinte:
 2018 2017
A vencer até 30 dias 13.234 18.935
A vencer em mais de 30 dias 122 1.087
A vencer em mais de 60 dias 156 156
 13.512 20.178

 2018 2017
Circulante
Produtos acabados 1.534 730
Produtos em elaboração - 1.121
Almoxarifado 5.052 4.613

6.586 6.464
Não circulante
Produtos acabados - -
Produtos em elaboração 23.555 20.815
Almoxarifado - -
 23.555 20.815

30.141 27.279

lavrado cujas características químicas não possibilitam seu processamento através da planta 
atual de Emesa. A Companhia tem a intenção de utilizar este material em momento adequado, 
depois de realizadas melhorias na planta atual. 
8. Tributos a recuperar
 2018 2017
Circulante
Imposto de renda e contribuição social antecipados (a) 2.008 875

63 143
PIS e COFINS (b) 5.785 959
Outros 144 -
 8.000 1.977
Não circulante
PIS e COFINS (b) 9.477 9.582
ICMS (c) 2.536 2.187

12.013 11.769
20.013 13.746

(a) O saldo de imposto de renda e contribuição social antecipados corresponde a créditos 
tributários do ano corrente e de anos anteriores. 
(b) O saldo referente aos créditos de PIS e de COFINS é decorrente da utilização de insumos, 
serviços e aquisição de ativo imobilizado alocados no processo produtivo da Companhia. 
(c) Os saldos de ICMS a recuperar se referem substancialmente aos créditos decorrentes das 
aquisições de ativos imobilizados e consumo de energia elétrica. 
9. Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos apresentam a seguinte natureza:

2018 2017
Ativo

71.324 70.843
Base negativa (a) 25.676 25.503

(97.000) (96.346)
Passivo
IRPJ - diferença temporária (a) 5.126 12.346
CSLL - diferença temporária (a) 1.845 4.444
Provisões IRPJ/CSLL diferença temporária (a) (6.971) (16.790)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - -
(a) A Administração da Companhia preparou estudos técnicos de viabilidade acerca da realização 

Diante disso, a Companhia constituiu provisão de 100% do crédito tributário referente a essas 
naturezas. É importante ressaltar que a Companhia não perdeu o direito à utilização dos créditos.

10. Imobilizado

Terrenos Edifícios
Ativos minerários e 

desenv. de minas
Imobilizações 

em andamento  Total
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2016 16.115 28.668 110.648 80.629 4.062 240.122
Adições/(reversão)     - - 874 3.115 3.381 7.370
Transferências - 22 364 637 (1.023) -
Baixas - (7) - (10.020) - (10.027)
Ajuste de conversão 242 433 1.684 (6.349) 228 (3.762)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 16.357 29.116 113.570 68.012 6.648 233.703
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (12.757) (27.923) (52.422) - (93.102)
Adições - (1.131) (20) (1.803) - (2.954)
Baixas - 5 - 6.925 - 6.930
Ajuste de conversão - (723) (435) 3.295 - 2.137
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (14.606) (28.378) (44.005) - (86.989)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 16.357 14.510 85.192 24.007 6.648 146.714
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2017 16.357 29.116 113.570 68.012 6.648 233.703
Adições/ (reversão) - - (1.341) 399 114 (828)
Transferências - 4.886 224  (1.617) (3.493) -
Baixas -  - - (2.127) (602) (2.729)
Ajuste de conversão 2.803 11.417 19.535 4.266 (691) 37.330
Saldo em 31 de dezembro de 2018 19.160 45.419 131.988 68.933 1.976 267.476
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (14.606) (28.378) (44.005) - (86.989)
Adições - (1.076) - (1.921) - (2.997)
Baixas - - - 1.709 - 1.709
Transferências - (3.444) - 3.444 - -
Ajuste de conversão - (8.003) (4.862) (2.720) - (15.585)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (27.129) (33.240) (43.493) - (103.862)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 19.160 18.290 98.748 25.440 1.976 163.614

representam as máquinas e os equipamentos vendidos, para a Ferrous Resources do Brasil S.A. 
(pertencente ao mesmo grupo econômico).
Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
Uma avaliação é feita anualmente de determinados projetos e dos custos relacionados que são 
capitalizados. Projetos que deixam de ser considerados como viáveis são baixados, sendo a 
totalidade de seus custos reconhecida no resultado do período. Em 2018, a Administração avaliou 

andamento) localizado em Brumadinho, então, os seus custos foram reconhecidos no resultado 
do período. 
Seguindo os dispositivos do CPC 01, a Administração realizou uma avaliação de todas as suas 
unidades geradoras de caixa, com o objetivo de determinar se havia algum indicativo que seus 
valores recuperáveis não superavam os valores contábeis em 31 de dezembro de 2018. Embora 

procedeu com o teste de “impairment” devido a uma potencial transação de venda da 
Companhia, anunciada ao mercado em 4 de dezembro de 2018.
Considerando que o valor recuperável dos ativos da Companhia excede seu valor contábil, 
nenhuma perda por “impairment” foi registrada. 

11. Fornecedores e outras contas a pagar
2018 2017

Fornecedores 8.842 7.304
 8.842 7.304

2018 2017
A vencer até 30 dias 4.476 4.117
A vencer entre 30 e 60 dias 2.935 1.519
A vencer em mais de 60 dias 1.431 1.668

8.842 7.304
12. Salários e encargos
 2018 2017
Salários e encargos sociais 786 639
Participação nos resultados (a) 1.264 -
 2.050 639
(a) Em 2018, as metas de desempenho pré-determinadas foram atingidas, então diretores e 
funcionários têm direito a participação nos resultados (PPR). Em 2017 as metas não foram 
atingidas e, portanto, não houve registro de provisão para pagamento de PPR.

13. Transações com partes relacionadas
 2018 2017
Ativo não circulante
Ferrous Resources do Brasil S.A. (e) - 19.576
 - 19.576
Passivo não circulante 
Ferrous Resources do Brasil S.A. (f) 2.659 7.922
Ferrous Resources do Brasil S.A. (b) 15 110
Atlantic Iron S.àr.L (d) 91.381 106.497
 94.055 114.529
Resultado
Ferrous Resources do Brasil S.A. - receita de vendas (c) - 38.272
Ferrous Resources do Brasil S.A. - custo do produto vendido (c) - (29.613)
Ferrous Resources do Brasil S.A. - compartilhamento de despesas (b) (140) (251)

 (5.880) (6.832)
Ferrous Resources do Brasil S.A. - receita venda imobilizado (a) 1.706 12.613
Ferrous Resources do Brasil S.A. - custo na venda imobilizado (a) (418) (3.095)
 (4.732) 11.094
(a) Refere-se à venda de ativo imobilizado para Ferrous Resources do Brasil S.A..
(b) Refere-se ao reembolso de despesas corporativas pagas por outra empresa do grupo 
econômico em nome da Companhia. Tais despesas são periodicamente quitadas pela Companhia.
(c) Refere-se ao resultado decorrente da venda de minério de ferro para Ferrous Resources do 
Brasil S.A..
(d) A Companhia possui empréstimos com sua controladora que foram concedidos com o intuito 
de disponibilizar recursos para que a Companhia possa desenvolver suas atividades operacionais. 
Os empréstimos são em dólares norte-americano passíveis de juros, calculados à taxa de 6% a.a. 

(e) Refere-se a contas a receber decorrente da venda de minério de ferro e venda de máquinas e 
equipamentos para a Ferrous Resources do Brasil S.A..
(f) Refere-se a contas a pagar decorrente da compra de minério de ferro da Ferrous Resources 
do Brasil S.A..
As compras e vendas de minério de ferro entre empresas do grupo são realizadas com preços 
baseados em contratos já existentes entre a Companhia e terceiros no mercado interno. Não 
houve garantias prestadas ou recebidas em relação a quaisquer contas a receber ou a pagar 

a Companhia não contabilizou qualquer perda por redução ao valor recuperável das contas a 
receber relacionada com os valores devidos por partes relacionadas. Essa avaliação é realizada 

no qual a parte relacionada atua.
14. Obrigações tributárias
 2018 2017
Circulante
CFEM 7 203
TFRM 73 8
IRRF sobre serviços prestados 18 17
 98 228
Não circulante
IRRF sobre operações de mútuo (a) 1.759 442
 1.759 442
 1.857 670
(a) A Companhia provisionou o imposto de renda a ser retido na fonte quando do pagamento de 
juros de empréstimos com a sua Controladora Atlantic Iron S.àr.l..
15. Provisões
As provisões são consideradas pela Administração da Companhia e por seus consultores jurídicos 

A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para contingências:
 Ambiental Cíveis Trabalhista Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 17.667 173 3.676 18.516
Complemento/constituição de provisão 874 10 2.307 3.191
Reversão de provisão - - (1.126) (1.126)
Atualização monetária 782 19 326 1.127
Saldo em 31 de dezembro de 2017 16.323 202 5.183 21.708
Complemento/constituição de provisão - - 919 919
Reversão de provisão (1.341) (22) (1.980) (3.343)
Atualização monetária 870 22 536 1.428
Saldo em 31 de dezembro de 2018 15.852 202 4.658 20.712
Ambiental
As provisões para desmobilização e reestruturação se referem ao valor presente dos custos de 
desmobilização das atividades e reabilitação das áreas pesquisadas, mineradas e degradadas 
durante o período de extração e exploração que serão incorridos durante e depois do encerramento 
das atividades da Companhia. Essas provisões foram constituídas com base nas estimativas dos 

Trabalhista
Provisões referentes a ações envolvendo ex-empregados próprios e de empresas prestadoras de 
serviço, que pleiteiam verbas trabalhistas e previdenciárias diversas no montante atualizado de 

advogados externos, que a chance de perda é provável.
Contingências possíveis
i) No último trimestre de 2013, a Companhia tomou conhecimento de duas ações movidas por 
ex-diretores (anteriores à aquisição da Companhia pelo Grupo do qual ela faz parte atualmente), 
solicitando indenização por supostos danos morais e materiais. A Companhia apresentou sua 
defesa, e ambos processos se mantêm em fase de instrução, sem alterações relevantes. Os 
advogados da Companhia entendem que o risco de perda é possível. Em dezembro de 2018, o 

ii) Em dezembro 2014, a Companhia recebeu uma autuação da Receita Federal referente 

em 2017). A Companhia acredita, com base na avaliação de advogados externos, que a chance 

Existem outros processos administrativos e judiciais avaliados pelos assessores jurídicos da 
Companhia como sendo de probabilidade de perda possível no montante atualizado aproximado 

foi constituída.

a) Capital social
Em 2017, a Companhia recebeu aporte de capital de sua controladora, Atlantic Iron S.àr.l, no 

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Companhia era composto por 5.370.004.161 

Em 2018, a Companhia não recebeu qualquer aporte de capital de sua controladora Atlantic 
Iron S.àr.l.

Acionistas Ações ordinárias
Atlantic Iron S.àr.l 5.370.004.160
Mineração Jacuípe S.A. 1
 5.370.004.161
b) Ajustes acumulados de conversão
Seguindo os fatores de determinação explícitos no CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas 

qual ela está inserida e a forma como é, de fato, administrada. As variações cambiais resultantes 
da conversão de ativos, passivos e resultado da moeda funcional para a moeda de apresentação 
estão registradas nessa conta.

A Companhia possui um segmento operacional, sendo extração e produção de minério de ferro. 

2017) decorrentes da venda de minério de ferro. A receita de cada um dos dois principais clientes 
(três em 2017) foi superior a 10% da receita total.

2018 2017
147.191 88.939

Impostos incidentes sobre as vendas (6.292) (6.481)
140.899 82.458

18.  Custo dos produtos vendidos
 2018 2017
Gastos com insumos produtivos (a) (115.219) (62.574)
Amortização do direito minerário - (20)
Gastos com terminal de carregamento ferroviário (4.137) (4.007)
 (119.356) (66.601)
(a) Os gastos com insumos produtivos são basicamente compostos de serviços relacionados à 
locação de equipamentos, consumo de combustível e energia, depreciação/amortização e gastos 
com pessoal. 
19. Despesas gerais e administrativas
 2018 2017
Salários e encargos sociais (2.149) (1.381)
Serviços prestados por terceiros (a) (1.936) (1.749)
Impostos e taxas, exceto imposto de renda e contribuição social (334) (205)
Aluguéis (138) (101)
Constituição de provisões, líquido 1.083 (1.191)
Depreciação e amortização (451) (482)
Outros (587) (384)

(4.512) (5.493)
(a) Os serviços de terceiros são basicamente compostos de serviços relacionados com segurança, 

 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319027.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

 2018 2017
357 571

Atualização de tributos pagos antecipadamente 61 61
Atualização de depósitos judiciais 37 11

455 643
Juros de mútuo com parte relacionada (Nota 13) (5.880) (6.832)

(1) (8)
Atualização monetária (Nota 15) (1.428) (1.127)
Outros (28) (9)

(7.337) (7.976)
(6.882) (7.333)

21. Outros resultados operacionais
  2018  2017
Ganho na venda imobilizado  766  9.611
Custo de ociosidade (a)  -  (3.754)
Outros  13  (97)
  779  5.760
(a) Em 20 de fevereiro de 2015, a Administração decidiu suspender as operações de mina 
da Companhia e passou a contabilizar como custo de ociosidade todos os custos e despesas 
necessários à manutenção da mina. Em 2017 após a retomada das operações, os custos incorridos 
voltaram a ser alocados no custo de produção.
22. Imposto de renda e contribuição social

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes - (36)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - -
 - (36)
Reconciliação:
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 8.978 8.262
Tributação pela alíquota vigente 34% (3.053) (2.809)
Despesas não dedutíveis (667) (245)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos 
   em razão de variação cambial não liquidada 2.250 (2.914)
Impactos decorrentes de liquidação de variação cambial 3.364 3.071
Efeitos da moeda funcional sobre a base tributária e societária (11.059) 525
Provisões para perda IR/CS diferidos 9.165 2.336
 - (36)

Assim, há o risco de que as transações que não foram questionadas no passado pelas autoridades 

mais multas e juros. Não é possível determinar o valor dessas reivindicações potenciais ou a 
probabilidade de uma decisão desfavorável, entretanto, a Administração acredita que a sua 
interpretação da legislação relevante é adequada e que a Companhia cumpriu com todos os 
regulamentos e pagou ou provisionou todos os impostos e as retenções aplicáveis.

Conforme descrito na Nota 9, devido à incerteza quanto ao prazo para utilização dos créditos 

a integralidade dos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos dessa natureza.

A Companhia está exposta a uma variedade de riscos e incertezas que podem ter um impacto 

Companhia são o risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxa de juros e o risco de moeda 
estrangeira. Esses riscos decorrem das exposições ocorridas no curso normal dos negócios e 
são monitorados pela Administração com o objetivo geral de minimizar os efeitos adversos do 

Devido ao curto prazo até o vencimento, os valores contábeis das contas a receber de clientes e 
outros ativos se aproximam dos seus valores justos.

A conta de fornecedores e outras obrigações no circulante representam o valor justo das 
obrigações que devem ser extintas em até 12 meses e, como tal, seus valores contábeis se 
aproximam de seus valores justos.
Risco de crédito 
O risco de crédito decorrente da incapacidade dos devedores de cumprir com suas obrigações é 
considerado mínimo, considerando os níveis atuais das vendas e a qualidade dos compradores. 
A exposição máxima é o valor contábil. Com relação ao risco de crédito decorrente de outros 

Companhia ao risco de crédito resulta da inadimplência da contraparte, com uma exposição 
máxima igual ao valor contábil desses instrumentos. 

Risco de liquidez
O risco de liquidez decorre da incapacidade da Companhia de obter os recursos necessários 

A Administração acredita que ela terá acesso a crédito adequado em termos razoáveis de 

em pagamentos contratuais não descontados.
Tabela do risco de liquidez

 
Menos 

de 1 mês
1 a 3 

meses
3 meses 
a 1 ano

1 a 5 
anos Total

Em 31 de dezembro 2017
Fornecedores e outras contas a pagar 4.117 1.519 1.668 - 7.304

6 12 22 - 40
Empréstimos com partes relacionadas - - - 163.115 163.115
Em 31 de dezembro 2018 
Fornecedores e outras contas a pagar 4.476 2.935 1.431 - 8.842

1 2 4 - 7
Empréstimos com partes relacionadas - - - 133.612 133.612
Risco de taxa de juros
A Companhia tem atualmente um número limitado de ativos e passivos sujeitos a juros variáveis. 
A principal exposição da Companhia ao risco de taxa de juros é em caixa e equivalentes de caixa, 

Não há impactos relevantes no resultado ou no patrimônio líquido da Companhia decorrentes de 
uma possível variação na taxa de juros brasileiras de 10%, positiva ou negativamente.
Risco de moeda estrangeira
O principal objetivo da Companhia e de suas controladas é o de produzir minério de ferro, que 
é geralmente cotado em Dólar norte-americano. A maior parte de seus saldos de captação de 
recursos e caixa também é denominada em Dólar norte-americano. Uma parte dos custos da 

podem ser afetados pelas variações na taxa de câmbio entre o Dólar norte-americano e essas 
outras moedas. Não há um impacto relevante direto no patrimônio líquido da Companhia.
 2018 2017
 Resultado Resultado
10% aumento da moeda brasileira 13.502 7.563
10% diminuição da moeda brasileira (13.502) (7.563)
Administração de capital
O objetivo da Companhia, ao administrar o capital, é o de salvaguardar a capacidade de dar 
continuidade às suas operações, proporcionar retorno para os acionistas e manter uma estrutura 
ideal de capital para reduzir o custo de capital. Até a presente data, a Companhia não está 
sujeita a nenhuma exigência de capital externamente imposta. A Administração também avalia 
cuidadosamente todos os projetos relevantes e aquisições potenciais como 
parte de seu objetivo de proporcionar um retorno adequado para os acionistas.
Hierarquia de valor justo
 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 3.971 1.668
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 

não sejam baseados em dados observáveis no mercado.

2018 2017
 Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo

   Caixa e equivalentes de caixa 3.971 3.971 1.668 1.668
Custo Amortizado
   Clientes 13.512 13.512 20.178 20.178
   Depósitos judiciais 1.245 1.245 918 918
   Partes relacionadas -
       contas a receber - - 19.576 19.576

2018 2017
 Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Custo amortizado
   Fornecedores e 
      outras contas a pagar 8.842 8.842 7.304 7.304
   Parte relacionadas - contas a pagar 2.674 2.674 8.032 8.032

7 7 40 40
   Partes relacionadas - empréstimo 91.381 91.381 106.497 106.497
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Empresa de Mineração Esperança S.A..
Brumadinho - MG
Opinião

(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Esperança S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 

adotadas no Brasil.
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 

independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

fundamentar nossa opinião.

auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. 

não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Além disso: 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

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. 

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 

trabalhos.
Belo Horizonte, MG, 12 de abril de 2019.

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Tomás L. A. Menezes
CRC-1MG090648/O-0 Pág 03 de 03
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SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.  A.   -   CNPJ: 01.513.701/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em R$ mil)

1. CONTEXTO OPERACIONAL A Samor Administração e 
Participações S.A ( “Companhia” ),localizada em Belo Horizonte - 
Minas Gerais, tem como objetivo social a participação majoritária ou 
minoritária no capital de outras sociedades, a administração de bens 
próprios e a comercialização, incorporação e administração de bens 
imóveis próprios ou de terceiros. 2. Resumo das principais políticas 
contábeis 2.1 Declaração de Conformidade As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 

BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$mil)

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  
 Caixa e Equivalentes de Caixa  5.254   555 
 Impostos a Recuperar  1   2 
 Dividendos a Receber  972   - 
 Clientes  -   120 
 Créditos a Receber 538 820
 Partes Relacionadas 2.112  - 
Total do Ativo Circulante 8.877 1.496
NÃO CIRCULANTE  
 Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital  1.238   2.115 
 Investimento  6.816   5.975 
 Imobilizado  5.297   5.297 
Total do Ativo  Não Circulante 13.351 13.387
TOTAL DO ATIVO   22.228   14.884 
PASSIVO  31/12/2018 31/12/2017
Circulante  
 Obrigações Tributárias e Sociais 191 3
 Fornecedores 4 4
 Partes Relacionadas  1.839   278 
 Credores Diversos  -   106 
Total do Passivo Circulante 2.034 391
NÃO CIRCULANTE
 Provisão Perda Investimentos 5.280 1.593
 Receitas Diferidas  170   227 
 Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital  482   - 
Total do Passivo Não Circulante 5.932 1.819
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 Capital Integralizado  12.450   12.450 
 Reserva  Legal  389   286 
 Reserva de Lucros  1.588   - 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  (166)  (63)
Total do Patrimônio Liquído 14.262 12.673
TOTAL DO PASSIVO  22.228 14.884

relacionadas, estão apresentados a seguir:  31/12/2018 31/12/2017
 ASM Part.Societárias S.A 1.713 -
 Metro Part.Imob.S/A 106 -
 Credores Diversos 20 -
  1.839 -
6. INVESTIMENTOS                    2018                  2017
    Particip.   
    lucros/
  Particip.  prej.outras
Empresas  - % Investim. empresas Investim.
Particip. Permanentes     
 Ampla Invest. Imob.   34% 773 226 547
 Ale Part. Societárias          9,00%    5.740 5.670 3.170
 ASM Particip. Societ.       9,00% - (3.872) -
 Cermob Tecnologia    32%   298 (500) -
 AA Empreend. e Part. 3,54 - - 2.098
 RSN Invest. e Part. Ltda 35% - 178 154
 Outros investimentos  5 - 6
   6.816 1.702 5.975
7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.1 Capital social O capital subscrito 
e integralizado em moeda corrente do país em 31 de Dezembro  de  
2018 é  de R$ 12.450 representado por  5.328.175 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal e 100.000 ações preferenciais 
nominativas classe A, sem valor nominal. 7.2 Distribuição de lucros/
dividendos Aos acionistas é destinada a distribuição de lucros, de 
acordo com a disponibilidade de caixa. Em 2018 foram distribuídos 
dividendos no valor total de R$ 397. 8. RECEITA DE VENDAS E 
SERVIÇOS 31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta de vendas e serviços 169 514
Impostos incidentes sobre vendas e serviços (6) (19)
  163 495
9. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
Despesas por natureza: 31/12/2018 31/12/2017
 Pessoal e encargos 161 145
 Serviços de Terceiros 51 25
 Condomínio e Aluguéis 44 86
 Despesas Tributárias 24 20
 Outras despesas 27 4
  307 280
10. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LIQUÍDAS 
Receita referente a dividendos no valor total de R$  201 ref. Pool do 
Hotel Fasano/RJ. 11. RESULTADO FINANCEIRO 

 31/12/2018 31/12/2017

  151 87
   

 Tarifas bancárias e outras despesas (-) (-)
  151 87
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
Companhia realiza o cálculo do IRPJ e CSLL com base no regime de 
Lucro Presumido.

DIRETORIA: Nelson Luis Salles de Moraes  
e Greta Salles de Moraes  

Contadora: Kelen Cristiane Mota Tonidandel  
CRC/MG: 087909/O-7

custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento 
do exercício. 3.2 Contas a receber As contas a receber de partes 
relacionadas e terceiros são reconhecidas pelo valor da transação. 

for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço. 
3.3 Investimentos 3.3.1 Investimentos em coligadas Coligadas 

3.3.2 Investimentos em outras sociedades 
São investimentos em participações permanentes de outras sociedades. 
São registrados pelo custo de aquisição. 3.4 Contas a pagar a 
fornecedores e partes relacionadas As contas a pagar aos fornecedores 
e partes relacionadas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e 

for previsto para mais de 12 meses após o encerramento do balanço. 
3.5 Provisões e outros passivos As provisões e outros passivos são 
reconhecidos quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor possa ser estimado com segurança. 3.6 Capital social As 

3.7 Receita 3.7.1 Receita de venda de imóveis e de Aluguel A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de imóveis e aluguéis e é apresentada líquida de 
impostos. 
com base no método da taxa de juros efetiva. 3.8 Imposto de renda e 
contribuição social Os encargos do IRPJ e CSLL são calculados com 
base nas leis tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na 
data do balanço.4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  31/12/2018 31/12/2017

bancários, com liquidez diária, remunerados a taxas que variam entre 
5. 

PASSIVO 5.1 Transações com Partes Relacionadas Os saldos 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$mil)

  31/12/2018 31/12/2017
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais 
 Lucro líq. antes do ir e Contribuição Social 2.291 (1.519)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:  

 Custo Venda Imóveis  63   251 
   653   390 

(Aumento) redução nos ativos operacionais:  
 Clientes  120   468 
 Tributos a recuperar   1   (1)
 Créditos a Receber   282   (4)
 Contas a Receber de Partes Relacionadas   (2.207)  (1.403)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:  
 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos   (40)  (43)
 Impostos e contribuições a recolher   1   3 
 Fornecedores   - (2)
 Receitas/Despesas Diferidas   (120) (468)
 Contas a Pagar   - (22)
 Contas a pagar a partes relacionadas  1.479 (19)
Cx. líq. gerado (utilizado) atividades operac.  169 (1.101)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos  
 (Aumento) Redução em investimentos   (409) -   
 Dividendos e lucros Recebidos  4.853 419 
Cx. líq. gerado (utilizado) atividades invest.  4.444 419 
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos  
 Dividendos e lucros distribuídos  (397)  (78)
 Adiantamento P/Futuro Aumento de Capital  482   -   

Aumento (redução) cx. e equiv. de cx.  4.698   (761)
 Caixa e equiv. de caixa início exercício  555   1.316 

   4.698   (761)

NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 2.2 
Base de Mensuração As demonstrações contábeis foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor. 2.3 Moeda 
funcional e moeda de apresentação Essas demonstrações contábeis 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
2.4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos A preparação de 
demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 requer 
o uso de certas estimativas contábeis. Em dezembro de 2018 e 2017 não 

sobre as demonstrações contábeis. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS 3.1 Caixa e equivalentes de caixa Compreendem os 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O PERÍODO 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$mil)

  31/12/2018 31/12/2017
Receita Liquída   163   495 
  Custo dos Produtos e Serviços   (63)  (251)
Resultado Bruto   100   244 
Receita (Despesas) Operacionais:    
  Despesas administrativas e gerais   (307)  (280)

  Outras receitas (despesas) operac. - líq.  646   88 
   2.041   (1.849)

 Resultado Financeiro    
 Receitas Financeiras   150   86
 Resultado Financeiro Liquído   150   86 
 Lucro antes dos impostos sobre o lucro   2.291   (1.519)
  IR e contribuição social correntes   (227)  (35)
 (Prejuízo) lucro líquido no exercício   2.064   (1.554)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$mil)
  Capital Reservas Reserva Ajustes de do
  social de capital de lucros avaliação patrimonial Total
Em 31 de Dezembro de 2017  12.450   286   -     (63)  12.673 
 Constituição de Reserva Legal - 103 (103)  -  -
 Dividendos Distribuídos - -  (373) -  (373)
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - (103)  (103)
 Lucro do Exercicio  - - 2.064 -   2.064 
Em 31 de Dezembro de 2018  12.450   389   1.588   (166)  14.262

332 cm -16 1217815 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319028.
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FERROUS RESOURCES DO BRASIL S.A.
CNPJ 08.852.207/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Ferrous Resources do Brasil 
S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes 
contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os dispositivos 
introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009 e Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.
I - Histórico
A Ferrous Resources do Brasil S.A. (“Companhia”), de capital fechado, com sede em Belo 
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, tem o objetivo de se tornar um relevante fornecedor de 
produtos de minério de ferro à indústria siderúrgica global. A Companhia busca este objetivo 
através da aquisição de recursos minerais e desenvolvimento de plantas de processamento de 
minério.
A Companhia é parte integrante de um grupo, cuja controladora em última instância, localizada 
nos Estados Unidos, é denominada Icahn Enterprises L.P..
Desde sua constituição em 14 de maio de 2007, a Companhia adquiriu diversos ativos no Brasil, 
incluindo quatro reservas de minério de ferro: Viga, Serrinha, Santanense e Viga Norte. Todos os 
ativos estão localizados no quadrilátero ferrífero, no Estado de Minas Gerais.
Em 4 de dezembro de 2018, os acionistas do Grupo, do qual a Companhia faz parte, anunciaram 

com uma subsidiária integral da Vale por um valor total de US$ 550 milhões (incluindo 
endividamento que será liquidado pelos compradores).
O fechamento da transação está previsto para ocorrer em 2019, sujeito à aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Até o fechamento da transação, tanto a Vale 
quanto a Companhia continuarão a operar de maneira independente. A Administração antecipa 

dezembro de 2018.
II - Destaques das operações
Preço do minério de ferro
Após enfrentar em 2017 variação relevante nos preços internacionais de minério de ferro, 
com médias caindo 23% do primeiro para o quarto trimestre, no decorrer de 2018 o setor de 
mineração apresentou uma baixa volatilidade atípica no mercado internacional de preços de 
minério de ferro, com os preços se estabilizando em níveis próximos aos US$ 70,00 por tonelada 
(CFR Platts IODEX 62% Fe) durante todo o ano.

Outro fator relevante que impacta diretamente os preços, as penalidades de SiO2 apresentaram 
queda relevante em relação a 2017, devido a um ajuste na oferta global.

Em 2017, a escalada da penalidade da sílica forçou a Companhia a reduzir os volumes de 
produção para adequar as características da produção aos padrões químicos então aceitos no 

mercado internacional. Com características químicas de produção adaptadas aos padrões 
exigidos em 2017, a Companhia foi capaz de aproveitar a diminuição do SiO2, já que sua 
produção em 2018 foi em média de 6,8% de SiO2.
Produção
Em 2018, a Companhia atingiu 2,5 milhões de toneladas de produção de minério de ferro, com 
63,3% Fe e 6,8% SiO2.
Após a conclusão da Fase I do projeto Viga 4+, o primeiro passo da fase II, composto pelas 
Células de Flotação, iniciou suas operações no quarto trimestre. 
Engenharia
2018 foi marcado pela substancial conclusão da implementação da fase II do projeto Viga 4+.
O projeto Viga 4 + Fase II consiste na implementação de três novos processos: (i) moagem; 

de Fe e 4,50% de SiO2. O avanço físico do projeto atingiu aproximadamente 95% em dezembro 
de 2018, sendo os 5% restantes relacionados principalmente à fase de comissionamento e teste 
do complexo Viga 4+.
O primeiro passo do Viga 4+ fase II, composto pelas Células de Flotação, iniciou suas operações 
no quarto trimestre do ano. A Companhia espera que o conjunto completo de equipamentos do 
projeto inicie as operações no primeiro trimestre de 2019.
Com o complexo Viga 4+ Fase II em operação e produzindo minério de ferro a 64,5% Fe e 4,5% 
SiO2, a Companhia poderá capturar o prêmio pago no mercado internacional de minério de 

2018 2017
R$ 0,00 R$ 0,00

Resultado do exercício
Receita líquida de vendas 303.431 295.513
Custos dos produtos vendidos (236.502) (215.188)
Custos de logística (9.355) (11.312)
Despesas administrativas (65.223) (62.809)
Reversão/(Impairment) de ativos 4.197 2.811
Outros resultados operacionais (4.403) 1.306

(64.110) (53.915)
Perdas na conversão de moedas 17.213 (3.307)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (45.397) (35.589)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (58.147) 8.636
Prejuízo do exercício (103.544) (26.953)

2018 2017
 R$ 0,00 R$ 0,00

(45.397) (35.589)
Depreciação e amortização 36.603 31.618
Impairment de ativos (4.197) (2.811)
Perda na venda de ativos e baixa de projetos cancelados 6.018 3.203

46.897 57.222
EBITDA 39.924 53.643
Provisão/(reversão) contingências (339) 1.672
Ajuste a valor recuperável de crédito tributário - (202)
EBITDA Ajustado 39.585 55.113

Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas foi de R$ 303 milhões em 2018 (R$ 296 milhões em 2017). Em 2018, 
2,7 milhões de toneladas foram vendidas, comparadas com 3,0 milhões de toneladas em 2017, 
100% destinados ao mercado interno nos dois anos.
Apesar do volume vendido em 2018 ter sido 10% menor quando comparado com 2017, as 
receitas aumentaram em 2%. Os preços de venda por tonelada não apresentaram variação 

impulsionou o incremento na receita líquida. A Companhia obteve uma receita líquida média por 
tonelada de R$ 112,38 em 2018 contra R$ 98,50 por tonelada em 2017.
Custo dos produtos vendidos
O custo de produtos vendidos, incluindo depreciação e amortização, totalizou R$ 237 milhões 
em 2018, comparado com R$ 215 milhões em 2017, um aumento de aproximadamente 10%. A 
queda no volume vendido foi consequência de uma redução nos volumes produzidos. 

sofreram um efeito negativo, impactando o custo dos produtos vendidos.
Despesas administrativas
As despesas administrativas totalizaram R$ 65 milhões em 2018, comparados a R$ 63 milhões 
em 2017, um aumento de 3%. O aumento se deu basicamente pela ocorrência dos fatos descritos 
abaixo:

encerrou. O valor amortizado anualmente era de aproximadamente R$ 5 milhões; e

funcionários têm direito a receber a participação nos resultados (PPR). A Companhia registrou 
R$ 9 milhões referentes à PPR. Em 2017, as metas não foram alcançadas e, portanto, não houve 
registro de provisão para pagamento de PPR.

Fluxo de caixa
2018

R$ 0,00
2017

R$ 0,00
Saldo inicial 24.126 6.958
Atividades operacionais 26.173 55.147
Atividades de investimento (151.633) (130.179)

131.727 89.902
Efeitos da variação de taxas de câmbio 3.165 2.298
Fluxo de caixa líquido 9.432 17.168

33.558 24.126
A recuperação dos preços internacionais do minério de ferro em 2017 e sua manutenção em 
níveis satisfatórios em 2018 permitiram à Companhia capturar margens positivas em suas vendas 

operacões. R$ 26 milhões em 2018 contra R$ 55 milhões em 2017.
Atividades operacionais

Companhia de capturar margens positivas nas vendas de minério de ferro; e

uma coligada (vide nota 7).
Atividades de investimento

implementação do projeto Viga 4+. O acordo celebrado com sua controladora direta Atlantic 
Iron S.àr.l no quarto trimestre de 2016, disponibilizando uma linha de crédito de até US$ 100 
milhões (originalmente US$ 75 milhões, prorrogados em julho de 2018), permitiu à Companhia 

dezembro de 2018, a Companhia tem disponível US$ 15 milhões a serem sacados se e quando 
necessário.

crédito de até US$ 100 milhões concedida pela sua controladora direta Atlantic Iron S.àr.l; e

incluindo principal e juros (R$ 17 milhões em 2017).
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 Ativo Notas 2018 2017 Passivo Notas 2018 2017
Circulante Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 33.558 24.126   Fornecedores e outras contas a pagar 15 40.050 38.368
  Clientes 6 42.912 12.290   Salários e encargos sociais 16 37.559 11.314
  Estoques 8 45.717 51.679   Obrigações tributárias 17 2.778 3.131
  Tributos a recuperar 9 5.776 7.705 18 11.035 9.711
  Outros ativos circulantes 2.947 2.310   Outros passivos 2.444 1.926
 130.910 98.110  93.866 64.450
 Não circulante
Não circulante   Transações com partes relacionadas 7 1.156.493 822.358
  Transações com partes relacionadas 7 2.929 8.282   Obrigações tributárias 17 29.827 18.277
  Tributos a recuperar 9 40.641 35.062   Provisões 19 48.933 35.830
  Propriedades para investimento 10 325.406 277.806 2.137 2.137
  Depósitos judiciais 4.618 3.942 18 171.368 165.847
  Imobilizado 11 1.620.205 1.279.387   Imposto de renda e contribuição social diferidos 20 64.811 6.665
  Intangível 12 882.544 753.520                                                                                                           1.473.569 1.051.114
  Custos de exploração 13 48.124 41.085 Patrimônio líquido 21
  Diferido 14 16.721 14.275   Capital social 1.523.285 1.523.285
 2.941.188 2.413.359   Reserva de capital 360.438 360.438
   Ajustes acumulados de conversão 1.138.426 926.124
   Prejuízos acumulados (1.517.486) (1.413.942)
  1.504.663 1.395.905
Total do ativo 3.072.098 2.511.469 Total do passivo e do patrimônio líquido 3.072.098 2.511.469

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

 
Capital
social

Reserva 
de capital

Ajustes 
 Prejuízos 

Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.523.285 360.438 917.111 (1.386.989) 1.413.845
Ajustes de conversão de moeda - - 9.013 - 9.013
Prejuízo do exercício - - - (26.953) (26.953)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.523.285 360.438 926.124 (1.413.942) 1.395.905
Ajustes de conversão de moeda - - 212.302 - 212.302
Prejuízo do exercício - - - (103.544) (103.544)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.523.285 360.438 1.138.426 (1.517.486) 1.504.663

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 Notas 2018 2017
Receita líquida de vendas 22 303.431 295.513
Custo dos produtos vendidos 23 (236.502) (215.188)
Lucro bruto 66.929 80.325
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 24 (65.223) (62.809)
Outros resultados operacionais 25 (206) 4.117
Resultado operacional líquido 1.500 21.633

26 (64.110) (53.915)
Ganhos e (perdas) na conversão de moedas 17.213 (3.307)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (45.397) (35.589)
Imposto de renda e contribuição social diferido 27 (58.147) 8.636
Prejuízo do exercício (103.544) (26.953)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 2018 2017
Prejuízo do exercício (103.544) (26.953)
Ajustes de conversão de moeda 212.302 9.013
Total do resultado abrangente 108.758 (17.940)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
2018 2017

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (45.397) (35.589)

Depreciação, amortização e exaustão 36.603 31.618
Juros sobre empréstimos 63.052 54.167
Baixa de imobilizado 8.907 5.123
Impairment de ativos (4.197) (2.811)
Provisões/(reversões) (339) (13.751)
Atualização de provisões e depósitos judiciais 2.763 1.838
Ganho/perda na conversão de moedas (21.049) (5.625)
 40.343 34.970
Redução (aumento) no ativo
Contas a receber de clientes e outros ativos (18.547) (10.634)
Impostos a recuperar (3.650) (14.522)
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores e outras obrigações 8.857 33.969
Impostos a recolher (830) 11.364

26.173 55.147

Aquisição de intangível (1.512) (170)
Aquisição de imobilizado (150.121) (130.009)

(151.633) (130.179)

Aumento de empréstimos com a controladora 150.689 82.274
- 42

(10.017) (13.753)
(8.945) (3.270)

Pagamento de contraprestação de garantia - 24.609
131.727 89.902

Ajustes de conversão de moeda 3.165 2.298
9.432 17.168

24.126 6.958
33.558 24.126

Informação suplementar
Aquisição não caixa de imobilizado decorrente de:
Provisão recuperação ambiental 10.533 9.279
Juros capitalizados 13.885 5.360

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

A Ferrous Resources do Brasil S.A. (“Companhia”), de capital fechado, com sede em Belo 
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, tem o objetivo de se tornar um relevante fornecedor de 
produtos de minério de ferro à indústria siderúrgica global. A Companhia busca esse objetivo 
através da aquisição de recursos minerais e desenvolvimento de plantas de processamento de 
minério de ferro.
A Companhia é parte integrante de um grupo, cuja controladora em última instância, localizada 
nos Estados Unidos, é denominada Icahn Enterprises L.P..
Desde sua constituição em 14 de maio de 2007, a Companhia adquiriu diversos ativos no Brasil, 
incluindo quatro reservas de minério de ferro: Viga, Serrinha, Santanense e Viga Norte. Todos os 
ativos estão localizados no quadrilátero ferrífero, no Estado de Minas Gerais.
Em 4 de dezembro de 2018, os acionistas do Grupo, do qual a Companhia faz parte, anunciaram 

com uma subsidiária integral da Vale por um valor total de US$ 550 milhões (incluindo 
endividamento que será liquidado pelos compradores).
O fechamento da transação está previsto para ocorrer em 2019, sujeito à aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Até o fechamento da transação, tanto a Vale 
quanto a Companhia continuarão a operar de maneira independente. A Administração antecipa 

dezembro de 2018.

Companhia no dia 12 de abril de 2019 e serão objeto de aprovação em Assembléia Geral 
Ordinária.

práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a Lei das Sociedades por Ações e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

e também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 

going 
concern”) dos negócios da Companhia.
Todas as premissas adotadas pela Companhia são baseadas na melhor estimativa da 
Administração a respeito das condições futuras do mercado. A Administração acredita que 

as previsões se basearam em estimativas prudentes de preço e produção, porém mudanças 

Historicamente, a Companhia adotou uma estratégia de preservação de caixa, que restringe a 

Em 2016, a Companhia fechou um acordo com sua controladora direta, Atlantic Iron S.àr.l, 
através do qual a controladora disponibilizou uma linha de crédito de até US$75 milhões para 
que a Companhia pudesse desenvolver seu projeto Viga 4+, em suas Fases I e II. Em 2018, a 
Administração assinou um aditivo nesta linha de crédito, incluindo um adicional de US$ 25.000. 
O acesso à linha de crédito, dos quais US$ 84.800 (US$ 42.900 em 2017) já haviam sido sacados 

construção do projeto Viga 4+. A implementação do projeto fortalecerá a geração de caixa da 
Companhia através (i) da redução dos custos de produção com a utilização do novo sistema de 
disposição de rejeitos da Fase I; (ii) do aumento das receitas provenientes das vendas de minério 
de ferro devido ao aumento do teor de ferro e redução de sílica do material produzido na Fase II. 

Além disso, em 2016, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18, com o objetivo de 
melhorar a liquidez da Companhia, a Administração conseguiu prorrogar o início do pagamento 
do principal e dos juros de seus três principais empréstimos. A Companhia antecipa que não há 
parcelas de principal devidas dessas três principais dívidas nos próximos doze meses a partir da 

Companhia são prudentes, porém quaisquer mudanças no cenário macroeconômico podem ter 
impactos adversos na capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo. 
Caso a geração de caixa da Companhia, juntamente com suas reservas de caixa atuais, não seja 

Em conclusão, com base no atual saldo de caixa da Companhia, e na expectativa da 
Administração em relação aos custos operacionais e à geração de caixa, a Administração possui 
expectativa razoável de que a Companhia irá manter a continuidade de suas atividades pelo 
menos pelos próximos 12 meses.
Diante da regulamentação do CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Financeiras, a Companhia, seguindo os fatores de determinação explícitos 

econômico no qual está inserida e a forma como é, de fato, administrada é o Dólar norte-
americano.

funcional (Dólar norte-americano) para Reais utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento do 

ano para ativos e passivos, sendo o patrimônio líquido e as contas de resultado mantidas a valor 
histórico de formação. As variações cambiais resultantes das conversões acima citadas de ativos 

acumulados de conversão”. A taxa de câmbio do Real (R$) para o Dólar norte-americano (US$) 
em 31 de dezembro de 2018 era de R$3,87 (R$3,31 em 31 de dezembro de 2017).    

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190417195319029.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. A receita de venda é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é transferido 

em troca destes bens ou serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o principal em 
seus contratos de receita, porque normalmente controla os bens ou serviços antes de transferi-los 
para o cliente. A única obrigação de desempenho é a de vender minério de ferro. Isso geralmente 

sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas “pro rata temporis” na rubrica 

amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio 
do resultado. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido 
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto 

resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração 
subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo 

3.2.1. 

a)

condições forem atendidas:

caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto.

método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 

recuperável.
b) 

se originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo. A cada data de balanço 
são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos na linha de “Receitas 

impairment”.

substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, de tal forma que a diferença entre os respectivos valores contábeis, juntamente com 
quaisquer custos ou comissões incorridas são reconhecidos no resultado.

depósitos judiciais, transações com partes relacionadas e contas a receber.
3.2.2. 

a)

Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa 
efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando aplicáveis, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos.

-

3.2.3. Valor justo

é determinado com base nos valores cotados no mercado na data de fechamento do balanço. 
Na inexistência de mercado ativo, o valor de mercado é determinado por meio de técnicas 
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de transações de mercado recentes entre partes 

de caixa descontados ou outros modelos de avaliação.
3.2.4. 

se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se 
houver a intenção de compensação ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Estão apresentadas a valores de realização. A necessidade de provisão para perda de créditos de 
liquidação duvidosa é analisada a cada data reportada com base nos créditos de cada cliente e 
em dados históricos. A Administração entende que não há necessidade de provisões nos períodos 
analisados.
3.5. Estoques
Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu valor de mercado. 
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando 
consideradas necessárias pela Administração.
A conclusão da Companhia é de que não há necessidade de constituição de provisão para perdas 
nos estoques em 2018 e em 2017.

Propriedades para investimento estão mensuradas ao custo, incluindo custos da transação.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para 
investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera qualquer benefício 
econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor 
contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no período da baixa.
Transferências são feitas para a conta de propriedade para investimento, ou desta conta, apenas 
quando houver uma mudança no seu uso. Se a propriedade ocupada por proprietário se tornar 
uma propriedade para investimento, a Companhia contabiliza a referida propriedade de acordo 
com a política descrita no item de imobilizado até a data da mudança de seu uso.

O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico deduzido da depreciação. Os custos 
incluem gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos. Os custos 
subsequentes à aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente quando 
é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agregarão valor para a 

Todos os outros custos, incluindo custos de reparos e manutenção, são registrados no resultado 
do período em que são incorridos.
É constituída depreciação e amortização para todo o imobilizado com exceção de terrenos, que 
não são depreciados. As taxas de depreciação e amortização são baseadas na vida útil estimada 
dos bens, como segue: 

A vida útil estimada de cada ativo foi avaliada com base nas estimativas de sua própria vida 
útil-econômica e na avaliação atual de reservas economicamente recuperáveis da propriedade 
da mina em que o item está localizado e em possíveis variações futuras nessas avaliações. 
As mudanças nas estimativas que afetam o cálculo da vida útil das minas são contabilizadas 
prospectivamente. 
O ganho ou perda decorrente da alienação ou do sucateamento de um ativo é determinado como 
a diferença entre os resultados das vendas, líquidos de custos de comercialização, e o valor 
contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos.

Os custos com aquisição de reservas e recursos minerais são capitalizados no balanço patrimonial 
quando incorridos.
Os gastos nas reservas minerais e desenvolvimento de minas são, a partir do início da produção, 
amortizados com base nas vidas úteis das minas, baseadas nas reservas economicamente 
recuperáveis estimadas com as quais elas estão relacionadas, ou são baixados se o projeto de 
mineração for descontinuado. Os valores contábeis líquidos das reservas e recursos minerais 
e as despesas de desenvolvimento de minas capitalizadas de cada propriedade mineradora são 

“impairment” destes, individualmente ou considerando 
a unidade geradora de caixa, quando eventos e mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Quando esses valores são maiores que seus valores 

que isso é determinado. 
Nas operações de atividades de mineração, é necessária a remoção de estéril para ter acesso ao 
corpo mineral da mina. Durante a fase pré-produtiva, os custos incorridos com essa remoção são 
capitalizados como parte do custo do ativo minerário e amortizados de acordo com a vida útil 
de cada reserva mineral. O custo de remoção de estéril durante a fase de produção da mina é 

registrado no custo de produção à medida que incorrido.

A obrigação de incorrer em custos de restauração e recuperação ambiental surge quando algum 
dano ambiental é causado pelo desenvolvimento ou pela produção contínua de uma propriedade 
mineradora. Os custos decorrentes da desativação de instalações, do trabalho de preparação de 
outro local e de restauração de danos subsequentes aos locais, descontados a seu valor presente 
líquido, são provisionados e capitalizados no início de cada projeto, assim que surge a obrigação 
de incorrer nesses custos. Esses custos são debitados no resultado durante o tempo em que a 
operação estiver ativa, através da amortização do ativo e quando ocorrer a reversão do desconto 
sobre a provisão constituída.
As mudanças no cálculo de um passivo relacionado com a desmobilização de instalações ou 
com o trabalho de preparação de outro local, resultantes de mudanças do período estimado, 

ou deduzidas ao custo do ativo. Se uma redução no passivo for maior que o valor contábil do 

determinado. Se o valor do ativo é incrementado e há um indício de que o valor contábil revisado 
não é recuperável, é realizado teste de “impairment” de acordo com a prática contábil acima.
3.10. Diferido
O saldo de diferido é composto por gastos pré-operacionais capitalizados e está registrado 
ao custo de aquisição e formação ajustado pela amortização acumulada e perdas do valor 
recuperável, quando aplicável. A amortização se inicia quando o projeto cujos gastos  
pré-operacionais foram capitalizados entra em fase de produção e é calculada por método linear 
a taxas que levam em consideração o retorno dos projetos. A Lei nº 11.638/07 eliminou a conta 
ativo diferido, nos moldes anteriormente existentes. Dessa forma, o saldo existente em 31 de 
dezembro de 2007 na Companhia que não pode ser realocado em outro grupo de contas, devido 

amortização.

Está registrado ao custo de aquisição e formação ajustado pela amortização acumulada e 

amortizados ao longo da respectiva vida útil, sendo o prazo médio de cinco anos. Os ativos 

análise de seu valor recuperável.

Os custos de exploração se referem a custos incorridos na exploração e avaliação de potenciais 
reservas minerais e incluem custos como sondagens, testes de amostras e custos atribuídos aos 
estudos de viabilidade das minas. Os custos de exploração e avaliação para cada área de interesse 
(uma autorização, concessão, licença ou alvará individuais), que não aquela adquirida na compra 
de outra empresa de mineração, são reconhecidos como um ativo desde que seja atendida uma 
das condições abaixo:

ou, alternativamente, através de sua venda; ou

estágio que permita uma avaliação razoável da existência, ou não existência, de reservas 

planejadas para o futuro em relação à área.
Os custos de exploração e avaliação incorridos são reconhecidos no ativo pelo custo de aquisição 
ou pelo valor justo se adquiridos como parte de uma combinação de negócios.
O teste de “impairment” é realizado, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, 
quando há indicadores de que o valor contábil dos ativos pode exceder seu valor recuperável. 
Quando isso ocorre, o valor é provisionado no período em que é determinado. Os ativos de 
exploração são avaliados regularmente e são mantidos se pelo menos uma das condições 
descritas acima é satisfatória.
Os gastos são transferidos para os ativos de desenvolvimento da mina, uma vez que o projeto se 
torna viável. Isso requer a conclusão satisfatória de estudos de viabilidade técnica e comercial e 
todas as aprovações internas relevantes.
Esses custos serão amortizados durante o período de vida útil das minas com base nas reservas 
prováveis e provadas.

impairment”)
Em cada data de fechamento contábil, a Administração avalia os valores contábeis dos ativos 
tangíveis e intangíveis da Companhia para determinar se há algum indício de “impairment”. Se 

a Companhia estima o valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo.
O valor recuperável do ativo corresponde ao maior valor entre o valor justo, deduzido dos 

não foi ajustada.
Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) é estimado como sendo menor 
que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao 
seu valor recuperável. 
As perdas por “impairment” reconhecidas para as unidades geradoras de caixa nas quais o ágio 
foi alocado são creditadas inicialmente no seu valor contábil. Quaisquer perdas remanescentes 
oriundas do “impairment” são debitadas “pro rata” de outros ativos na unidade geradora de 
caixa. Quando uma perda por “impairment” é subsequentemente revertida, o valor registrado 
do ativo (ou unidade geradora de caixa) é incrementado para a estimativa revisada de seu novo 
valor recuperável, contudo, esse valor contábil não deve exceder o valor contábil que teria sido 
determinado caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida em períodos anteriores. A reversão de 
uma perda por “impairment” é imediatamente reconhecida no resultado do exercício.

Os pagamentos de benefícios, tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem 
como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios são reconhecidos 
mensalmente no resultado por meio de provisão, respeitando o regime de competência.
A Companhia adota a política de participação nos resultados, tendo como base o cumprimento 
de metas de desempenho individual, da área de atuação e desempenho da Companhia. O 
montante, objeto da provisão, é formado com base nas melhores expectativas do valor a ser pago 

de todas as metas de desempenho. A Companhia efetua a provisão mensalmente respeitando 
o regime de competência e o reconhecimento da obrigação presente resultante de evento 
passado e entende que o montante estimado é razoável, devendo ocorrer a saída de recursos no 
futuro. A contrapartida da provisão é registrada como custo de produção, custo de exploração, 
desenvolvimento de minas ou despesa administrativa, de acordo com a alocação do empregado.
3.15. Outros passivos
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. 

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto 
de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 
10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição 
social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime 
de competência, portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não 
dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou 
não circulante, de acordo com a expectativa de sua realização.
A tributação sobre a receita de vendas compreende os seguintes tributos: PIS, COFINS e ICMS.

Os ativos e passivos monetários de longo prazos são ajustados ao seu valor presente, e os de 

de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos 
ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a 
esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com 
o regime de competência. 

base em premissas e são consideradas estimativas contábeis.

A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos 

determinado ativo, na data do início da sua execução. 

benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento 
mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos 
mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos 

de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos 

Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver 

mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento 
mercantil, dos dois o menor. 
Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na 
demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil.

Os custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção 

uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais 
custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos 

de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao 
empréstimo.

A seguinte nova norma foi emitida pelo CPC (Comitê de pronunciamentos contábeis), mas ainda 

a) 
O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão 
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 

arrendamento existentes. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2019.

da adoção será reconhecido em 1 de janeiro de 2019 e os comparativos não serão reapresentados. 

ao futuro ou a outras fontes importantes de incerteza de estimativas e opinião que podem ter 

4.1. Provisões
As provisões são reconhecidas quando (i) existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação; e (iii) o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não 
são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação usando uma taxa 

As estimativas de reservas e recursos minerais provados e prováveis são periodicamente 
avaliadas e atualizadas. As reservas provadas e prováveis são determinadas utilizando técnicas 
de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia 
assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo quantidades, teores, 
técnicas de produção, taxas de recuperação, custos de produção, custos de transporte, demanda 
da “commodity”, preços da “commodity” e taxas de câmbio.
Para estimar a quantidade e/ou teor de reservas e recursos minerais é necessário determinar 
o tamanho, a forma e a profundidade dos corpos ou campos de minério mediante a análise 
de dados geológicos como, por exemplo, as amostras de sondagem. Esse processo pode exigir 
opiniões geológicas complexas.
Considerando as premissas econômicas utilizadas para estimar alterações nas reservas e nos 
recursos de um período para o outro e como dados geológicos adicionais são gerados durante o 
curso das operações, as estimativas de reservas e recursos podem variar de um período para o 

A Administração estabelece certas estimativas e premissas quanto a eventos e circunstâncias 

ser estabelecida. Quaisquer dessas estimativas e premissas podem variar à medida que novas 
informações tornam-se disponíveis. Se, após a capitalização da despesa nos termos dessa 
política, existir a opinião de que a recuperação da despesa é improvável, o valor capitalizado 
será reconhecido imediatamente no resultado do período.

As provisões para desmobilização e recuperação ambiental de cada mina são reconhecidas 
pela melhor estimativa da Administração do valor presente dos custos futuros que devem ser 

das provisões para restauração e recuperação.
Essas estimativas e premissas tratam de incertezas como: (i) exigências da estrutura legal e 
reguladora relevante; (ii) a importância de possível contaminação; e (iii) a época, extensão e 
custos da atividade de restauração e recuperação necessária. Essas incertezas podem resultar em 
despesas reais futuras diferentes daqueles valores atualmente reconhecidos.
Tais provisões são periodicamente revistas e atualizadas, com base nas melhores estimativas 
disponíveis naquele momento. As variações nos custos futuros estimados para os locais 
operacionais são reconhecidas mediante o ajuste das provisões em contrapartida do ativo 

impairment”)
De acordo com a política contábil da Companhia, cada unidade geradora de caixa é avaliada 
anualmente para determinar se há algum indício de “impairment”. Se houver qualquer indício, 
é realizada uma estimativa formal do valor recuperável e uma perda por “impairment” 
é reconhecida no montante em que o valor contábil exceder o valor recuperável. O valor 
recuperável de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o seu valor líquido de 
venda e seu valor em uso. O valor recuperável do imobilizado e de ativos minerários é 

operações relacionadas a estes. O valor presente é determinado usando uma taxa de desconto 

estimado se baseia na produção e volumes de vendas esperados, nos preços de minério de ferro 
(considerando preços atuais  e históricos, tendências de preços e fatores relacionados), nas 
reservas e nos recursos (ver “Reservas e recursos minerais” acima), nos custos operacionais, 
custos de restauração e recuperação e no custo de capital futuro.
Essa política requer que a Administração estabeleça essas estimativas e premissas que estão 
sujeitas a risco e incerteza. Portanto, há uma possibilidade de que mudanças nas circunstâncias 
alterem essas projeções, o que pode afetar o valor recuperável dos ativos. Nessas circunstâncias, 
pode ocorrer perda por “impairment” em parte ou em um ativo como um todo, e esta será 
reconhecida imediatamente na demonstração do resultado.

A determinação da provisão para imposto de renda e contribuição social ou os impostos de renda 

recuperáveis no futuro.

A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, tem mantido suas aplicações 

entende que sejam de primeira linha, de acordo com o “rating” divulgado pelas principais 

 2018 2017
Caixa e depósitos à vista 307 413

33.251 23.713
 33.558 24.126

variação do CDI (93,0% a 99,0% do CDI) e possuem liquidez imediata ou com prazo de resgate 
inferior a 90 dias.

 2018 2017
Mercado interno 42.912 12.290
 42.912 12.290
As contas a receber se referem às vendas de minério de ferro cujo recebimento ainda não havia 

constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa.
Os preços de venda no mercado interno são baseados no preço praticado no mercado 
internacional de minério de ferro.
Em 31 de dezembro, a análise do vencimento de saldos de contas a receber de clientes é a 
seguinte:
 2018 2017
A vencer até 30 dias 36.025 11.741
A vencer entre 30 e 60 dias 6.338 -
A vencer em mais de 60 dias 549 549
 42.912 12.290

 2018 2017

Empresa de Mineração Esperança S.A. (b) 15 110
Empresa de Mineração Esperança S.A. (f) 2.659 7.922
Mineração Jacuípe S.A. (b) 11 6
Mineração Vista Alegre Ltda. 244 244
 2.929 8.282

Empresa de Mineração Esperança S.A. (d) - 19.576
Ferrous Resources Limited (c) 59.518 48.411
Atlantic Iron S.àr.l (c) 738.916 604.340
Atlantic Iron S.àr.l (e) 358.059 150.024
Mineração Jacuípe S.A. (b) - 7
 1.156.493 822.358
Resultado
Empresa de Mineração Esperança S.A. - receita de vendas (a) 30.811 43.166
Empresa de Mineração Esperança S.A. - custo de produto vendido (a) (9.722) (16.772)
Empresa de Mineração Esperança S.A. - compartilhamento despesas (b) 140 251
Mineração Jacuípe S.A. - compartilhamento despesas (b) 70 89

(2.680) (1.875)
(43.430) (33.146)

 (24.811) (8.287)

   

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190210.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 18 de abril de 2019 – 11 
    

Pág 03 de 04

FERROUS RESOURCES DO BRASIL S.A.
CNPJ 08.852.207/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

(a) Refere-se à receita e respectivos custos decorrentes da venda de minério de ferro para a 
Empresa de Mineração Esperança S.A.. 
(b) Refere-se a reembolso de despesas corporativas pagas pela Companhia em nome de outras 
empresas do grupo econômico. Tais despesas são periodicamente quitadas pelas outras empresas 
do Grupo.
(c) A Companhia possui empréstimos em dólares norte-americanos com suas controladoras 
direta e indireta que foram concedidos com o intuito de disponibilizar recursos para que a 
Companhia possa desenvolver suas atividades operacionais. Os empréstimos são passíveis de 

vencimentos serão, principal e juros, em julho de 2027.
(d) Refere-se a contas a pagar decorrente da compra de minério de ferro e compra de máquinas 
e equipamentos da Empresa de Mineração Esperança S.A..
(e) A Companhia possui uma linha de crédito com sua controladora direta no montante de até 
US$100.000 (originalmente US$ 75.000, prorrogados em julho-2018), dos quais US$84.800 
foram utilizados até 31 de dezembro de 2018, cujo principal objetivo é garantir os recursos 
necessários para que a Companhia possa desenvolver o projeto Viga 4+ em suas fases I e II. Os 

novembro de 2026. Os juros estão sendo parcialmente capitalizados até a conclusão do projeto.
(f) Refere-se a contas a receber decorrente da venda de minério de ferro para a Empresa de 
Mineração Esperança S.A.. As contas a receber são periodicamente quitadas pela Empresa de 
Mineração Esperança S.A..
As compras e vendas de minério de ferro entre empresas do grupo são realizadas com preços 
baseados em contratos já existentes entre a Companhia e terceiros no mercado interno. Nos 

perda por redução ao valor recuperável das contas a receber relacionada com os valores devidos 
por partes relacionadas. Essa avaliação é realizada a cada exercício social, examinando-se a 

Remuneração dos administradores
2018 2017

13.628 10.892
 13.628 10.892
8. Estoques

2018 2017
Produtos acabados 8.291 20.046
Produtos em elaboração 12.981 12.731
Almoxarifado 24.445 18.902
 45.717 51.679

em estoques de minério de ferro, seja por motivos de obsolescência ou por redução a valor 
recuperável.

 2018 2017
Circulante
PIS e COFINS (a) 4.889 6.585

234 388
Imposto de renda e contribuição social antecipado (c) 653 732
 5.776 7.705

Não circulante 2018 2017
PIS e COFINS (a) 9.914 10.447
ICMS a recuperar (b) 30.727 24.615
 40.641 35.062
 46.418 42.767
(a) O saldo referente aos créditos de PIS e de COFINS é decorrente da utilização de insumos, 
serviços e aquisição de ativo imobilizado alocados no processo produtivo da Companhia. Em 
2018, esses créditos foram parcialmente compensados com imposto federais devidos no ano.
(b) Os saldos de ICMS a recuperar se referem aos créditos decorrentes das aquisições de ativos 
imobilizados e operações correntes, os quais estão previstos para serem compensados através do 
aproveitamento do benefício da utilização dos créditos acumulados para aquisição de máquinas 
e equipamentos ligados a atividades de mineração. A Companhia tem a intenção de adquirir 
equipamentos usando créditos de ICMS, caso esta alternativa se mostre inviável ao longo do 
tempo, a Companhia ainda disporá da alternativa de vender o crédito a terceiros.

com demais tributos federais.

A composição e a movimentação dos saldos das propriedades para investimento estão 
demonstradas abaixo:
 2018 2017
Terreno Itaguaí 35.045 29.918
Terreno Presidente Kennedy 290.361 247.888
 325.406 277.806
Saldo inicial 277.806 273.699
Ajuste de conversão 47.600 4.107

325.406 277.806
Projeto Porto de Itaguaí
Essas propriedades consistem em lotes de terra localizados no litoral do estado do Rio de 
Janeiro, adquiridos no ano de 2008, pelo valor de US$9.044 (equivalentes a R$35.045 em 31 

exportar a produção de minério de ferro. Uma vez que a Companhia não tem mais a intenção 
de utilizar as terras para o projeto do porto, estas foram alocadas no grupo de propriedades para 
investimento. Em 2016, as terras foram concedidas como garantia de algumas dívidas bancárias 
e estas garantias permanecem.
Projeto Porto Presidente Kennedy
Essas propriedades consistem em lotes de terra localizados no litoral do estado do Espírito 
Santo, adquiridos no ano de 2008, pelo valor de US$74.936 (equivalentes a R$290.361 em 31 de 
dezembro de 2018). Em 2016, a Administração avaliou a possibilidade de suspender o projeto 
portuário de Presidente Kennedy. Considerando os custos associados ao desenvolvimento do 
projeto, somado ao fato de que as terras adquiridas para o porto foram concedidas como garantia 
de algumas dívidas bancárias e a intenção da Companhia não é mais usá-las para desenvolver um 
projeto operacional, a Administração decidiu interromper o projeto.

 Edifícios Total
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2016 155.952 84.991 211.010 334.669 539.035 1.325.657
Adições 1.523 - 9.279 12.662 121.184 144.648
Baixas (2.910)  - - (11.893) - (14.803)

- 109.372 8.283 67.072 (185.202) (475)
Reversão Impairment 2.811 - - - - 2.811
Ajustes de conversão 2.598 6.584 3.404 902 3.933 17.421
Saldo em 31 de dezembro de 2017 159.974 200.947 231.976 403.412 478.950 1.475.259
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (20.961) (10.515) (138.331) - (169.807)
Adições - (4.193) (1.568) (23.400) - (29.161)
Baixas - - - 9.680 - 9.680

- (84) - 84 - -
Ajustes de conversão - (2.185) (1.349) (3.050) - (6.584)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (27.423) (13.432) (155.017) - (195.872)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 159.974 173.524 218.544 248.395 478.950 1.279.387

 Edifícios Total
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2017 159.974 200.947 231.976 403.412 478.950 1.475.259
Adições 678 - 10.533 3.147 160.181 174.539
Baixas (3.836)  - - (15.850) (1.173) (20.859)

3.050 33.376 199.578 56.996 (294.376) (1.376)
Reversão Impairment 4.166 - - - 31 4.197
Ajustes de conversão 27.508 34.431 39.747 53.116 91.471 246.273
Saldo em 31 de dezembro de 2018 191.540 268.754 481.834 500.821 435.084 1.878.033
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (27.423) (13.432) (155.017) - (195.872)
Adições - (6.815) (1.667) (25.787) - (34.269)
Baixas - - - 11.952 - 11.952

-        - - - - -
Ajustes de conversão - (8.249) (3.963) (27.427) - (39.639)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (42.487) (19.062) (196.279) - (257.828)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 191.540 226.267 462.772 304.542 435.084 1.620.205
Os investimentos em imobilizações em andamento são compostos principalmente pelos projetos 
Viga 4+ e Viga 17. A Companhia registra como imobilizações em andamento todos os gastos 
incorridos em atividades relacionadas a estes projetos, inclusive juros incorridos em empréstimos 

Do total de máquinas e equipamentos, R$143.954 (R$122.958 em 2017) foram adquiridos pela 

descritos acima.
Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
Seguindo os dispositivos do CPC 01, a Administração realizou uma avaliação de todas as suas 
unidades geradoras de caixa, com o objetivo de determinar se havia algum indicativo que seus 
valores recuperáveis não superavam os valores contábeis em 31 de dezembro de 2018. Embora 

procedeu com o teste de “impairment” devido a uma potencial transação de venda da 
Companhia, anunciada ao mercado em 4 de dezembro de 2018.
Considerando que o valor recuperável dos ativos da Companhia excede seu valor contábil, 
nenhuma perda por “impairment” foi registrada. 

 Ágio (a) uso software Total
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2016 736.825 55.876 24 792.725
Adições - 170 - 170

- 475 - 475
Ajustes de conversão 11.055 856 1 11.912
Saldo em 31 de dezembro de 2017 747.880 57.377 25 805.282
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (47.710) - (47.710)
Adições - (2.283) - (2.283)
Ajustes de conversão - (1.769) - (1.769)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (51.762) - (51.762)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 747.880 5.615 25 753.520

Ágio (a) uso software Total
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2017 747.880 57.377 25 805.282
Adições - 320 1.192 1.512

- 1.376 - 1.376
Ajustes de conversão 128.144 10.090 27 138.261
Saldo em 31 de dezembro de 2018 876.024 69.163 1.244 946.431
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (51.762) - (51.762)
Adições - (2.075) - (2.075)
Ajustes de conversão - (10.050) - (10.050)
Saldo em 31 de dezembro de 20178 - (63.887) - (63.887)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 876.024 5.276 1.244 882.544
(a) O ágio decorrente da aquisição de subsidiárias que foram posteriormente incorporadas 
pela Companhia tem como fundamento a rentabilidade futura e é submetido a teste anual 
de “impairment”. Nos casos em que o valor contábil do ágio registrado supera seu valor 
recuperável, a Companhia procede ao ajuste do valor contábil, em contrapartida do resultado 
do período.
O valor de recuperação do ativo é determinado no nível da unidade geradora de caixa mediante 

mina.
As principais premissas usadas nesse cálculo são:

de fechamento da mina;

As reservas se baseiam em estudos técnicos e nas estimativas da Administração dos recursos 
lavráveis existentes.
Os preços do minério de ferro se baseiam nos preços de consenso utilizados por especialistas, 
além de estudos internos baseados no mercado de minério de ferro.
Os custos de capital se baseiam na melhor estimativa da Administração durante a vida útil da 
mina.
A taxa de desconto é calculada levando-se em consideração o custo médio ponderado do capital 

o risco-país. A taxa de desconto depois dos impostos, de 10% em 2018 (10% em 2017), foi 
considerada adequada pela Administração.

de “impairment” impairment” no ativo 
intangível.

 Geologia Total
Saldo em 31 de 
dezembro de 2016 20.635 1.535 2.474 585 15.248 40.477
Ajustes de conversão 310 23 37 9 229 608
Saldo em 31 de 
dezembro de 2017 20.945 1.558 2.511 594 15.477 41.085
Ajustes de conversão 3.588 267 430 102 2.652 7.039
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 24.533 1.825 2.941 696 18.129 48.124
14. Diferido

2018 2017
Saldo inicial 14.275 23.745
Amortização - (5.262)
Ajustes de conversão 2.446 (4.208)
 16.721 14.275
O saldo de ativo diferido se refere a gastos pré-operacionais reconhecidos até 31 de dezembro 
de 2007.
Em 2017, a amortização dos gastos pré-operacionais da mina de Viga iniciada em 2013 
se encerrou. O saldo remanescente se refere a gastos pré-operacionais de outras minas da 
Companhia que não atingiram uma escala de produção comercial.

2018 2017
Fornecedores 40.050 38.368
 40.050 38.368
 2018 2017
A vencer até 30 dias 22.542 27.377
A vencer entre 30 e 60 dias 7.557 3.399
A vencer em mais de 60 dias 9.951 7.592

40.050 38.368

2018 2017
Salários e encargos sociais 12.494 11.314
Bônus e participação nos resultados (1) 25.065 -
 37.559 11.314
(1) Em 2018, as metas de desempenho pré-determinadas foram atingidas, então diretores e 
funcionários tem direito a participação dos resultados (PPR). Em 2017 as metas não foram 
atingidas e, portanto, não houve registro de provisão para pagamento de PPR.

2018 2017
Circulante
CFEM 1.248 502
TFRM 471 324
PIS e COFINS 593 -
Parcelamento tributos federais 378 2.305
Outros 88 -
 2.778 3.131
Não circulante
IRRF sobre operações de empréstimo com a Controladora (a) 29.714 17.687
Parcelamento tributos federais 113 590
 29.827 18.277
 32.605 21.408
(a) A Companhia provisionou o imposto de renda a ser retido na fonte quando do pagamento dos 
juros de empréstimos com a sua Controladora Atlantic Iron S.àr.l.

 2018 2017
Circulante 11.035 9.711
Não circulante 171.368 165.847
 182.403 175.558

 2018 2017
175.558 172.648

Adição - 42
Custos a amortizar (280) (286)
Juros 16.942 19.146
Pagamentos (18.682) (16.737)
Ajuste de conversão 8.865 745

182.403 175.558

 1 a 3 1 a 5 Mais de 
Total

Em 31 de dezembro de 2017
3.228 846 5.637 165.847 - 175.558

Em 31 de dezembro de 2018
3.866 956 6.213 171.368 - 182.403

Valor a pagar
Prazo de 

2018 2017 Moeda Juros (a.a.)
Cédula de Crédito 
Bancária (**) 64.548 62.010 ‘72 48 Real 3.95% Selic
Cédula de Crédito 
Bancária (**) 56.247 53.958 ‘72 48 Real 3.95% Selic
Pré-Pagamento 
Exportação (**) 53.358 44.167 72 48 Dólar 7.50% -
Financiamento (*) 5.060 8.583 36 a 61 ‘6 a 9 Dólar 5.50% a 6.00% -
Financiamento (*) 2.874 6.276 57 a 121 ‘2 a 25 Real 5.50% a 6.00% -
Financiamento (*) 298 531 96 a 121 6 a 25 Real 4.50% a 8.00% -

CDC 18 33 60 ‘12 Real
11.15% a 

12.15% TJLP
 182.403 175.558

BNDES.
(**) Com o objetivo de melhorar a liquidez da Companhia, em 2016 a Administração realizou 
negociações com os bancos responsáveis por suas três principais dívidas:

SELIC + 3,95% a.a. com vencimento em novembro de 2016. Em Setembro de 2016, após as 
negociações, as taxas de juros foram mantidas e o prazo do empréstimo foi estendido para 72 
meses, com período de carência de 48 meses para o principal e 10 meses para os juros.

Brasil, com juros de Libor + 3,30% a.a. com vencimento em 7 parcelas semestrais após um 
período de carência de 24 meses. Em Setembro de 2016 após as negociações, a dívida existente 
foi convertida em uma cédula de crédito bancária com juros de SELIC + 3,95% a.a. e prazo total 
de 72 meses, com período de carência de 48 meses para o principal e 10 meses para os juros.

com juros de 5,95% a.a. com vencimento em 13 parcelas trimestrais após um período de carência 
de 12 meses. Em Setembro de 2016, após as negociações, a dívida existente foi repactuada com 
juros de 7,50% a.a. e prazo total de 72 meses, com período de carência de 48 meses para o 
principal e 10 meses para os juros.
19. Provisões
As provisões são consideradas pela Administração da Companhia e por seus consultores jurídicos 

A seguir, apresentamos a movimentação das provisões:
Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016 15.596 19.118 3.682 38.396
Complemento de provisão - 9.279 2.864 12.143
Reversão de provisão (15.743) - (872) (16.615)
  Atualização monetária 147 1.342 417 1.906
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 29.739 6.091 35.830
Complemento de provisão (*) - 10.533 2.282 12.815
Reversão de provisão - - (2.621) (2.621)
  Atualização monetária - 2.270 639 2.909
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - 42.542 6.391 48.933

e taxa de câmbio, principalmente), as quais tiveram seu registro em contraparte aos saldos de 
imobilizado.
Tributárias
Provisão referente ao não recolhimento de INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) 
registrada em razão do pagamento de participação nos resultados a diretores durante o período 
de 2007 até 2011. Em junho de 2017, a Companhia aderiu ao Programa de Regularização 
Tributária. Através deste programa, a Companhia liquidou aproximadamente R$ 17.900 em 

restantes em 24 parcelas mensais.
Ambientais
Referem-se à provisão para gastos com desmobilização e reestruturação das atividades e 
reabilitação das áreas pesquisadas, mineradas e degradadas durante o período de extração e 
exploração que serão incorridos durante e depois do encerramento das atividades da Companhia. 

Companhia levando em consideração a vida útil das minas. A taxa de desconto utilizada foi de 

Trabalhistas
Provisões referentes a ações envolvendo ex-empregados próprios e de empresas prestadoras de 
serviço das unidades da Mina de Viga e escritório de BH através das quais pleiteiam-se verbas 
trabalhistas e previdenciárias diversas de 2009 a 2018, no montante atualizado de R$ 6.391 (R$ 
6.091 em 2017).
Contingências possíveis
Em 2012, outra empresa do setor adquiriu uma área de 32,45 ha em leilão realizado pela Caixa 
Econômica Federal (CEF). A referida área está sobreposta em matrículas de propriedade da 
Ferrous, além disso, a referida área está inserida no manifesto de mina e instituição de servidão 
minerária concedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para exploração de minério 
de Ferro, compreendido em uma área de 1.846 ha no município de Congonhas. A Companhia 
continua na posse direta da área em razão de ação judicial onde obteve o deferimento de 
medida liminar. Em paralelo, a Companhia está questionando via ação judicial a validade e 
os pressupostos do leilão que originou a aquisição da área pela outra empresa do setor. Dessa 
forma, caso a decisão seja favorável à outra empresa do setor, a Companhia poderá optar por 
requerer a instituição da servidão minerária na área, oferecendo o valor do imóvel no leilão, 
aproximadamente R$ 600 mil.
Existem outros processos administrativos e judiciais avaliados pelos assessores jurídicos da 
Companhia como sendo de probabilidade de perda possível no montante de aproximadamente 
R$ 22.101 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 28.779 em 31 de dezembro de 2017), para os quais 
nenhuma provisão foi constituída.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos apresentam as seguintes naturezas:
Ativo 2018 2017

220.628 200.623
Base negativa 79.426 72.224

300.054 272.847
Passivo
IRPJ - outras diferenças temporárias 267.640 204.881
CSLL - outras diferenças temporárias 97.225 74.631

364.865 279.512
Passivo líquido 64.811 6.665

a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia era composta por 1.523.285.491 ações ordinárias 
(1.523.285.491 em 2017), de valor unitário R$1,00, totalizando R$1.523.285 (R$1.523.285 em 
2017).
Em 2018, a Companhia não recebeu qualquer aporte de capital de sua controladora, Atlantic 
Iron S.àr.l.

Atlantic Iron S.àr.l 1.523.285.490
Empresa de Mineração Esperança S.A. 1
 1.523.285.491
b) Ajustes acumulados de conversão
Seguindo os fatores de determinação explícitos no CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190211.
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FERROUS RESOURCES DO BRASIL S.A.
CNPJ 08.852.207/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

econômico no qual está inserida e a forma como é, de fato, administrada. As variações cambiais 
resultantes da conversão de ativos, passivos e resultado da moeda funcional para a moeda de 
apresentação estão registradas nessa conta.

A Companhia possui um segmento operacional, sendo extração e produção de minério de ferro. 

Em 2018, a receita líquida de vendas no mercado interno totalizou R$ 303.431 (R$ 295.513 em 
2017) decorrentes da venda de minério de ferro. A receita de cada um dos três principais clientes 
(três em 2017) foi superior a 10% da receita total.

2018 2017
Venda de minério de ferro 328.022 320.315
Impostos incidentes sobre as vendas (24.591) (24.802)

303.431 295.513

2018 2017
Gastos com insumos produtivos (a) (225.480) (202.308)
Amortização do direito minerário (1.667) (1.568)
Gastos com terminal de carregamento ferroviário (9.355) (11.312)
 (236.502) (215.188)
(a) Os gastos com insumos produtivos são basicamente compostos de serviços relacionados à 
locação de equipamentos, consumo de combustível e energia, depreciação/amortização e gastos 
com pessoal. Do total de gastos com insumos produtivos, R$77.874 (R$72.219 em 2017) se 
referem a gastos com pessoal.

 2018 2017
Salários e encargos sociais (40.130) (30.386)
Serviços prestados por terceiros (a) (13.091) (13.243)
Aluguéis (2.574) (2.518)
Tributos, exceto IR e CS (2.143) (2.200)
Reversão/Constituição de provisões 339 (1.672)
Depreciação e amortização (4.049) (9.521)
Outros (3.575) (3.269)
 (65.223) (62.809)
(a) Os serviços de terceiros são basicamente compostos de serviços relacionados com consultores 

 2018 2017
Ganho/(perda) na venda de ativo imobilizado ou baixa por sucateamento (5.045) 972
Reversão/redução ao valor recuperável de ativo imobilizado (Nota 11) 4.197 2.811
Outros 642 334
 (206) 4.117

2018 2017
751 1.646

Atualização de tributos pagos antecipadamente 1.433 1.641
Atualização depósitos judiciais 146 68

2.330 3.355
Juros de mútuo com a controladora (46.110) (35.021)

(16.942) (19.146)
Ajuste a valor presente de provisões (2.909) (1.906)
Outros (479) (1.197)

(66.440) (57.270)
(64.110) (53.915)

 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos (58.147) 8.636
 (58.147) 8.636
Reconciliação:
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (45.397) (35.589)
Tributação pela alíquota vigente 34% 15.435 12.100
Efeitos decorrentes de adições/exclusões permanentes:
Despesas não dedutíveis 5.787 (1.341)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos/ 
(desreconhecidos) em razão de variação cambial não liquidada 56.950 3.942
Impactos decorrentes de liquidação de variação cambial 361 1.369
Prejuízos de anos anteriores - (14)
Efeitos da moeda funcional sobre a base tributária e societária (136.680) (7.420)
 (58.147) 8.636

o risco de que as transações que não foram questionadas no passado pelas autoridades possam ser 

e juros. Não é possível determinar o valor dessas reivindicações potenciais ou a probabilidade 
de uma decisão desfavorável, entretanto, a Administração acredita que a sua interpretação da 
legislação relevante é adequada e que a Companhia cumpriu com todos os regulamentos e pagou 
ou provisionou todos os impostos e as retenções aplicáveis.

A Companhia está exposta a uma variedade de riscos e incertezas que podem ter um impacto 

Companhia são o risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxa de juros e o risco de moeda 
estrangeira. Esses riscos decorrem das exposições ocorridas no curso normal dos negócios e 
são monitorados pela Administração com o objetivo geral de minimizar os efeitos adversos do 

Devido ao curto prazo até o vencimento, os valores contábeis das contas a receber de clientes e 
outros ativos se aproximam dos seus valores justos.

representam o valor justo das obrigações que devem ser extintas em até 12 meses e, como tal, 
seus valores contábeis se aproximam de seus valores justos.

por um terceiro. Esses passivos foram garantidos em sua totalidade pela Companhia e, como o 
terceiro está atualmente em processo falimentar, a recuperação do terceiro é considerada remota. 

Risco de crédito
O risco de crédito decorrente da incapacidade dos devedores de cumprir com suas obrigações é 
considerado mínimo, considerando os níveis atuais das vendas. A exposição máxima é o valor 

de disponibilidades, a exposição da Companhia ao risco de crédito resulta da inadimplência da 
contraparte, com uma exposição máxima igual ao valor contábil desses instrumentos.

Risco de liquidez
O risco de liquidez decorre da incapacidade da Companhia de obter os recursos necessários 

A Administração acredita que ela terá acesso a crédito adequado em termos razoáveis de 

Tabela do risco de liquidez

em pagamentos contratuais não descontados.
1 a 3 1 a 5 Mais de 

Total
Em 31 de dezembro de 2017

- - - 2.137 - 2.137
Fornecedores 27.377 3.399 7.592 - - 38.368

3.743 1.949 12.099 218.391 - 236.182
Empréstimos com 
   partes relacionadas - - - - 925.103 925.103
Em 31 de dezembro de 2018

- - - 2.137 - 2.137
Fornecedores 22.542 7.557 9.951 - - 40.050

4.577 2.554 16.182 202.890 - 226.203
Empréstimos com 
   partes relacionadas - - - - 1.771.953 1.771.953
Risco de taxa de juros
A Companhia tem atualmente um número limitado de ativos e passivos sujeitos a juros variáveis. 
A principal exposição da Companhia ao risco de taxa de juros é em caixa e equivalentes de caixa, 

A tabela a seguir demonstra a sensibilidade a uma variação razoavelmente possível nas taxas de 
juros, com todas as outras variáveis mantidas constantes, do prejuízo da Companhia antes dos 
impostos. Não há um impacto relevante direto no patrimônio líquido da Companhia.

2018 2017

 Resultado líquido Resultado líquido
10% aumento da taxa de juros brasileira (1.047) - (1.237) -
10% diminuição da taxa de juros brasileira 1.047 - 1.237 -
Risco de moeda estrangeira
O principal objetivo da Companhia é o de produzir minério de ferro, que é geralmente cotado em 
Dólares norte-americanos. A maior parte de seus saldos de captação de recursos e caixa também 
é denominada em Dólar norte-americano. Uma parte dos custos da Companhia é incorrida em 

variações na taxa de câmbio entre o Dólar norte-americano e o Real. Não há um impacto 
relevante direto no patrimônio líquido da Companhia.
 2018 2017
 Resultado Resultado
10% aumento da moeda brasileira 23.967 25.150
10% diminuição da moeda brasileira (23.967) (25.150)
Administração de capital
O objetivo da Companhia, ao administrar o capital, é o de salvaguardar a capacidade de dar 
continuidade a suas operações, proporcionar retorno para os acionistas e manter uma estrutura 
ideal de capital para reduzir o custo de capital. Até a presente data a Companhia não está 
sujeita a qualquer exigência de capital externamente imposta. A Administração também avalia 
cuidadosamente todos os projetos relevantes e aquisições potenciais como parte de seu objetivo 
de proporcionar um retorno adequado para os acionistas.
Hierarquia de valor justo

Hierarquia 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 33.558 24.126

3 2.137 2.137
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 

 preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.

justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.

não sejam baseados em dados observáveis no mercado.

2018 2017
Valor justo Valor justo

Valor justo por meio do resultado
   Caixa e equivalentes de caixa 33.358 33.358 24.126 24.126
Empréstimos e recebíveis
   Clientes 42.912 42.912 12.290 12.290
   Depósitos judiciais 4.618 4.618 3.942 3.942
   Partes relacionadas - 
       contas a receber 2.929 2.929 8.282 8.282

2018 2017
Valor justo Valor justo

Custo amortizado
   Fornecedores e 
      outras contas a pagar 40.050 40.050 38.368 38.368
   Partes relacionadas - contas a pagar - - 19.583 19.583

182.403 182.403 175.558 175.558
   Partes relacionadas - empréstimo 1.156.493 1.156.493 802.775 802.775
Valor justo por meio do resultado

2.137 2.137 2.137 2.137

Arrendamento mercantil operacional
A tabela a seguir demonstra o valor mínimo de pagamentos anuais futuros dos arrendamentos 
operacionais em 31 de dezembro de 2018.
Até 1 ano 2.564
De 1 a 5 anos 395
 2.959
O total de despesas com arrendamentos operacionais em 31 de dezembro de 2018 foi de R$2.190 
(R$2.098 em 2017).

DIRETORIA:
Jayme Nicolato Correa Thiago Semião Roldão

CONTADOR:
Flávio Ary de Oliveira Silveira - CRC: MG 095.168/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Ferrous Resources do Brasil S.A.
Belo Horizonte - MG

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 

independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

fundamentar nossa opinião.

auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. 

não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Além disso:

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

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. 

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 

trabalhos.
Belo Horizonte, MG, 12 de abril de 2019.

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Tomás L. A. Menezes
CRC-1MG090648/O-0 Pág 04 de 04    

 476 cm -16 1217816 - 1  
      SiNDiCATo DoS ProFiSSioNAiS DE ESPECiALiSTA 

Em EDuCAÇÃo Do ENSiNo PÚBLiCo Do 
ESTADo DE miNAS GErAiS – SiNDESPE-mG  

  
 CHaPa rEGIsTrada Para ElEIçõEs sINdICaIs dE 2019 

 a ComIssÃo ElEIToral do sINdICaTo dos ProFIssIo-
NaIs dE EsPECIalIsTa Em EduCaçÃo do ENsINo PÚblICo 
do EsTado dE mINas GEraIs – sINdEsPE-mG, dando cum-
primento ao que estabelece o art . 67 do Estatuto da categoria, por 
meio deste Edital, torna público o registro de chapa única para elei-
ção em 11/05/2019, declarando, por oportuno, aberto o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para impugnações de candidaturas; sendo esta 
chapa única, inscrita em 11/04/2019, denominada ComPromIsso E 
ÉTICa, é composta pelos seguintes sindicalizados candidatos aos car-
gos descritos: diretoria Executiva: Presidente: Carmem Teixeira soa-
res e lima; Vice-Presidente: darci dias alves; Primeiro secretário: 
Elizabeth Cândida Peres; segundo secretário: sônia Coimbra borges 
Francino; Primeiro Tesoureiro: roselane aparecida boueri salomon; 
segundo Tesoureiro: Zilda dos santos otoni; diretor de assuntos Peda-
gógicos: maura de oliveira e lima; diretor de Núcleo: dilma satlher 
rocha; diretor social e Cultural: raquel bernardo dos santos lacerda . 
Conselho Fiscal: Conselheiro: maria do Carmo miranda Pimenta; Con-
selheiro: sylvia maria mesquita; Conselheiro: mary Elisabeth rocha 
de melo moreira; Conselheiro: Vera alves Viana; suplente: regina de 
oliveira rodrigues souza; suplente: daniela oliveira santos; suplente: 
Gláucia Gomes de souza; suplente: Gláucia Gomes de souza . 
 belo Horizonte/mG, 18 abril de 2019 
  

  Wânia aparecida Godoy 
  Presidente da Comissão Eleitoral 

  
  Gabriela marques martins 

 1° membro da Comissão Eleitoral 
  

  Maria de Lourdes Simões de Mendonça 
 2° membro da Comissão Eleitoral   

 8 cm -17 1217842 - 1

  GEorADAr SErViÇoS E PArTiCiPAÇÕES S/A  
 CNPJ/mF nº 03 .087 .282/0001-02 NIrE nº 3130001942-0 

 EdITal dE CoNVoCaçÃo 
  assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa 

 Ficam os senhores acionistas desta sociedade, nos termos do art . 123, 
da lei de sociedades anônimas convocados a participarem de assem-
bleia Geral ordinária a realizar-se, em primeira chamada, no dia 25 
de abril de 2019, às 12:00 h, na sede da sociedade, na rua ludovico 
Barbosa, nº 60-b, na Cidade de Nova Lima, a fi m de deliberar, exclusi-
vamente, sobre a seguinte ordem do dia: I) apresentação pela diretoria 
da Companhia do status da contabilidade dos anos de 2017 e 2018, 
bem como cumprimento das obrigações acessórias referentes aos anos 
de 2015 e 2016, bem como informação sobre a localização dos docu-
mentos necessários para conclusão da contabilidade da empresa . II) 
Explanação e discussão sobre os problemas de governança da Com-
panhia advindos da inexistência de diretoria válida desde julho/2017: 
Gerenciamento dos recursos da Companhia; representação da Com-
panhia em órgãos governamentais (especialmente receita Federal) e 
na Justiça; Difi culdades de representação da empresa junto aos pro-
cessos de rEPETro e potenciais consequências . III) apresentação 
detalhada do uso dos recursos advindos do contrato de dados, con-
tendo descrição individual de cada despesa realizada . IV) apresen-
tação pela diretoria da Companhia do status do contrato de dados, 
com a apresentação dos documentos pertinentes ao Contrato (anexos, 
“Termo de Recebimento Defi nitivo” e outros que julgar pertinente). 
V) apresentação dos seguintes documentos, referentes ao período de, 
pelo menos, a partir de junho/2016 até a última disponível: Extratos 
bancários das contas ativas e conciliação bancária; Notas fi scais emiti-
das; documentos suporte de saída de ativos (principalmente venda de 
imobilizado); documentos que mostrem a movimentação de pessoal 
entre setembro/2017 e dezembro/2018 . VI) balancetes analíticos do 
Grupo Georadar referentes aos exercícios de 2015 e 2016 (período 
de 01/01/2015 a 31/12/2015 e 01/01/2016 a 31/12/2016) . VII) outros 
assuntos . rio de Janeiro, 15 de abril de 2019 . - ricardo savini (dire-
tor Estatutário) 

 8 cm -15 1216565 - 1

  AÇoForJA iNDÚSTriA DE ForJADoS S.A.  
  CNPJ nº 16 .716 .417/0001-95 - NIrE 313 .0003007-5 . EdITal dE 
CoNVoCaçÃo . Ficam convocados os senhores acionistas para 
comparecerem em assembleia Geral ordinária e Extraordinária, a 
ser realizada na sede social da Companhia, situada à av . Engenheiro 
Januário alvarenga santos, 300, distrito Industrial Engenheiro Celso 
mello, santa luzia, Estado de minas Gerais, em 26 de abril de 2019, 
às 10 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) - 
ordem do dia da assembleia Geral ordinária: a) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nancei-
ras correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018; b) 
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição 
de dividendos . 2) -ordem do dia da assembleia Geral Extraordinária: 
a) deliberar sobre o pagamento de participação nos lucros aos admi-
nistradores nos termos do parágrafo 1º do art . 152 da lei nº 6 .404 de 
15/12/1976 . santa luzia, 15 de abril de 2019 . beatriz saraiva de mello 
- diretora Presidente . José Ércio raimundo - diretor Comercial . 

 4 cm -16 1217328 - 1  
    imPACTo AuDiToriA Em SAÚDE S.A.  

 CNPJ/mF 00 .609 .334/0001-67 
 Convocação para realização de assembleia Geral 

ordinária (art . 132, incisos I e II, lsa) . 
 Ficam os senhores acionistas da ImPaCTo audITorIa Em saÚdE 
s .a ., e o sr . César luiz lacerda abicalaffe, acionista que se retirou 
em janeiro de 2019, convocados para a realização de assembleia Geral 
ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril 
de 2019, às 15 horas, e, em segunda convocação, 30 minutos após, a se 
realizar na sede da companhia, localizada na rua ouro Preto 1668, 6º 
andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG a fi m de discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomada das contas 
dos administradores, com o exame, discussão e votação das demonstra-
ções fi nanceiras; (2) Defi nição da distribuição de dividendos.Os docu-
mentos relativos às matérias a serem discutidas e deliberadas na assem-
bleia Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na 
sede da companhia . 

 belo Horizonte/mG, 12 de abril de 2019 . 
  daNIEl CHaVEs rEZEK FErrEIra  

 4 cm -15 1216792 - 1      

CiA rEGioNAL DE HABiTAÇÃo DE 
SETE LAGoAS - CoHASA  

  - CNPJ . 26 .155 .150/0001-68 . Convocação: Ficam os srs . acionistas 
convocados a se reunirem em assembleia Geral ordinária e Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 30/04/2019, às 10:00 h, na sede loca-
lizada na av . Pref . Euro andrade, 70, bairro Cidade de deus em s . 
Lagoas/MG, a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes assuntos: 
Em aGo: a)-Exame, discussão e votação das contas dos administra-
dores e das Demonstrações Financeiras refts. ao exercício social fi ndo 
em 31/12/2018; b)-Eleição dos membros do Conselho de administra-
ção e Fiscal; c)-Fixação da remuneração global dos administradores 
da Cia . Em aGE: a)- assuntos gerais de interesse da sociedade . sl, 
15/04/2019 . antônio Garcia maciel - Pres . Conselho adm .  

 3 cm -15 1216950 - 1      

   ComPANHiA urBANiZADorA E DE HABiTAÇÃo 
DE BELo HoriZoNTE - urBEL  

 CNPJ: 17 .201 .336/0001-15 
 assEmblEIa GEral ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa 

 CoNVoCaçÃo 
 Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em 
assembleia Geral ordinária e Extraordinária no próximo dia 30 de 
abril de 2019, às 9:00 horas, na sede social da empresa, situada na 
Av. do Contorno, n.º 6664 – 1º andar, nesta Capital, a fi m de delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação do relatório da 
Administração; b) Exame, discussão e votação das Demonstrações 
fi nanceiras e demais documentos relativos ao exercício fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; c) Eleição dos membros do conselho Fiscal; d) 
Mudança do Capital Social e Grupamento das Ações; e) Diagnóstico 
de redimensionamento da Força de Trabalho e Tabela de recruta-
mento amplo; e) deliberar sobre quaisquer outros assuntos de inte-
resse da sociedade . 

  belo Horizonte (mG), 16 de abril de 2019 . 
 Conselho de administração 

 5 cm -11 1215343 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190212.
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Belgo-Mineira Comercial Exportadora S.A.
brasil.arcelormittal.com/br
CNPJ: 17.633.108/0001-14

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL 

Senhores acionistas,

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIRETORIA

ALEXANDRE AUGUSTO SILVA BARCELOS
Diretor-Presidente

RICARDO ANTÔNIO DA ROCHA
Diretor

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DELANIR CRISTINA GOMES
Gerente de Contabilidade

BRUNO ALBUQUERQUE SEVERI

 -   
Contas a receber empresas do grupo  -   

-

Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social 

Tributos a pagar  -   
Contas a pagar a empresas do grupo  -   

 -   

Provisão para riscos tributários 

Despesas administrativas
 -   

Equivalência patrimonial

Imposto de renda e contribuição social

Quantidade de ações

Outros resultados abrangentes  -  - 

 -   

 -   

Tributos a recuperar  -   

Outras contas a receber

Imposto de renda e contribuição social pagos  -   

Outros passivos

 -   

 -   

 -   

-
RIOS
A Belgo-Mineira Comercial Exportadora S.A. é subsidiária inte-

MG e tem como objeto social, entre outros, o comércio em geral 
e a exportação e importação  de  mercadorias, por conta própria 
e de terceiros, bem como efetuar compras de bens e serviços para 

-

comercial.

-

adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária bra-
sileira, os pronunciamentos e respectivas orientações e interpre-
tações técnicas emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e estão apresentadas em milhares de Reais.

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de 

-

valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são fa-
cilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas 
premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fa-
tores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir 
dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continua-
mente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas 

revistas. Os principais itens de balanço sujeitos a essas estimativas 
-

visão para crédito de liquidação duvidosa, valor de mercado dos 
estoques e valor de recuperação do imposto de renda diferido ativo 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

-
do aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Caixa e equivalentes de caixa são saldos de caixa e investimentos 

menos a partir da data de sua contratação, estando sujeitos a risco 

O investimento em empresa controlada está avaliado pelo méto-
do da equivalência patrimonial.

-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos - juros, 
variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

-

-
-

cário - CDI.

 ações

Equivalência
Aumento de capital

Equivalência

Refere-se principalmente a provisão para contingências de ações 
tributárias referentes à discussões envolvendo Contribuição Social 

-

-
nárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva legal - 

acionistas.

      Equivalência Patrimonial

-

      Outras -

 -   

Diferenças temporarias

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190213.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores sócios, 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa e equivalentes de caixa (nota 6)
Contas a receber de clientes (nota 7)  176.564 

 46  1.614 
Outras contas a receber  545 

 441 
Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 16a)  - 
Depósitos  judiciais (nota 15)

Financiamentos (nota 14)
Salários e encargos sociais
Tributos a pagar
Dividendos e juros sobre o capital próprio  - 

 1.575 
Outras contas a pagar

Financiamentos (nota 14)
 1.161 

Outras contas a pagar  646 

(nota 17)
Capital social 
Reservas de lucros  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  456 

 - 

Reapresentado

Imposto de renda e contribuição social (nota 16.b)

Quantidade média de ações

Outros resultados abrangentes  -  - 

 

 -  -  -  - 
Lucro do exercício  -  -  -  - 

 -  -  -  - 
Lucro do exercício  -  -  -  - 
Destinação do lucro

. Constituição de reservas  -  -  - 

. Juros sobre o capital próprio e dividendos (nota 17)  -  -  -  - 

Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Variação monetária e juros
Provisão para perdas/contingências

 6.766 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 16.b)

   Clientes
   Estoques
   Outros ativos  (175)
   Tributos ativos

   Fornecedores
   Outros passivos  14 

 (44)
   Tributos passivos  (4.551)

A ArcelorMittal Contagem S.A. (“Companhia”), anteriormente deno-

de capital fechado, com sede em Contagem - MG que tem por objeto 
social, a indústria e o comércio por atacado e varejo de tubos, chapas, 

-

-
ção e revenda de produtos comprados da ArcelorMittal Brasil S.A. para 
montadoras do setor automotivo no mercado brasileiro. 

com empresas ligadas do Grupo ArcelorMittal Brasil, entre elas, apro-

a empresas ligadas. 
Importante ressaltar que as operações da Companhia dependem subs-

-
nanceiro do Grupo ArcelorMittal.

-

pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a 
seguir.

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais com-
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, Orientações e Interpretações técnicas emitidas 
pelo “CPC” - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo 
“CFC” - Conselho Federal de Contabilidade.

gestão da Companhia estão evidenciadas nestas demonstrações 

O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia 
é como segue:

A moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não re-

convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos 
e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ga-
nhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os 
passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. 
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda 
estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas 
das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este 

-

fornecedores, contas a pagar e outras dívidas.
-

lor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou 

-
ceiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação 

valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no 
resultado.

-
tegorias: ativos a valor justo com ganhos e perdas reconhecidos no 
resultado, ativos a valor justo com ganhos e perdas reconhecidos em 

e é determinada na data do reconhecimento inicial conforme modelo 
de negócio da Companhia. Todas as aquisições ou alienações normais 

de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a 

de mercado. 

-

de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, 
ajustado para qualquer provisão para perdas. O valor contábil bruto 

-

longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que 
desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (in-
cluindo todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam 
parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e ou-
tros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da 
dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor 
contábil líquido na data do reconhecimento inicial.
A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instru-

valor justo por meio do resultado ou outros resultados abrangentes.

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190214.
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for mantido para negociação ou designado como tal quando do reco-

valor justo através do resultado quando se gerencia esses investimen-
tos e toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo 
de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco 
documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando in-

resultado.

-
sultados abrangentes se for mantido dentro de um modelo de negócios 

-

principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Instrumentos 

-

outros resultados abrangentes, considerando a perda de crédito es-
perada. A metodologia inclui informações e análises quantitativas 
e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia na 
avaliação de crédito, bem como qualquer aumento no risco de perda 
do valor recuperável de seus ativos desde o reconhecimento inicial. 

-

benefícios da titularidade do ativo para outra entidade. 

diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contraprestação 
recebida e a receber é reconhecida no resultado. Adicionalmente, na 

ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ganho ou a 
perda acumulada anteriormente acumulada na reserva de reavaliação 

-
trangeira é determinado naquela moeda estrangeira e convertido com 

Avaliados ao custo médio das compras ou de produção, inferior ao 

-
to são ao custo acumulado de cada importação.
O custo dos estoques inclui gastos incorridos na sua aquisição e trans-
porte. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo 
inclui as despesas gerais de fabricação, baseadas na capacidade normal 
de operação.

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A deprecia-
ção é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo 
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual 
após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e 
construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais 
e os métodos de depreciação são revisados anualmente. A depreciação 

-

desse item. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado 
como custo ou despesa. 
Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, cons-

-

uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a 
data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recu-
perável estimado. 

Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros 
e são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de 

-

-

-
tos, debêntures,  fornecedores e outras contas a pagar. 

contingente de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) 
mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por meio 
do resultado.

-
sentados ao valor justo, sendo que quaisquer ganhos ou perdas decor-
rentes das variações no valor justo são reconhecidos no resultado na 

-
te de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) mantidos 
para negociação, ou (iii) designados ao valor justo por meio do re-

método da taxa de juros efetiva.
A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os paga-
mentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e 
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros 
efetiva, os custos de transação e outros prêmios ou deduções), durante 

-
geira é determinado naquela moeda estrangeira e convertido com base 
na taxa à vista no encerramento do exercício. 

-
gações são retiradas, canceladas ou quando elas vencem. A diferença 

-
ção paga e a pagar é reconhecida no resultado.

O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o 

ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstra-

exercícios anteriores. 
-

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados 

provável.

explicativa nº 16.

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes, legal ou 
presumida, resultante de eventos passados, em que seja possível esti-

provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas da 
administração e de seus assessores legais quanto aos riscos envolvidos.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a 
-

similares, e apresentada pelo seu valor líquido.
A receita de vendas de produtos e serviços é reconhecida conforme as 
seguintes etapas:

  uma obrigação de desempenho.

-
mos do contrato de arrendamento transferir substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade do bem para o arrendatário. Todos os 

Pagamentos efetuados sob um contrato de arrendamento operacional 
são reconhecidos como despesas no demonstrativo de resultados em 

A Companhia, objetivando a melhor apresentação de seu desempenho 

originalmente apresentado na rubrica de Dedução de Vendas, no resul-

o modelo de negócio e propicia uma melhor apresentação quanto ao 
seu desempenho. Tal conclusão está suportada no fato de que é política 
contábil aceitável, não se trata de correção de erro e está alinhado com 
a política do grupo.

sua política contábil anteriormente adotada por uma política contábil 
-

Receita operacional líquida 

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

No exercício corrente, o Grupo aplicou diversas emendas e novas in-
terpretações às IFRSs e aos CPCs emitidas pelo IASB e pelo CPC, que 
entraram em vigor para períodos contábeis iniciados em 1º de janeiro 

impacto nas Demonstrações Financeiras da Companhia estão relacio-
nados a seguir: 

e mensurados por referência ao modelo de negócios em que são de-

existem diferenças nos requisitos relativos ao reconhecimento de ris-

como valor justo por meio do resultado.

“perda de crédito esperada” que substitui o atual modelo de perda 

Nestas condições, a provisão para perda de créditos pode ou não ser 
consituida, considerando se critérios qualitativos, baseados em fatos 

-
nhia, além de fatos atuais observáveis.

dessa norma teve impacto nas Demonstrações Financeiras da Compa-

interno, baseado na média histórica dos abatimentos.

-

avalia suas obrigações com benefícios pós-emprego consistente com 
a nova norma.

arrendamento conforme IFRS 16. A Companhia aplicará o expedien-

consequentemente, aplicará a IFRS 16 a todos os contratos celebrados 

acordo com a IAS 17 e IFRIC 4.  
-

de ativos de baixo valor que permanecerão sendo reconhecidos em ba-
ses lineares como despesas na Demonstração do Resultado.

a renda - essa interpretação esclarece como reconhecer e mensurar ati-
vos e passivos de tributos sobre lucros, diferidos e correntes, nos casos 

-
cais que não foram aceitas pelas autoridades tributárias). A Companhia 
está avaliando o impacto da aplicação dessa norma nas Demonstrações 
Financeiras da Companhia.

-
cação dessa norma não terá impacto nas Demonstrações Financeiras 
da Companhia.

impacto nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS
Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração 

contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente ob-
tidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão 
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados 
relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. 
Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis 
são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas. Os 
principais itens de balanço sujeitos a essas estimativas incluem o valor 

de liquidação duvidosa, valor de mercado dos estoques e valor de re-
-

transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas 
pelo menos anualmente. 
As informações sobre julgamentos críticos referente às políticas con-
tábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos 

-
plicativas:

     Caixa e depósitos à vista Reais  17 

-

de valor. 

Empresas do grupo
Terceiros
Total  176.776 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

A vencer

Vencidos

 466 

Adições / baixas líquidas  (174)

A provisão para créditos de liquidação duvidosa inclui contas a receber 
de clientes que apresentam individualmente problemas de recuperação 
e estão sob cobrança judicial. A redução ao valor recuperável reco-
nhecida corresponde à diferença entre o valor contábil dessas contas a 
receber e o valor presente da receita esperada da liquidação.
A Companhia constitui a provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa conforme avaliação de risco de sua carteira, com base em aná-
lises históricas de risco de crédito, ajustadas por análises qualitativas e 
dados observáveis atuais, principalmente vinculados a negociações em 
andamento e, instrumentos dados em garantia pelos clientes em atraso. 
A provisão para perda de créditos é constituída para títulos vencidos há 

Produtos acabados

Produtos em elaboração  44 

Matérias-primas e materiais de consumo

Peças de manutenção e materiais diversos

(-) Provisão para perda (i)

(i) Refere-se a provisão para perda  de matéria-prima e produto aca-
bado (slow moving).

Imposto s/Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS

- IPI
Contribuição Financ. Seg. Social - 
COFINS
Programa de Integração Social - PIS

Imposto de renda e contribuição social  611 

Provisão para perda de créditos 

Circulante

Não circulante  441 

A Administração da Companhia está permanentemente avaliando for-

suas unidades de produção, principalmente crédito de ICMS.
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estão assim resumidos:

ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos S.A.  -  - 
ArcelorMittal Brasil S.A.

ArcelorMittal Asia Management  -  -  -  - 

Valin ArcelorMittal Automotive Steel Co Ltd.  -  -  -  - 

Grupo Aperam  141  -  -  -  - 

 16  -  -  -  -  - 

Belgo Bekaert Arames  665  -  - 

ArcelorMittal Sistemas S.A.  -  -  -  - 

ArcelorMittal Europe  -  -  -  - 

TOTAL

ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos S.A.  -  - 
ArcelorMittal Brasil S.A.  1.447.447 

Belgo Bekaert Arames  -  -  -  - 

Grupo Aperam  441  554  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 

ArcelorMittal Sistemas S.A.  -  -  -  - 

ArcelorMittal Europe  -  -  -  - 

Tuper S.A.  -  744  -  -  -  - 

TOTAL

empresas Valin ArcelorMittal e ArcelorMittal Asia. As vendas de produtos para partes relacionadas são feitas de acordo com os termos e condições 
acordados entre as partes, respeitando as condições de mercado.

valores a pagar a empresas ligadas estão sujeitos a juros após vencimento. As compras são feitas de acordo com os termos e condições acordados 
entre as partes, respeitando as condições de mercado.

atraso por pagamentos nas operações de compra e venda.

   

. Adições  -  -  -  -  - 

. Baixas  -  -  -  -  -  - 

. Transferências  -  -  -  - 

. Transferências para 
intangível  -  -  -  -  -  - 

. Adições  -  -  -  -  -  - 

. Baixas  -   -  -  -  - 

. Transferências  164  -  -  - 

. Transferências para 
intangível  -  -  -  -  -  - 

. Adições  -  -  -  - 

. Baixas  -  -  5  -  -  -  -  5 

. Adições  -  -  -  - 

. Baixas  -  -  -  -  - 

14,5 anos

14,5 anos

14,5 anos

Refere-se, principalmente, à obras civis, aquisição e montagem de equipamentos que têm por objetivo a alteração do layout das unidades de 

. Transferência

. Transferência

. Adições

. Adições

Refere-se, basicamente, a softwares destinados à gestão da operação 
da Companhia.

     Mercado interno
      - Empresas do grupo
      - Terceiros
     Total mercado interno

     Mercado externo
      - Terceiros  -  15 
     Total mercado externo  -  15 

A composição do saldo de fornecedores por moeda está apresentada na 

Banco Itaú S.A.  166 
Banco Itaú S.A.
Banco do Brasil 
S.A.

Circulante
Não circulante

Saldo no início do exercício
Juros
Pagamento de juros  (44)
Pagamento de principal

-
nistas controladores.

A Administração da Companhia revisa os riscos conhecidos, que se 
originam do curso normal dos negócios e, apoiada na opinião de seus 
consultores jurídicos, avalia as possibilidades de eventuais perdas, 
ajustando a provisão para riscos, conforme aplicável.
A movimentação dessas provisões do exercício é a seguinte:

TOTAL

Adição  764 
Pagamento  -    (141)
Reversão  (1)

Adição  -   
Pagamento  -    -   
Reversão  -    (14)

 (5)
Incorporação  -    -    -    -   

Circulante  -    -   
Não Circulante

As principais ações para as quais a Companhia registrou provisões são:

considerando o prognóstico de perda dos assessores jurídicos da Companhia.

-

rescisórias.

 

 -   

Diferenças temporárias
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A Companhia reconheceu a totalidade dos créditos de imposto de renda e de contribuição social sobre diferenças temporárias e sobre o saldo de 

Lucro do exercício passível de distribuição  - 
Constituição de reserva legal  - 
Base de cálculo dos dividendos  - 

-
panhia em cada um dos anos mencionados.

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

Reapresentado

Mercado interno

Impostos incidentes sobre vendas
Abatimentos  (6.177)

Reapresentado
Matérias-primas e materiais de consumo
Fretes sobre vendas
Depreciação 6.766 
Salários e encargos (Inclui INSS)

Serviços prestados de terceiros 17.516 
Remuneração da administração
Participação dos empregados nos lucros  
Assessoria, consultorias e comissões sobre vendas

 - 
Arrendamentos e aluguéis
Custo de vendas de sucatas

Ajuste PIS/COFINS  - 
Outros

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais 

para clientes enquadrados na Lei retro mencionada e amparadas pela isenção do ICMS obriga o fornecedor a efetuar estorno de crédito de ICMS 
proporcional a essas vendas.

 Descontos obtidos

 Reversão de encargos sobre provisões p/ riscos  1.671 
 Juros recebidos  1.441  761 

Antecipação de recebíveis
 - 

 (755)

Juros de operações com empresas do grupo

Variações cambiais líquidas

Vendas de sucatas
Reversão de provisão para riscos
Outras receitas operacionais

 - 
Custo de vendas de sucatas
Outras despesas operacionais

Custo da baixa de ativos
Provisão para perda de devedores diversos  - 

TOTAL

  Caixa e equivalentes de caixa  -  - 
  Contas a receber de clientes  -  - 
  Créditos com partes relacionadas  -  -  46  46 

 -  - 
  TOTAL

  Fornecedores  -  - 
  Financiamentos  -  - 
  Outros passivos com partes relacionadas  -  - 

 -  - 
  TOTAL

TOTAL

  Caixa e equivalentes de caixa  -  - 
  Contas a receber de clientes  -  -  176.564  176.564 
  Créditos com partes relacionadas  -  -  1.614  1.614 

 -  -  545  545 
  TOTAL

  Fornecedores  -  - 
  Financiamentos  -  -  1.114  1.114 
  Outros passivos com partes relacionadas  -  - 

 -  - 
  TOTAL

aos resultados futuros, onde pode existir a possibilidade de um pre-

A Companhia administra seu capital visando assegurar suas estra-

interessadas. O gerenciamento dos riscos é fundamental para a gestão 

resultados.

alçadas competentes, garantindo sempre que as normas estabelecidas 
pela Administração sejam cumpridas.

segue:

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes 176.564 
Contas a receber de empresas ligadas 46 1.614 

545 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósi-

-

Visando mitigar esse risco a Companhia segue a Política de Tesou-
raria do Grupo, aprovada pelo Comitê global de Tesouraria, que 

mercado afetem a capacidade de pagamento da empresa.

papéis e responsabilidades relacionados ao tema, devendo, assim, 

mensurados, gerenciados e tratados em concordância com os obje-
tivos e as normas estabelecidas pelo Grupo. 

Para atenuar o risco de crédito atrelado ao contas a receber de clien-
tes, a política de vendas do Grupo se subordina às normas de crédito 

perdas decorrentes da inadimplência de seus clientes. 
A Companhia adota critérios para avaliação de risco de crédito 
e tem como prática a análise detalhada da situação patrimonial e 

publicamente e seus próprios registros internos. Com base nestas 
informações e seguindo as normas da política interna de crédito, 
estabelece limites de crédito obedecendo a alçadas competentes, 
revisa e monitora estes limites continuamente. As contas a receber 
de clientes estão compostas por um grande número de clientes em 

são controladas frequentemente.
A Companhia avalia a capacidade de pagamentos de clientes pessoa 

de atuação, do histórico de pagamentos e do relacionamento de ne-
gócios com os clientes. 
A composição por vencimento e a movimentação da provisão para 
perdas por redução no valor recuperável em relação a contas a re-

nota explicativa nº 7.

Esse risco está associado à possibilidade de falta de recursos para hon-
rar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os 
ativos e passivos.
Conforme mencionado na nota 1, as operações da Companhia depen-
dem substancialmente das transações com partes relacionadas e do 

momentos de estresse. São divulgados relatórios diários, semanais e 

conforme segue:

  Fornecedores
  Financiamentos 1.114
  Contas a pagar a empresas ligadas

A tabela abaixo contempla os vencimentos contratuais remanescentes 
-

ros estimados pelos vencimentos contratuais.

  Fornecedores  - 
  Financiamentos

  Contas a pagar a 
  empresas ligadas  1.575 

  Outros passivos 
 - 

Risco de mercado decorre da possibilidade de perdas que podem ser 
ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros e do 
câmbio.

-
ros que permitem mitigar os riscos de mercado aos quais está exposta, 
como parte da política global de gerenciamento de risco do Grupo 
ArcelorMittal.

O risco de taxa de câmbio está atrelado à possibilidade de alteração 
no valor nominal do real em relação às demais moedas globais, afe-

(ou ativo) de contratos indexados à uma moeda diferente da moeda 
funcional da empresa (Reais).
A exposição à moeda estrangeira da Companhia está atrelada a 

  Contas a pagar a empresas do grupo

-

(Reais), contra as taxas de câmbio de transações em moeda estrangeira 
-

mente a taxa de juros, mantiveram-se constantes, bem como os parâ-

Os cenários apresentados na análise de sensibilidade para o risco de 

Ações, para pagamento dos dividendos obrigatórios aos acionistas. 

IR/CS sobre diferenças temporárias reconhecidas no ano
Ajuste referente Anistia  -   
Outras  (66)

Alíquota efetiva
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Euro  -  -  - 
   Resultado  -  -  -  -  176 

 -  -  -  -  -  - 

da curva de juros local, mitigando qualquer descasamento da rentabilidade do ativo em comparação com a taxa SELIC.

 1.114 

negócios da Companhia, a Administração desenvolveu políticas que permite monitorar retornos sobre capital.

Financiamentos 1.114 
menos: caixa e equivalentes de caixa

conforme demonstramos abaixo:

TOTAL
Seguros garantia e penhora  -  - 
Compromissos com fornecedores  154 

Seguros garantia e penhora estão vinculadas a processos judiciais, em matéria trabalhista e cível. 

Decorrem em sua maioria de compromissos vinculados a serviços de tecnologia da informação e contratos de fornecimento de energia elétrica e 
abastecimento de água.

Aos Administradores e Acionistas da 
ArcelorMittal Contagem S.A.

-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 

-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Diretor-Presidente

ROGÉRIO BARBOSA
Diretor Vice-Presidente de Operações

Diretor Administrativo - Financeiro

DELANIR CRISTINA GOMES
Gerente de Contabilidade

DIRETORIA

contábeis adotadas no Brasil. 

internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-

-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 

-
ral de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

opinião. 

Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1 às demonstrações 

substancialmente das transações com partes relacionadas e do suporte 

relacionada a esse assunto.
Reapresentação dos valores correspondentes 

-
nanceiras, em decorrência da mudança de política contábil adotada 

-

Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 

-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-

-
-

levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

-
ditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

-

-

-

ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

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 

-
sentações falsas intencionais. 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 

-
abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela Administração. 

base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-

relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem le-
var a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

-
-

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

-

nossos trabalhos. 

Auditores Independentes

Marcelo Salvador
Contador 
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EMPRESA DE ELETRICIDADE  
VALE PARANAPANEMA S.A.

COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF nº 60.876.075/0001-62 - NIRE 31.300.114.007

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da EMPRESA DE ELETRICIDADE 
VALE PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem 
no dia 30 de abril de 2019, às 08:30 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36.770-901, 
na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, em Assembleias 

sobre a seguinte ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de-

dezembro de 2018; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do 

Geral Extraordinária: (a) Fixar a remuneração anual global dos admi-
nistradores da Companhia; (b) Alterar a redação do caput do art. 13 
do Estatuto Social para aumentar o prazo do mandato da diretoria de 

Diretoria e excluir menções ao Conselho de Administração; (d) Apro-
var a consolidação da nova redação do Estatuto Social; (e) Eleger os 
membros da Diretoria da Companhia com mandato até 30/04/2022. 
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES: - Para que os acionistas ou 
seus representantes legais sejam admitidos nas Assembleias, deverão 

comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custó-

qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia, Estatuto ou 
-

tada por procurador, apresentar também o instrumento de mandato. 
Para que a Companhia possa organizar as Assembleias, solicitamos 
que tais documentos sejam encaminhados para o endereço eletrôni-
co do Gerente de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. 
Carlos Aurélio Martins Pimentel (caurelio@energisa.com.br), ou 

(quarenta e oito) horas da realização das Assembleias. O acionista 
que comparecer às Assembleias munido dos documentos exigidos 
poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los 
previamente. Cataguases, 16 de abril de 2019. Ricardo Perez Bote-
lho - Diretor Presidente.

DENErGE – DESENVoLVimENTo ENErGÉTiCo S.A.
- ComPaNHIa FECHada -

CNPJ/mF nº 45 .661 .048/0001-89 - NIrE 31 .300 .109 .569
EdITal dE CoNVoCaçÃo

assEmblEIas GEraIs ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa
Ficam convocados os acionistas da dENErGE – dEsENVolVI-
mENTo ENErGÉTICo s .a . (“Companhia”) para se reunirem no dia 
30 de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Praça rui barbosa, nº 80 (parte), CEP 36 .770-901, na Cidade de 
Cataguases, Estado de minas Gerais, em assembleias Gerais ordinária 
e Extraordinária, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) em assembleia Geral ordinária: (a) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; 
e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018; (ii) em assembleia Geral Extraordinária: 
(a) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Compa-
nhia; e (b) Eleger os membros da diretoria da Companhia com man-
dato até 30/04/2022 . INsTruçõEs aos ParTICIPaNTEs: - Para 
que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos nas 
assembleias, deverão comparecer munidos dos seguintes documen-
tos: (i) se pessoa física: comprovante da qualidade de acionista emitido 
pelo agente de custódia, documento de identidade e, se for represen-
tada por procurador, o instrumento de mandato; (ii) se pessoa jurídica: 
comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custó-
dia, Estatuto ou Contrato social e ata de eleição dos administradores . 
se for representada por procurador, apresentar também o instrumento 
de mandato . Para que a Companhia possa organizar as assembleias, 
solicitamos que tais documentos sejam encaminhados para o ende-
reço eletrônico do Gerente de Relações com Investidores da Compa-
nhia, o sr . Carlos aurélio martins Pimentel (caurelio@energisa .com .
br), ou depositados na sede da Companhia com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização das assembleias . o acio-
nista que comparecer às assembleias munido dos documentos exigi-
dos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los 
previamente .

Cataguases, 16 de abril de 2019 .
mauricio Perez botelho

diretor Presidente 

9 cm -15 1217157 - 1

GErDAu AÇomiNAS S.A.
CNPJ no 17 .227 .422/0001-05 - NIrE nº 31300036677

assEmblEIas GEraIs ordINÁrIa E 
EXTraordINÁrIa - CoNVoCaçÃo

Convocamos os senhores acionistas da GErdau açomINas s .a . 
(*) para se reunirem em assembleias Gerais ordinária e Extraordiná-
ria, a se realizarem, cumulativamente, no dia 29 de abril de 2019, às 
09h00min, na sede social da Companhia, na rodovia mG 443, Km 
07, Ouro Branco, MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1 . Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2018; 2 . deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de resultados; 3 . Eleger os membros da 
Diretoria e fixar a remuneração dos Administradores; e 4. Deliberar 
sobre a alteração do art . 11, alínea ‘b’, e do art . 19, do Estatuto social 
da Companhia . (*) Para provar sua qualidade de acionista, os titulares 
de ações escriturais deverão depositar, na sede da Sociedade, com ante-
cedência mínima de 48 horas: (i) comprovante expedido pela institui-
ção financeira depositária; (ii) se pessoa física, cópia de documento de 
identidade; e (iii) se pessoa jurídica, cópia de estatuto/contrato social, 
cópia de ata de eleição dos administradores, devidamente registrados 
no órgão competente, e cópia de documento de identidade do adminis-
trador que se fará presente . se forem representados por procuradores, 
deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de 
poderes de representação . se pessoa física ou jurídica domiciliada no 
exterior, todos os documentos deverão ser traduzidos e apostilados ou 
legalizados perante o Consulado brasileiro em seu País de domicílio . 
Todas as cópias deverão ser autenticadas e todas as assinaturas originais 
reconhecidas . ouro branco, mG, 16 de abril de 2019 . Gustavo Werneck 
da Cunha - diretor Presidente .

7 cm -16 1217391 - 1
CimVALES

“o Consorcio CImValEs, constituído pelos municípios de (Januária, 
Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, São João das Missões, 
miravânia, Juvenilia, montalvânia e Chapada Gaúcha), torna público 
que o extrato da ata da assembleia geral extraordinária onde se deu a 
aprovação da prorrogação da vigência do mandato do seu presidente 
José Pedro Pires da rocha, Prefeito do município de bonito de minas 
até o mês de outubro de 2019 . Considerando que a publicação da ata se 
deu somente no quadro de aviso .

2 cm -17 1217951 - 1

VoLArE CArATiNGA ADmiNiSTrAÇÃo 
DE EQuiPAmENToS AÉrEoS S.A.

Edital de Convocação

Volare Caratinga administração de Equipamentos aéreoss/a, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Caratinga, Estado 
de minas Gerais, na rua raul soares, no 43, sala 01, Centro, inscrita 
no CNPJ/mF sob o nº19 .339 .361/0001-95, registrada perante a Junta 
Comercial do Estado de minas Gerais sob o nº3 .130 .010 .614-4, por seu 
direitor Presidente sr . daniel augusto rezende Genelhu, brasileiro, 
casado, médico, portador da Cédula de Identidade no m-7 .444 .454 
(ssP/mG) e inscrito no CPF- mF sob o no 011 .775 .396-32, residente 
e domiciliado na cidade de Caratinga, Estado de minas Gerais, na rua 
Catarina Cimini, nº 99, Centro; CoNVoCa os senhores acionistas 
desta sociedade, a fim de se reunirem, em Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária, conforme permissivo do artigo 8o, §3o, do Esta-
tuto social, a realizar-se na data de 25 de abril de 2019, às 18:00 horas 
em primeira convocação, na sede da companhia, no endereço retro . 
a seguinte ordem do dia será posta em discussão e deliberação dos 
acionistas: a) Situação da aeronave Cirrus SR 22 Grand, prefixo PR-
GrC; b) Tomar contas dos administradores, discutir e votar demons-
trações financeiras; c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e 
distribuição de dividendos; d) reforma do Estatuto social; e) Eleger 
membros da diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio 2019-2022 . 
Caratinga-mG, 12 de abril de 2019 . daniel augusto rezende Genelhu 
- diretor-Presidente

6 cm -15 1216921 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS

 - ProCEsso ÉTICo-ProFIssIoNal Crm-mG Nº 2 .314/2014 
- INTImaçÃo Para PrEsTar dEPoImENTo - Nos termos do 
artigo 43, §2º do Código de Processo Ético-Profissional (Resolução 
CFm 2 .145/2016), INTImamos o dr . robErTo IldEFoNso 
CamPos, Crm-mG 8 .771, a comparecer no próximo dia 23/04/2019, 
às 13h, na delegacia regional do Crm-mG em Juiz de Fora, situada na 
rua braz bernardino, 59, Centro, para prestar depoimento nos autos do 
processo em epígrafe . belo Horizonte, 17 de abril de 2019 . Cons . Victor 
Hugo de melo - Vice-Corregedor .

3 cm -17 1218158 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190218.
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31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. 
(“AGACSM” ou “Companhia) tem como objeto social a pesquisa, 

em Johanesburgo, África do Sul. 
A Companhia opera atualmente em 2 (duas) regionais em Minas 
Gerais:

2. Políticas contábeis
2.1. Base de apresentação e declaração de conformidade

a) Base de mensuração:

b) Moeda funcional e de apresentação: a Administração da Companhia 

histórico de formação. 
c)  a 

faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu melhor 

sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação de 

judicias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 

ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas 
e premissas, no mínimo, anualmente.
2.2. Sumário das principais práticas contábeis
a) Redução

impairment.
b) Benefícios a empregados:

e Seguros S.A. O “plano suplementar” da modalidade de contribuição 

Esse 
plano proporcionar  geração de poupança corrigida monetariamente 
pela variação da quota do respectivo fundo de investimento. 

aposentadoria conforme previsto na convenção coletiva de trabalho. 

do atendimento de determinadas condições. O passivo atuarial 

3. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
22

Bancos conta movimento 80.901
46.566

Contratos de câmbio a liquidar (ii) 93.034
220.523

ntures 

ativos ou passivos atuariais são reconhecidos em Outros Resultados 
Abrangentes; 

administradores da Companhia recebem parcela de sua remuneração 
na forma de pagamento baseado em ações da controladora AngloGold 

participação nos resultados, tendo como base o cumprimento de 

de produtos vendidos e serviços prestados ou despesas operacionais 
de acordo com a atividade do empregado em atividades produtivas ou 
administrativas, respectivamente.
c) 
são reconhecidos no resultado como despesas operacionais quando 
incorridos.
d) 
ativos:
A Companhia reconhece provisão para custos de desativação de 

com base no valor presente dos custos esperados para reparação 

inerentes à obrigação por desativação de ativos e reparação ambiental. 

incorrido e reconhecido na demonstração do resultado como um custo 

reparação de ativos são revisados anualmente e ajustados, conforme o 

2.3. Pronunciamentos novos
a)  As 

Companhia.
b)  As seguintes novas 
normas foram emitidas pelo International Accounting Standards 

sendo que a Administração avaliou o impacto total de suas adoções.

parte da Companhia.
4. Estoques
Os custos de formação dos estoques são determinados pelos custos de 

2018 2017
4.380
3.909

37.510
Suprimentos e materiais de consumo 108.001
Importação em andamento 207

(5.119)
Ajustes de conversão 18.643

167.531
Foram constituídas provisões para perdas em estoques relativos aos 
materiais de suprimentos que se encontravam sem condições de 

5. Outros ativos circulantes e não circulantes
2018 2017

Recebíveis (i) 4.175
Impostos a recuperar (ii) 41.840
Outros ativos circulantes 18.372
Total de outros ativos circulantes 64.387

21.673
Impostos a recuperar 29.283
Investimento 233
Outros ativos não circulantes 5.549
Total de outros ativos não circulantes 56.738

6. Partes relacionadas
  2018 2017
Ativos circulantes:
Mineração Serra Grande S.A. (i) 935

108
282

Cerro Vanguardia S.A. (iv) 197
279

Total do ativo circulante 1.801
Ativos não circulantes:

12 12
159

18.831
Mineração Ribeirão dos Cristais (vi) 970
AngloGold Ashanti Holding plc (iii) 157.613
 Mineração Serra Grande S.A. (i) 61.109
Total do ativo não circulante 238.694

1.875
-

551
Mineração Serra Grande S.A. 726

-
AngloGold Australia (iv) 1.544
Total do passivo circulante 4.696

3.641
Total do passivo não circulante 3.641

 2018 2017
Resultado:

1.566
Mineração Serra Grande S.A. (i) 8.798
AngloGold Australia (iv) (6.643)

(19.238)
Cerro Vanguardia S.A. 1.050

612
119

(9.709)
AngloGold Ashanti Holdings plc (iii) 7.109

(16.336)

ú

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

- Conjuntura macroeconômica: A cotação do ouro demonstrou 
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A companhia teve de administrar as oscilações dos dois indicadores, 

movimentos levaram a impactos positivos nas receitas geradas no 
período.
- Conjuntura operacional: 

órrego do Sítio, representa 
uma redução 

que basicamente são adicionados os investimentos correntes, com 

AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração consolidou seus 

envolvendo um prestador de serviços. A AngloGold Ashanti Córrego 

gestão de contratadas.
- Reconhecimento: 
reconhecida como uma das principais produtoras de ouro do país. 
Foram inúmeras as premiações diante de sua atuação visando melhoria 

na produção, gerando maiores retornos para seus acionistas. Entre 

e Minerales. 

Internacional de Cianeto. 
- Licença social de operação: 

dos seis municípios em que a empresa atua em Minas Gerais: Barão 

empregos diretos e indiretos, pela compra com fornecedores locais, 

de gastos e investimentos públicos. A AngloGold Ashanti, por meio 

criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento das comunidades e 

- Excelência Operacional: 

de resultados e maior disponibilidade dos ativos. A iniciativa integra, 

Operacional estão alinhadas com o objetivo da AngloGold Ashanti em 
ser uma operação de classe mundial comprometida com a segurança, 

produção. Córrego do Sítio promoveu melhorias de processo que 
resultaram em marcas históricas no desenvolvimento da Mina CdS I. 

tonelagem lavrada e de tonelagem tratada. 
- Perspectivas para 2019: 

combinam aumento de produção, produtividade, gestão de capital e 
reduções de custos. Agradecemos aos acionistas, administradores, 
colaboradores, clientes, fornecedores, governo e à sociedade em geral, 

bons resultados.

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.
CNPJ: 18.565.382/0001-66  Página 1 de 2

Norma Vigência Principais pontos introduzidos pela norma Impactos da adoção

Operações de 
arrendamento 
mercantil 

de Contratos com Clientes ou antes da data de aplicação 

A Administração continua avaliando o impacto 

direito de uso e obrigações decorrentes de contratos 
de arrendamento com divulgações adicionais sobre 
estes contratos. Os arrendamentos no âmbito do 

ativos e passivos.

                   

o tratamento 
do imposto de 
renda

A entidade deve determinar se considera cada 

vigora para períodos anuais iniciados a partir de 

determinadas isenções de transição.

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital             
social

Reserva                    
legal

Lucros                       
retidos

Outros resultados 
abrangentes

Lucros 
acumulados Total

Ajuste de conversão de moeda de apresentação
Avaliação atuarial com benefícios de aposentadoria

   Constituição de reserva

   Retenção de lucros

Ajuste de conversão de moeda de apresentação - - - 284.903 - 284.903
Avaliação atuarial com benefícios de aposentadoria - - - (128) - (128)

- - - - 58.165 58.165

   Constituição de reserva - 2.908 - - (2.908) -
- - (88.756) - - (88.756)

   Retenção de lucros - - 55.257 - (55.257) -
669.550 75.132 28.631 941.263 - 1.714.576

Notas 2018 2017
Ativo
Circulante

220.523

Estoques 167.531

1.801

Outros ativos circulantes 64.387

Total do ativo circulante 454.242

1.655.142

Intangível 12.912

238.694

Outros ativos não circulantes 56.738

Total do ativo não circulante 1.963.486

Total do ativo 2.417.728

Notas 2018 2017
Circulante
Fornecedores 160.676

2.792
11 103.743
12 10.043

4.696
Outros passivos circulantes 276

Total do passivo circulante 282.226

3.331
12 233.700

Imposto de renda diferido passivo, 
líquido 175.860

3.641
Outros passivos não circulantes 4.394

Total do passivo não circulante 420.926
íquido

Capital social 669.550
Reserva de lucros 103.763
Outros resultados abrangentes 941.263

íquido 1.714.576
2.417.728

Nota 2018 2017
Receita líquida de vendas 1.717.137
Custo dos produtos vendidos (1.122.317)

594.820

comerciais (309.544)
Outras despesas operacionais, 
líquidas (62.448)

9.540
Resultado operacional antes dos 
impostos sobre o lucro 232.368
Impostos sobre o lucro (174.203)

58.165

2018 2017
58.165

Efeito de conversão para moeda de 
apresentação 284.903
Ganho (perda) atuarial líquido do imposto 
de renda diferido (128)

342.940

2018 2017
232.368

para conciliação do lucro antes dos impostos 
sobre o lucro:

142.725
   Variações em provisões 36.296

2.331
   Juros partes relacionadas (11.962)

Variações de capital de giro (143.662)

operacionais 258.096
Atividades de investimentos

(75.497)
(75.497)

(88.756)

 líquidos (8.202)
(96.958)

32.153

117.794

102.729

220.523
Informação suplementar
Imposto de renda e contribuição social pagos: 73.655
Juros pagos: 879

dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais)

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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a) Mensuração:
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer 

durante a vida útil.
b) Gastos com manutenção: são alocados diretamente ao resultado do 

c) Alienações: os ganhos e perdas em alienações são determinados 

reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais” na 
demonstração de resultado.
d) 

9. Intangível

Software  
e outros SAP

Direito de 
Uso - Su-
bestação 
CEMIG Total

Custo:

128.904
Adições 364

(270)
2.026

Ajustes de conversão 22.481

25.044 92.555 35.906 153.505

(117.110)
Adições (7.863)

270
-

Ajustes de conversão (15.890)

(17. 894) (92.555) (30.144) (140.593)

7.150 - 5.762 12.912

11.794

2017 Adições

Amortizações 
e provisão de 

juros 2018
Arrendamento 
mercantil (a) 3.967

2.156
 6.123
Circulante 2.792

3.331
a) Arrendamento mercantil

Vencimento em

Valor 
original

Taxa 
juros 
anual De Até

Total de 
parcelas

Servidores

A Anglogold constituiu provisão para riscos de perda nas ações 

no histórico de soluções dos processos.

assessores jurídicos da Companhia, como sendo de probabilidade de 

prata e pirita.

b) Imposto de renda e contribuição social a pagar
  2018 2017
Imposto de renda 66.507
Contribuição social 25.837
Antecipações de imposto de renda e 
contribuição social (73.655)

18.689

Vencimento em

Valor 
original

Taxa 
juros 
anual De Até

Total de 
parcelas

Servidores
b) Finame

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social 

18.689
Tributos a recolher 11.364

73.690
 103.743
a) 

2018 2017
23.164

FGTS 1.862
7.119

IRRF 1.754
39.677

Outros 114
73.690

12. Provisões e depósitos judiciais

ambiental, e provisões atuariais, conforme demonstradas na tabela 

 2018 2017
Depósitos 
judiciais Provisões

Depósitos 
judiciais Provisões

Trabalhistas (i) - 33.111
21.673 12.044

Ambiental - 3.306
- 49.897

Restauração 
ambiental (ii) - 138.285
Outros - 7.100
 21.673 243.743
Circulante - 10.043

21.673 233.700
(i) As ações estão principalmente relacionadas às reclamações 

denominada silicose durante o período de trabalho na Companhia.

do encerramento das atividades da Companhia. Essas provisões foram 
constituídas com base nas estimativas da Companhia levando em 
consideração a vida útil das minas. Essas estimativas são baseadas no 

Essas estimativas são revisadas regularmente.

os depósitos judiciais):

13. Outros passivos circulantes e não circulantes

2018 2017
260

-
Outros passivos circulantes 16
Total de outros passivos circulantes 276
 

3.787
607

Total de outros passivos não circulantes 4.394

c) Imposto de renda e contribuição social diferidos
 2018

100.753
1.004

(271.274)
Investimentos (ii) (3) (2)
Estoques (ii) (6.340)
Total passivo diferido líquido (175.860)

14. Patrimônio líquido
a) Capital social

Acionistas Ações ordinárias
833.416.999

AngloGold South America 3.333.668.000
Outros 1

4.167.085.000
b) Reserva legal

capital social.
c) 
A Companhia outorga a seus acionistas o direito ao recebimento a 

líquido anual ajustado.

2018 2017
58.165

Constituição de reserva legal (2.908)

dividendos 55.257
88.756

pagos 88.756
d) Outros resultados abrangentes

15. Receita líquida de vendas
2018 2017

Venda de mercadorias 1.711.026
6.976

Impostos incidentes sobre as vendas (865)
1.717.137

As receitas decorrentes da venda de mercadorias são reconhecidas 
no momento em que o comprador possui o controle do ativo inerente 

pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, na medida 

a Companhia, e as receitas e custos puderem ser mensurados com 
segurança 
16. Informação sobre a natureza dos custos, despesas e pesquisas 

2018 2017
Mão de obra (410.219)

(142.727)
Materiais (435.331)

(5.633)
(27.429)
(85.479)

Serviços (334.972)
Outros 9.929
 (1.431.861)

Custo dos produtos vendidos (1.122.317)
(309.544)

(1.431.861)
17. Outras despesas operacionais, líquidas

2018 2017

Recursos Minerais (CFEM) (25.133)
-

(7.771)
(9.663)

Gastos com manutenção de minas paralisadas (15.842)
(1.377)

(696)
(2.547)

Outros 581
(62.448)

2018 2017

(879)
Ajuste a valor presente ICMS a recuperar (80)

-
(5.571)

 (6.530)

1.346
Juros recebidos -
Juros partes relacionadas 11.962

2.647
115

 16.070
9.540

19. 
a) 
A Companhia participa de operações envolvendo ativos e passivos 

gerados pelas operações. Os riscos associados a esses instrumentos são 

rentabilidade e segurança. A avaliação desses ativos e passivos 

de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. 

metodologias diferentes.

ativas e passivas não diferem substancialmente daqueles reconhecidos 

Hierarquia de Valor Justo.
b) 

de primeira linha pelo mercado e concentração das aplicações em 

iii) Risco de moeda estrangeira
O principal objetivo da Companhia 

pagamento baseado em ações do controlador, para o qual a Companhia 
provisiona anualmente o valor correspondente da despesa desse plano.

(iv) Referente a pagamento de serviços compartilhados entre empresas 

7. Imposto de renda e contribuição social
a) Imposto de renda e contribuição social no resultado
A despesa de imposto de renda e contribuição social referente aos 

2018 2017

contribuição social 232.368
(79.005)

Ajustes
(20.521)

   desenvolvimento tecnológico 335
   Juros sobre capital próprio -

5.360
    Imposto de renda diferido sobre itens não 

(80.225) (12.121)
   Outros (147)
Total: (174.203)
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado (174.203)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente (92.344)
Imposto de renda e contribuição social 
diferido (81.859)

Trabalhistas/ cíveis Tributárias Ambiental Desmobilização Restauração Outros Total
245.865

   Adições 33.030
   Revisão de estimativa (15.248)

(23.352)
30.004 11.466 2.533 50.625 138.936 6.731 240.295

   Adições 66.533
   Revisão de estimativa (35.206)

(27.879)
33.111 12.044 3.306 49.897 138.285 7.100 243.743

 2018 2017
(12.992)

12.992
20. Seguros

Ramo Cobertura
Risco operacional
Metais (*)
Transporte nacional

Vida em grupo
Responsabilidade civil geral
Acidentes pessoais coletivos
Veículos (**)
(*) Apólice Corporativa controlada pelo time Global

DIRETORIA
Camilo de Lelis Farace 

Ricardo de Assis Santos 
Renato Queiroz de Castro

Contador responsável
Sebastião Sergio de Paiva

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas do 
AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A.

Opinião: 
Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. (“Companhia”) que 

as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

Brasil. Base para opinião: 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 

relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios 

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
A Administração da Companhia 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 

nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e 
A Administração 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 

governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

Avaliamos 

Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 

em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 

governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

ERNST & YOUNG Auditores Independentes 
S.S. -  Tomás Menezes - 
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(i) Se refere a provisões permitirão a recuperação de tais ativos 

8. Imobilizado

Terrenos Edifícios Equipamentos Instalações
Veículos 
 e outros

Obras em 
andamento Total

Custo 

Adições

Outros
Ajustes de conversão

27.728 1.490.066 1.042.813 1.154.341 133.038 3.135 3.851.121

Adições

Outros
Ajustes de conversão

- (981.456) (568.960) (548.895) (96.668) - (2.195.979)
- 25 anos 10 anos 10 anos 3 a 10 anos - -

27.728 508.610 473.853 605.446 36.370 3.135 1.655.142

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. - CNPJ: 18.565.382/0001-66Continuação...
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VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S.A.  CNPJ: 12.463.689/0001-70

BALANÇOS PATRIMONIAIS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de reais)
Ativo                                                          Nota
   Explicativa   2018          2017
Circulante
Caixa e equivalentes 
de caixa ........................................ 4 1.376  329 
Clientes ........................................ 5 6.340  3.245
Adiantamentos  ............................ 6 177  196 
Impostos a recuperar .................... 7 990  886 
Estoques ....................................... 8 919  1.048 
Outros contas a receber ................ 9 62  - 
   9.864  5.704
Não Circulante
Partes relacionadas ....................... 10 10.911 10.181
Depósitos judiciais .......................  1.666  1.409 
Investimentos ...............................  3  3 
Imobilizado .................................. 11 31.601  21.416 
Intangível .....................................              1             1
      44.182   33.010

Total do ativo ..............................  54.046  38.714

 Passivo e Patrimônio                           Nota
Líquido  Explicativa            2018         2017
Circulante
Fornecedores .............................. 12  1.382   1.650

 . 13  8.186   3.379  
Obrigações trabalhistas .............. 14  2.820   3.415 
Obrigações tributárias ................ 15  3.133   3.462 
Vales transportes em trânsito ..... 16  6.263   6.898 
Partes relacionadas ..................... 10  4.648   4.466 
Outras obrigações .......................                1             69 
    26.433   23.339
Não circulante 

 . 13  20.066   8.486 
Provisão para contingências ....... 17  1.788   1.788 
Obrigações tributárias ................ 15  3.098   3.267
Partes relacionadas ..................... 10        1.143            13
    26.095  13.554 
Patrimônio Líquido
Capital social .............................. 18  5.634  5.634 
Prejuízos acumulados .................     (4.116 )     (3.813 )
           1.518       1.821
Total do passivo e patrimônio Líquido   54.046  38.714

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações de resultados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

             Nota
   Explicativa        2018              2017
(=) Receita operacional líquida  19 56.071  57.435 
(-) Custo serviços prestados .....   20     (52.500 )       (53.118 )
(=) Lucro Bruto ......................            3.571           4.317
(=) Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas  21 (2.426 ) (5.152 )
Despesas com pessoal ..............    (1.061 ) (876 )
Outras receitas e despesas operacionais           1.760                16
          (1.727 )         (6.012 )
(=) Resultado antes das despesas e 

 ...............           1.844         (1.695 )

 .................    151  48 
 ...............          (2.298 )         (1.362 )

   22       (2.147 )         (1.314 )
(=) Lucro/(Prejuízo) antes 
 do imposto de renda e 
 contribuição social ................              (303 )         (3.009 )
IR e CS correntes .....................                   -                    -
(=) Prejuízo líquido do exercício            (303 )         (3.009 )
Prejuízo básico por ação  .........    (0,1996047 )  (1,6523888 ) 
Prejuízo diluído  por ação ........    (0,1996047 )  (1,6523888 )

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis

Demonstrações dos resultados abrangentes em
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

                                                                                     2018            2017
Prejuízo líquido do exercício ..............................  (303)  (3.009 )
Outros resultados abrangentes ............................  -                - 
Total dos resultados  abrangentes ....................  (303 ) (3.009)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis

    Reserva de Lucros    Lucros Prejuízos
 Capital Social Reserva legal Reserva de lucros         acumulados            Total
Em 1° de janeiro de 2017 ...................................                5.634                        -                                -                        (804 )             4.830 
Prejuízo líquido do exercício ............................... -   -   -    (3.009 )  (3.009 ) 
Em 31 de dezembro de 2017 ..............................                5.634                        -                                -                     (3.813 )             1.821 
Prejuízo líquido do exercício ............................... -   -   -   (303 )  (303 ) 
Em 31 de dezembro de 2018 ..............................                5.634                        -                                -                     (4.116 )             1.518 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
      2018          2017
Prejuízo líquido do exercício ................. (303 )  (3.009 ) 
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício:
Depreciação ..............................................     4.464      3.941 
  4.161  932 
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(-/+) Aumento/diminuição no contas a receber (3.095 )  (2.446 ) 
(-/+) Aumento/diminuição em adiantamentos 19  41 
(-/+) Aumento/diminuição em impostos a 
 recuperar ................................................. (104 )  274 
(-/+) Aumento/diminuição em estoques ... 129   (337 ) 
(-/+) Aumento/diminuição em outras contas 
 a receber .................................................. (514 )  511 
(-/+) Aumento/diminuição em fornecedores (268 ) 313 
(-/+) Aumento/diminuição em obrigações 
 trabalhistas .............................................. (595 )  (192 ) 
(-/+) Aumento/diminuição em obrigações 
 tributárias ................................................ (498 )  1.162 
(-/+) Aumento/diminuição em vales transportes 
 em trânsito ............................................... (635 )  1.501 
(-/+) Aumento/diminuição em outros passivos         (68 )          34
(=) Caixa líquido das atividades operacionais    (1.468)      1.793 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações no imobilizado ....................... (14.454 ) (10.739 )
Aplicações em investimentos ...................         -   (2 ) 
Partes relacionadas ...................................       582        3.628 
(=) Caixa líquido das atividades de 
 investimento ........................................... (13.872 )  (7.113 ) 

 ................  16.387        4.425 
(=) Caixa líquido das atividades de 

 ........................................  16.387        4.425 
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  1.047   (895 ) 
Caixa e equivalentes no início do exercício     329   1.224 

  1.376           329 
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  1.047   (895 ) 

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional - A Companhia tem por objeto social a explo-
ração do serviço de transporte coletivo urbano, suburbano, interurbano, 
interestadual, intermunicipal, internacional, transporte rodoviário esco-
lar, transporte rodoviário industrial, transporte rodoviário turístico de 
superfície, fretamento e a participação em outras companhias dedicadas 
a todo e qualquer ramo de atividade legalmente permitida, na qualidade 
de sócia quotista ou acionista. O direito de exploração dessa atividade 
está vinculado aos prazos e regras estabelecidas pelo poder público. 2. 
Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis - 
2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis fo-
ram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem as diretrizes da legislação societária (Lei nº 6.404/76), 
que incluem os dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas 
Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 e pelos pronunciamentos, orientações e 
interpretações contábeis, aplicáveis à Companhia, emitidos pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pela CVM e 
Conselho Federal de Contabilidade. 2.2. Base de apresentação - As 
demonstrações contábeis são apresentadas na moeda Real, que é a mo-
eda funcional da Companhia, arredondadas para o milhar mais próxi-
mo, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contá-
beis foram aprovadas pela administração em 25 de março de 2019. 3. 
Principais práticas contábeis adotadas - 3.1. Apresentação das de-
monstrações contábeis - As principais práticas contábeis adotadas na 
elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 
3.2. Resumo das principais práticas contábeis - 3.2.1. Apuração do 
resultado - O resultado é apurado em conformidade com o regime de 
competência. 3.2.2. Estimativas contábeis - A elaboração das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil requer que a administração da Companhia use de julgamentos na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imo-
bilizado, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para li-
quidação de créditos duvidosos, provisão para contingências, entre ou-

administração, a liquidação nas transações envolvendo essas estimati-
vas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão das 
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 3.2.3. Caixa e 
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem depósi-
tos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com 

garantida. 3.2.4. Clientes - Os valores a receber são registrados e man-
tidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representa-
tivos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, 
quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas 
na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 

para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O 
valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode 

-
ção à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como 

3.2.5. Adiantamento 
a fornecedores - Adiantamentos a fornecedores são avaliados a custo e 
não sofrem correção de mercado. Sendo geralmente utilizados no curto 
prazo. 3.2.6. Imobilizado - Os bens do ativo imobilizado foram avalia-
dos e registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reco-
nhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 

-
sociados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos 
os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao re-
sultado do exercício, quando incorridos. Os ganhos e as perdas de alie-
nações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacio-
nais” na demonstração do resultado. A depreciação foi calculada pelo 
método linear. 3.2.7. Intangível - Os bens do imobilizado foram avalia-
dos e registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção. 
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado; 
reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante período em 
que são incorridos. Qualquer perda por redução no valor recuperável de 
ágio é reconhecida diretamente no resultado do período. A perda por 
redução no valor recuperável não será revertida em períodos subse-
quentes. 3.2.8. Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores e as 
outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo 

período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresenta-
das como passivo não circulante. Na prática, são normalmente reconhe-
cidas ao valor da fatura correspondente. 3.2.9. Ativo e passivo circu-
lante e não circulante - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 

-
rados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 

-
mico seja requerido para liquidá-la. São acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais in-
corridas até a data do balanço patrimonial. Os ativos e passivos são 

provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são de-
monstrados como não circulantes. 

-
vés do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento 

(ii) 

-
-

ceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados 

que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em cone-
xão com outra operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na 
mesma linha do resultado afetada pela referida operação. 3.2.11. Em-

Incluem-se nesta categoria os empréstimos 

ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data de divulgação das demons-

Os empréstimos e recebíveis da Companhia contam a receber de clien-
tes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os 
investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabi-
lizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 
3.2.12. Benefícios a funcionários - A Companhia não tem planos de 
benefícios de demissão para funcionários e participação nos lucros e 

 - As de-

e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 
3.2.14. Mudanças nas 

políticas contábeis e divulgações - Novas normas, interpretações e 
alterações com aplicação efetiva após 31 de dezembro de 2018 - 
Existe uma norma que passou a vigorar em 2019 que poderá afetar di-

demonstrações contábeis. Esta norma é o IFRS 16 Leases. Esta norma 
não foi adotada de forma antecipada nestas demonstrações contábeis e, 

contábeis da Companhia no futuro. IFRS 16 Leases: O IFRS 16 estará 

nova norma substitui IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an 
Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases - Incentives e 
SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 
Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização para os arrendado-
res permanecem substancialmente os mesmos em comparação às nor-

arrendatários na medida em que o IFRS 16 determina um modelo único 
apenas para os arrendatários ao eliminar a distinção entre arrendamento 

-
tivo. O efeito do IFRS 16, Leases, está sob análise da administração da 

-
monstrações contábeis no futuro.
4. Caixa e equivalentes de caixa       2018        2017
Caixa ............................................................   72  117
Numerários em trânsito  ...............................  97  91
Bancos conta movimento  ............................  80  121

 .................................        1.127              -
Total  ............................................................  1.376  329

- CDBs são remunerados por taxas 100,80% do CDI. Os CDBs são 

mudança de valor. 5. Clientes - A rubrica de clientes no montante de 
R$ 6.340 mil em 31 de dezembro de 2018 refere-se a clientes nacionais, 
e não saldos vencidos a longa data. Motivo pelo qual a administração 
entende que não há necessidade de constituir provisão para perda esti-
mada de créditos em liquidação duvidosa.
      2018       2017
Ubertrans  ............................................................  3   -
Ubertrans - crédito idosos  ..................................    6.337      3.245
Total  ...................................................................  6.340   3.245
6. Adiantamentos
     2018       2017
Adiantamento a funcionários  .............................  170   188
Adiantamento a fornecedores  ............................             7             8
Total  ...................................................................  177   196
7. Impostos a recuperar
      2018        2017
IRRF Compensar  ...............................................  -   34
ISS a Compensar  ................................................  487   512
IRRF sobre Aplicações Financeira  .....................  3   8
IRPJ E CSLL Estimativa  ....................................  184   143
Parcelamento PRT  ..............................................  90   90
Parcelamento PERT  ...........................................        226           99
Total  ...................................................................  990   886
8. Estoques
      2018       2017
Peças e Acessórios  .............................................  680   438
Combustíveis ......................................................  131   147
Recuperação de Peças  ........................................  1   378
Outros Estoques  .................................................          107          85
Total  ...................................................................  919   1.048
9. Outras contas a receber
       2018       2017
Venda de frota  ....................................................           62             -
Total  ...................................................................  62   -
A rubrica de outras contas a receber, no montante de R$ 2.942 mil em 
31 de dezembro de 2017 (R$ 3.825 mil em 2016) refere-se a vendas de 

meses. 10. Partes relacionadas - No curso habitual das atividades e em 
condições de mercado, são mantidos pela Companhia operações com 
partes relacionadas, tais como contas a receber de negociações comer-

ciais e contratos entre as partes. O demonstrativo abaixo apresenta, dis-
criminado por modalidade tais operações com estas partes relacionadas:
Ativo      2018      2017
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.  ...............  563  702
VCS - Group Participações Ltda.  ......................  45  45
Senestra Participações Ltda.  .............................  325  325
PMG Gestão de Bens e Participações Ltda.  ......  5.421  5.344
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.
 -Filial Itabuna  ...................................................     4.557     3.765
  10.911  10.181
Passivo
Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)  ..................  (3.940)  (2.589)
Pró-Valent Participações Ltda.  ..........................  -  (1.890)
Viação Sorriso de Toledo Ltda.  .........................  (1.851)  -
  (5.791)  (4.479)
Passivo circulante  ............................................  (4.648)  (4.466)
Passivo não circulante  .....................................     (1.143)         (13)
Total partes relacionadas  ................................  5.120  5.702
As operações realizadas junto às Companhias do grupo, relativos 
a aportes de capital de giro para manutenção das atividades normais 

11. Imobilizado
   Valor  Valor
 Custo de Depreciação residual em  residual em
 aquisição   acumulada   31/12/2018    31/12/2017
Máquinas e 
 Equipamentos         2.384  (1.907)  477  1.189
Veículos                 56.387 (25.492)  30.895  20.027
Instalações                   24  (11)  13  15
Software                      161  (66)  95  77
Móveis e  Utensílios  129  (44)  85  50
Benfeitorias em 
 Imóveis de 
 Terceiros                    578        (542)                   36                  58
                             59.663  (28.062) 31.601  21.416

  Tx. Depreciação       2017   Aquisições        Baixas   Depreciação            2018
Máquinas e Equipamentos  ...................................................... 10,0%   1.189   52   (724 )  (40 )  477
Veículos ....................................................................................  16,6%   20.027   20.074   (4.853 )  (4.353 )  30.895
Instalações  ............................................................................... 10,0%   15   -   -   (2 )  13
Software  .................................................................................. 10,0%   77   52   -   (34 )  95
Móveis e Utensílios ..................................................................  10,0%   50   48   -   (13 )  85
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  ..................................... 10,0%             58                     -                  -                  (22 )              36
    21.416   20.226   (5.577 )  (4.464 )  31.601
12. Fornecedores - A rubrica de fornecedores no montante de R$ 1.382 mil em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.650 em dezembro de 2017) é 
decorrente de operações normais da Companhia, com previsão de vencimento nos próximos 30, 60 e 90 dias, e seus pagamentos se encontram em 
processos normais, não possuindo valores em atraso.

Instituição  Modalidade                      Taxa         Início        2018       2017
Banco Bradesco S.A. ................................................  Finame  7,75% a.a. + TJLP 15/10/2015 15/01/2018 0,00 155 
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. .......................  Finame 2,5% a.a. + TJLP 15/08/2013 15/01/2021 924 1.369 
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. .......................  Finame 9,84% a.a. + TJLP 15/03/2013 15/02/2018 0,00 40
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. .......................  Finame 9,73% a.a. + TJLP 17/11/2017 17/04/2023 7.904 3.693
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. .......................  Finame 8,11% a.a. + TJLP 10/07/2018 15/05/2023 3.853 0,00 
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. .......................  Finame 8,01% a.a. + TJLP 19/09/2018 15/06/2023 9.021 0,00
Banco Volvo S.A. ......................................................  Finame 12,3% a.a. + TJLP 18/11/2017 18/04/2022 3.511 4.568
Paraná Banco S/A .....................................................  Finame 6% a.a. + TJLP 15/08/2015 15/01/2020 1.053 2.040
TRD Comercializadora Ltda .....................................  Capital de Giro                 7,44% a.a. 21/05/2018 31/12/2020     1.986       0,00
      28.252 11.865
     Circulante 8.186 3.379
     Não Circulante   20.066     8.486
      28.252 11.865

14. Obrigações trabalhistas
       2018       2017
Salários a pagar  ..................................................... 493  579
FGTS a pagar  ........................................................ 126  245
Contribuição a sindicatos a pagar  ......................... 7  9
INSS a pagar  ......................................................... 196  240
Indenizações a pagar  ............................................. 17  21
Pensão alimentícia a pagar  .................................... 6  11
Líquido de rescisões a pagar  ................................. 24  56
INSS retido a pagar  ............................................... 1  4
Consignação em folha  ........................................... 22  17
Provisão de férias - (P625)  .................................... 1.651  1.912
Provisão de férias - INSS - (P574+P579)  ............. 145  168
Provisão de férias - FGTS - (P584)  .......................        132         153
Total .......................................................................  2.820  3.415
15. Obrigações tributárias
Circulante       2018       2017
IRRF sobre Folha de pagamento a pagar  .............. 20  18
IRRF sobre Notas Fiscais a pagar  ......................... 1  4
ISS a pagar  ............................................................ 484  512
PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a pagar  . 25  12
CPRB a pagar  ........................................................ 101  103
CGO a pagar  ......................................................... 2.333  2.644
INSS parcelamento C/P  ........................................ 92  92
CPRB parcelamento C/P  .......................................           77           77
  3.133  3.462
Não circulante
INSS parcelamento L/P  ......................................... 201  294
CPRB parcelamento L/P  ....................................... 199  275
Parcelamento PERT INSS LP  ............................... 1.421  1.421
Parcelamento PERT CPRB LP  ..............................      1.277       1.277
       3.098       3.267
Total de obrigações tributárias  .......................... 6.231  6.729
16. Vales transportes em trânsito
        2018         2017
Adiantamento Sistema - Associação Companhias 
 Delagatas  .............................................................. 6.249  6.694
Adiantamento Sistema - Arrecadação ....................            14          204
Total  ...................................................................... 6.263  6.898
17. Provisão para contingências - Conforme relatório apresentado 
pelos assessores jurídicos da Companhia, para o mês de dezembro de 
2018, existem contingências passivas decorrentes de processos judi-
ciais em andamento, relativos a reclamatórias cíveis e trabalhistas. A 
Companhia realiza a provisão contábil de todas as contingências classi-

18. Capital social - a) Capital social - O Capital Social da Companhia 
em 31 de dezembro de 2018 está dividido em 2.648.766.600 (dois bi-
lhões, seiscentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis 
mil e seiscentas) quotas de R$ 0,01 (um centavo de real) subscritas e 
não totalmente integralizadas.
Quotista             Quotas  Participação
Senestra Participações Ltda.  2.648.766.599 99,9999%
VCS - Group Participações Ltda.                       1 0,0001%
Capital social a integralizar  (2.085.327.281)                      .
      563.439.319 100,00%

b) Reservas de lucros - Reserva legal - Calculada nos termos do artigo 
nº 193, da Lei nº 6.404/76, à razão de 5% (cinco por cento) do Lucro 
Líquido do Exercício. Reservas de lucros a disposição dos acionistas 
- O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado às Reservas 
de Lucros a Disposição dos Acionistas, conforme disposto no artigo nº 
202, da Lei nº 6.404/76. 
19. Receita operacional líquida
         2018        2017
Transporte coletivo urbano  ..................................  60.704  62.702
Repasse contratual entre operadoras .....................            844          377
Receita bruta  ......................................................  61.548  63.079
ISS s/ receita  .........................................................  (3.035)      (3.135)
CPRB s/ receita ......................................................  (1.222)      (1.254)
Taxa de gerenciamento do sistema (CGO) s/receita  (1.214)      (1.254)
Furtos e apropriação indébita .................................   (6)             (1)
(-) Deduções sobre a receita ...................................   (5.477)      (5.644)
(=) Receita líquida .................................................  56.071  57.435

         2018       2017
Rendimentos Aplicações  .......................................  31  30
Descontos Obtidos  ................................................  1  18
Juros auferidos  ......................................................          119             -

  .............................................  151  48
Juros Passivos (Fornecedores e Outros)  ...............  (1)             (1)
Despesas Bancárias  ...............................................  (32)             (5)
IOF  ........................................................................  (53)           (25)
Descontos Concedidos ...........................................   -
Juros sobre Financiamentos de Ativos  ..................  (2.039)      (1.018)
Juros sobre Capital de Giro  ...................................  (170)             (6)
Juros sobre Parcelamentos de Tributos  .................            (3)          (307)

............................................  (2.298)       (1.362)
 ............................................  (2.147)      (1.314)

22. Seguros - A Companhia não possui seguros para cobertura 
de eventuais sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada 
a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão das 
demonstrações contábeis, consequentemente não foram revisadas 
pelos nossos auditores independentes. 
e gestão de riscos - A Companhia participa de operações envolvendo 

à captação de empréstimos, em condições normais de mercado, 
estando todos estes reconhecidos nas demonstrações contábeis, 
os quais se destinam a atender às suas necessidades operacionais e 
a reduzir a exposição a riscos de crédito e de taxa de juros. Estes 
instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, 
visando a liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.

_______________________________
VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S/A

Alexsandro Castro da Silva
Contador CRC-PR 041569/O-6 S-MG

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 SAAE DE LAGoA DA PrATA/mG,

 torna público: rETIFICaçÃoPrEGÃo PrEsENCIal Nº . 027/2019 
- objeto: aquisição de medidor ultrassônico . altera-se o Edital e 
a data de abertura do Certame . Nova data de abertura: 02/05/19-
09:00h . PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 030/2019 - objeto: aquisição 
eventual e futura de peças genuínas ou originais para a retroescava-
deira marca JCb 214 .s ano 2006, através de registro de Preços . aber-
tura: 03/05/19-9:00h . Editais: www .saaelp .mg .gov .br - Joana resende 
o . lacerda – Pregoeira do saaE - 17/04/2019 .

2 cm -17 1218356 - 1

mATErNiDADE oCTAViANo NEVES S/A
CNPJ 17 .272 .568/0001-64 . NIrE 3130003955-2 . aviso de disponi-
bilidade dos documentos da administração . Ficam os acionistas da 
maternidade octaviano Neves s/a (“Companhia”) avisados que os 
documentos elencados no art . 133 da lei nº 6 .404/76 referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 encontrar-se-ão à 
disposição dos acionistas, na sede da Companhia (rua Ceará nº 186, 
Sta. Efigênia, BH/MG), em 29 de março de 2019 a partir das 14 horas, 
podendo ser acessados de segunda a sexta-feira em horário comercial .
Wander moreira soares . diretor Presidente .

3 cm -17 1217844 - 1

ComPANHiA imoBiLiáriA E CoNSTruTorA 
BELo HoriZoNTE - CiCoBE

CNPJ/mF 17 .276 .825/0001-36 - CoNVoCaçÃo - Convocamos os 
senhores acionistas para a assembleia Geral ordinária a se realizar 
às 14:00 horas do dia 29 de abril de 2 .019, na sede da empresa, à rua 
dos Goitacases, 52 - 1º andar, nesta Capital, para elegerem os membros 
do Conselho de administração da empresa e para deliberarem sobre a 
remuneração dos administradores, a partir de maio de 2019; as demons-
trações financeiras e o relatório da diretoria relativos ao exercício de 
2 .018 e a destinação do lucro líquido deste exercício . belo Horizonte, 2 
de abril de 2 .019 . a) Conselho de administração .

3 cm -15 1216860 - 1

VEmiNAS S/A
 CNPJ 17 .165 .804/0001-43 NIrE 313 000396 68

 Ficam os senhores acionistas da Veminas s/a convocados para a 
assembleia Geral ordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de 
abril de 2019 na sede da empresa à alameda oscar Niemeyer, 360 sala 
201 em Nova Lima (MG) a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1-Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço 
Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 2- Destinação do resultado do exer-
cício. 3-Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.

3 cm -16 1217262 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190221.
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100 cm -17 1217887 - 1

ATIVO - em R$
  N.E. 2017 2018
Ativo Circulante .......................  65.368.689,15 82.147.873,94
Caixa e equivalentes de caixa .... 13 9.206.348,43 14.704.260,34
Contas a receber ......................... 14 17.336.354,73 23.562.209,66
Estoques ..................................... 15 37.042.569,84 40.076.209,12
Impostos a recuperar .................. 16 439.677,55 1.431.286,03
Adiantamentos ........................... 17 271.455,82 674.390,79
Outros ativos circulantes ............ 18 1.072.282,78 1.699.518,00
Ativo não Circulante ................  20.007.706,42 21.004.175,52
Depósitos / Recursos judiciais ...  - 4.000,00
Impostos a recuperar .................. 19 527.458,96 527.458,96
Imobilizado ................................ 20 19.028.404,69 18.776.806,53
Intangível ................................... 20 451.842,77 1.695.910,03
Total do Ativo ...........................  85.376.395,57 103.152.049,46

COFERMETA S.A. - CNPJ: 17.281.973/0001-49

PASSIVO - em R$
  N.E. 2017 2018
Passivo Circulante ....................  16.494.211,17 21.671.538,59
Obrigações imediatas ................. 21 8.907.797,10 15.373.813,35
Obrigações trabalhistas e previd. 22 2.256.331,08 2.497.767,93

 .. 23 4.388.748,59 1.698.441,19
Adiantamentos* ......................... 24 38.160,49 685.169,29
Outras contas a pagar ................. 25 903.173,91 1.416.346,83
Passivo não Circulante.............  3.996,91 3.507.596,60
Outras contas a pg. de L. prazo .. 26 3.996,91 3.507.596,60
Patrimônio Líquido ..................  68.878.187,49 77.972.914,27
Capital social .............................. 27 26.034.008,00 26.034.008,00
Reserva de lucros .......................  47.895.542,07 50.614.031,94
Reserva legal .............................. 28 5.207.000,00 5.207.000,00
Reserva de incentivos ................  21.401,55 21.401,55
Resultado do período .................  2.737.239,87 9.113.476,78
( - ) Ações em tesouraria ............ 29 (13.017.004,00) (13.017.004,00)
Total do Passivo e do PL ..........  85.376.395,57 103.152.049,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - em R$
  N.E. 2017 2018
.= Receita Líquida de Vendas .  1 136.937.442,22 163.203.905,77
(-) Custo dos Prod. e Serviços  2 (97.283.105,73) (114.814.604,73)
Lucro Bruto Operacional .......  3 39.654.336,49 48.389.301,04
(-) Desp./+ Receitas Operac. ...   (31.468.005,72) (29.047.620,46)
Desp. comuns aos seguimentos .  4 (9.271.534,87) (10.488.624,02)

 ..  5 (19.585.936,32) (22.198.946,20)
Despesas tributarias ..................  6 (3.249.633,73) (2.067.794,32)
Perdas/Reversões ......................  7 (26.709,53) (339.598,84)
Outras despesas e receitas .........  8 665.808,73 6.047.342,92
=Resultado Antes Rec. / Desp.
  Financeiras .............................   8.186.330,77 19.341.680,58
+Receitas (-) Desp. Financ. .....  9 (3.687.701,75) (5.504.072,63)
= Resultado Liq das Operações
  Continuadas antes dos Trib. .  10 4.498.629,02 13.837.607,95
(-) Despesas com Tributos
  Sobre o Lucro ........................  11 (1.761.389,15) (4.724.131,17)
Resultado Líquido ...................  12 2.737.239,87 9.113.476,78

  2017 2018
Resultado líquido ............................... 2.740.897,25 9.113.476,78
(+/-) Ajustes ao resultado
(+/-) Depreciação/Amortização ........... 932.177,98 860.581,04
(=) Resultado líquido ajustado .......... 3.673.075,23 9.974.057,82
(+/-)Redução/aumento no Ativo ........ (1.004.539,32) (11.285.272,88)
Clientes ................................................ 474.364,49 (6.225.854,93)

 .............. 14.292,67 (413.291,95)
Adiantamento a empregados ................ 20.095,69 10.356,98
Impostos a recuperar ............................ 362.226,07 (991.608,48)
Estoques ............................................... (855.611,44) (3.033.639,28)
Despesas antecipadas ........................... (1.019.906,80) (631.235,22)
(+/-) Redução/aumento no Passivo ... (3.523.057,26) 8.033.918,31
Fornecedores ........................................ (626.400,37) 6.466.016,25
Obrigações sociais e trabalhistas ......... 198.151,17 241.436,85

 ............ (180.231,93) 806.510,91
Outras provisões ................................... (2.914.576,13) 519.954,30

  Atividades Operacionais .................. (854.521,35) 6.722.703,25

(+/-) Redução/aumento do imob. ...... (89.131,08) (1.853.050,14)
(+/-) Redução/aumento dos invest.

  Atividades de Investimento ............. (89.131,08) (1.853.050,14)

(+/-) Adiantamento de clientes .......... (811.329,13) 6 47.008,80
(-) Lucros distribuídos ....................... (7.244.749,96) (18.750,00)

  Atividades de Financiamento .......... (8.056.079,09) 628.258,80
Aumento/Diminuição do Líquido

........ (8.999.731,52) 5.497.911,91
......... (8.999.731,52) 5.497.911,91

Saldo inicial......................................... 18.206.079,95 9.206.348,43
 ........................................... 9.206.348,43 14.704.260,34

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 2018 em R$
   CAPITAL   RESERVAS  LUCROS  
DESCRIÇÃO  INTEGRALIZADO LUCRO LEGAL INCENTIVOS ACUMULADOS TOTAL
SALDO EM 31/12/2017 .........  26.034.008,00 34.878.538,07 5.207.000,00 21.401,55 2.737.239,87 68.878.187,49

Lucro líquido do exercício .......  - - - - 9.113.476,78 9.113.476,78

Reserva de lucro .......................  - 2.737.239,87 - - (2.737.239,87) -
Reserva legal
( - ) Dividendos ........................  - (18.750,00) - - - (18.750,00)
SALDO EM 31/12/2018 .........  26.034.008,00 37.597.027,94 5.207.000,00 21.401,55 9.113.476,78 77.972.914,27

A COFERMETA S.A. é uma sociedade anô-

-

o número 31300010724 em 18/10/1994. Atuante desde 1948, tendo 
-

prestação de serviços. 

-

e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

As principais 
a - Apuração do re-

sultado - 
competência dos exercícios. In-

-

liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa 

quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimen-

de mercado ou de realização. Os ativos que compõem a rubrica estão 
mencionados na nota explicativa nº 13. c - Clientes - As contas a rece-
ber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída utilizan-

os valores demonstrados na nota explicativa nº 14. d – Estoques - Os 
materiais de revenda estão avaliados pelo preço médio de aquisição, 

demonstrado na nota explicativa nº 15 e – Imobilizado - Avaliado ao 
custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados 

Sociedade e de suas controladas, originados de operações de arren-

-

úteis estimadas dos respectivos bens. Terrenos não são depreciados. 
A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para 
distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada. Os ganhos 
e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da ven-

do resultado. As licenças de programas de computador 
-
-

nhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos com aquisição 
e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados 

-

como ativos são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida 

reconhecidas no resultado do exercício quando incorridas. g - Contas 
Reconhecidas pelo valor nominal e acres-

h - Imposto de Renda e 
Contribuição Social - O imposto de renda e a contribuição social da 

A despesa de imposto de renda e contribuição social - correntes é cal-

data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos 
-

sições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em 

que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 

-
plicativa nº 11. i - Dividendos e juros sobre o capital próprio - Os di-

pagos aos acionistas durante o ano de 2019 e 2020, podendo chegar a 
2021 dependendo da capacidade de caixa. Notas - 1 - Receita Líquida 

de Vendas e Serviços  - Em 2018 a receita líquida operacional apre-

em R$  2017 2018
Receita Bruta Operacional ............ 165.963.048,89 199.097.480,99

  165.657.434,37 198.875.230,25
Prestação de serviços ....................... 110,17 20.542,50
Aluguel de imóveis* ........................ 305.504,35 201.708,24
(-) Deduções da Receita Bruta ...... (29.025.606,67) (35.893.575,22)
Impostos incidentes s/vendas e serv.  (23.891.908,76) (30.348.592,48)
Devoluções de vendas ...................... (5.133.697,91) (5.544.982,74)
= Receita Líquida Operacional ..... 136.937.442,22 163.203.905,77

-
temente a Receita Líquida Operacional também apresenta um aumento 

-
racional NE.3. 2 - Custo Dos Produtos, Mercadorias ou Serviços 
Vendidos - Os custos de revenda são contabilizados pelo preço médio 
de aquisição. Em 2018 o custo dos produtos vendidos apresentou um 

em R$  2017 2018
Custo dos Produtos e Serviços ...... (97.283.105,73) (114.814.604,73)
3 – Lucro Bruto Operacional - O lucro bruto em 2018 apresentou um 

em R$  2017 2018
Lucro Bruto Operacional .............. 39.654.336,49 48.389.301,04
4 - Despesas Comuns aos Seguimentos - As despesas comuns aos 

em R$  2017 2018
Despesas Comuns aos Seguimentos .... (9.271.534,87) (10.488.624,02)

  3.053.791,55 3.011.495,79
Serviços Tomados/Seguros .................. 3.560.680,28 4.347.358,53
Depreciação .......................................... 932.177,98 956.619,78

............................... 736.074,44 769.557,82
 ........... 849.823,34 1.157.929,61

Despesas Publicidade* ......................... 138.987,28 245.662,49
-

ídas nas despesas comuns aos seguimentos. Na publicação de 2017 o 

como despesas comerciais. 5 - Despesas com Salarios, Encargos e 

em R$  2017 2018
 ... (19.585.936,32) (22.198.946,21)

em R$  2017 2018
 ........................ (3.249.633,73) (2.067.794,32)

7 - Perdas/Reversões
em R$  2017 2018
Perdas ............................................... (276.873,36) (548.737,78)
Reversão de Perdas .......................... 250.163,83 209.138,94
8 – Outras Despesas e Receitas - As outras despesas e receitas apre-

ao crédito de ICMS (créditos ST / autorizado pela Receita Estadual).
em R$  N.E. 2017 2018
Outras Despesas e Receitas .......  8 665.808,73 6.047.342,92

Operacional NE. 1, e a conta de despesa de publicidade alocada nas 

em R$  2017 2018
 ....................... 579.371,40 319.263,41

 ..... - 86.543,95
Demais Receitas ................................... 97.751,77 794.742,22
Demais Despesas ................................. (11.314,44) (3.227,90)
Créd. ICMS EXCL. ST/ Autorizada AF  - 4.850.021,24
9 - Receitas e Despesas Financeiras - 

em R$  N.E. 2017 2018
+ Receitas (-) Despesas Financ. .  9 (3.687.701,75) (5.504.072,63)
   2017 2018
Rendimento das Operac. Financ.   560.764,45 177.859,50
Juros Ativos ................................   285.579,89 324.477,90
Descontos Obtidos. ....................   224.293,60 88.080,38
Juros sobre o patrimônio líquido   (3.661.764,22) (4.899.264,06)

 ....................   (940.876,78) (1.123.313,79)
Demais Despesas Financeiras ....   (155.698,69) (71.912,56)
10 – Resultado das Operações Continuadas Antes dos Tributos 
- Em 2018 o lucro antes dos impostos, apresentou um aumento de 

em R$  2017 2018
=Lucro/Prejuízo antes do IR e CSLL . 4.498.629,02 13.837.607,95

11 - Tributos Sobre o Lucro - 
no lucro real anual, pago mensalmente com base no levantamento do 
balancete suspensão e/ou redução. Em 2018 o aumento dos impostos 

1.761.389,15.
em R$  2017 2018
=Lucro/Prejuízo antes do IR e CSLL . 4.498.629,02 13.837.607,95
IR........................................................ (1.280.296,34) (3.444.694,63)
CSLL .................................................. (481.092,81) (1.279.436,54)
Resultado Líquido .............................. 2.737.239,87 9.113.476,78
12 – Resultado Líquido (RL) - O RL de 2018 apresentou um aumento 

em R$  N.E. 2017 2018
Resultado Líquido ......................  12 2.737.239,87 9.113.476,78

de liquidez imediata e conversível em montante conhecido de caixa, 

possibilidade de resgate imediato. *na publicação anterior os valores 
de cheques estavam somados a conta de Duplicatas a Receber NE.14. 

em R$ 2017 2018
288.279,93 3.280.822,47

Cartões de crédito/débito..................... 3.783.097,20 4.211.136,88
5.134.971,30 7.212.300,99
9.206.348,43 14.704.260,34

14 - Contas a Receber de Clientes - Os valores a receber são registra-
dos e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos. A provisão de créditos de liquidação 

-

em R$ 2017 2018
Duplicatas a receber............................. 21.639.421,68 27.807.738,98
Provisão de créditos de líq. duvidosa... (4.465.636,30) (4.401.096,49)
Alugueis a receber................................ 162.569,35 155.567,17
Total Contas a Receber de Clientes.. 17.336.354,73 23.562.209,66
15 – Estoques - 

-

em R$  N.E. 2017 2018
Estoques .....................................  15 37.042.569,84 40.076.209,12
16 - Impostos a Recuperar
em R$ 2017 2018
ICMS a recuperar.................................. 155.295,22 11.668,32
COFINS e PIS...................................... 168.329,30 168.329,30
ICMS exclusão ST................................ 0,00 1.130.978,75
Demais impostos................................... 116.053,03 120.309,66
Total dos Impostos a Recuperar........ 439.677,55 1.431.286,03
17 – Adiantamentos
em R$ 2017 2018
Adiantamentos aos empregados........... 87.066,87 76.709,89

184.388,95 597.680,90
Total dos Adiantamentos.................... 271.455,82 674.390,79
18 – Outros Ativos Circulantes
em R$ 2017 2018
Seguros a apropriar................................ 7.612,10 15.003,86

8.308,00 23.253,33
Despesas de JCP a apropriar.................. 1.015.141,54 1.648.464,91
Demais despesas a apropriar................. 41.221,14 12.795,90
Total Outros Ativos Circulantes......... 1.072.282,78 1.699.518,00
19 – Impostos a Recuperar de Longo Prazo
em R$ 2017 2018
Imposto de renda............................................ 300.877,57 300.877,57
Contribuição social........................................ 226.581,39 226.581,39
Total dos Impostos a Rec de Longo Prazo. 527.458,96 527.458,96
20 - Imobilizado e Intangível
em R$ 2017 2018
Terrenos............................................... 9.093.337,92 9.025.780,59

10.881.616,63 10.915.321,67
Instalações........................................... 1.694.854,92 1.727.460,06

528.441,44 545.091,44
Equip. de processamento de dados...... 1.770.169,97 1.932.029,87
Móveis e utensílios.............................. 1.356.653,59 1.370.743,87

403.084,87 403.084,87
Imobilizações em andamento.............. 124.557,33 181.650,15

16.990,14 51.235,14
(-) Depreciação acumulada.................. (6.841.302,12) (7.516.301,60)

1.180.609,36 2.750.968,65
(-) Amort. acumulada - Intangível....... (728.766,59) (914.348,15)
Total do Imobilizado e Intangivel..... 19.480.247,46 20.472.716,56
21 – Obrigações Imediatas
em R$ 2017 2018
Fornecedores........................................ 8.189.456,41 15.038.801,34
Outras contas a pagar........................... 718.340,69 335.012,01
Total Obrigaçõe Imediatas................ 8.907.797,10 15.373.813,35
22 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
em R$ 2017 2018

1.781.391,46 1.977.907,70
Encargos sociais................................... 474.939,62 519.860,23
Total das Obrigações Trab. e Previd. 2.256.331,08 2.497.767,93
23 – Obrigações Fiscais e Tributarias
em R$ 2017 2018
IRPJ a recolher........................................... 2.736,43 203.988,19
CS a recolher*........................................... 3.657,39 75.979,26
ICMS a recolher......................................... 431.462,83 488.321,65
PIS e COFINS a recolher.......................... 200.498,46 423.542,11

em R$ 2017 2018
Outros impostos/tributos a pagar............... 253.575,17 325.815,07
Contas de compensação............................ 3.496.818,31 180.794,91
Total das Obrig. Fiscais e Tributarias... 4.388.748,59 1.698.441,19

24 - Adian-
tamentos
em R$ 2017 2018
Adiantamentos de clientes.........................
Demais adiantamentos...............................

38.160,49
-

327.073,49
358.095,80

Total dos Adiantamentos......................... 38.160,49 685.169,29
-

viam sido abatidos da conta Duplicatas a Receber, no ativo. Contudo, 

25 - Outras Contas a Pagar - em R$ 2017 2018
Dividendos / JCP a pagar...........................
Financiamentos / Leasing...........................

862.695,28
40.478,63

1.414.000,00
2.346,83

Total das Outras Contas a Pagar............ 903.173,91 1.416.346,83
26 - Outras Contas a Pagar de Longo Prazo
em R$  2017 2018
LEASING .............................................  3.996,91 10.778,29
COFINS Crédito em PERDCOMP .......  - 2.835.468,89
PIS Créditos em PERDCOMP ..............  - 546.589,78
PIS Outros Créditos ..............................  - 114.759,64
27 – Capital Social - 
26.034.008,00 representado por 4.004 ações. 28 – Reserva Legal - Em 

-
tal das ações. 29 – Ações em Tesouraria - Em 30/05/2016, a acionista 
Ignez da Cunha Brenck, comunicou ao Conselho de Adminstração 

pertencer a sociedade, sendo registrada no balanço como Ações em 
Tesouraria. Os acio-

ALOC LTDA -
tação comercial e de serviços, serviços de assistência técnica.Capital 

ALOC em R$ 2017 2018
Faturamento (menos devoluções)........ 2.464.202,83 2.508.227,09
Resultado líquido................................. 83.065,83 (230.392,71)
SORETI Comercial LTDA

SORETI em R$ 2017 2018
Faturamento (menos devoluções)........ 1.663.700,84 1.322.619,00
Resultado líquido.................................. 569.231,12 463.888,91
ADMIB LTDA – Aluguel de imóveis próprios e intermediação e ad-
ministração de imóveis de terceiros e estacionamento. Capital social de 
R$ 2.207.000,00 dividido em quotas 2.207 quotas. 

ADMIB em R$ 2017 2018
Faturamento (menos devoluções)........ 2.273.251,56 2.364.836,03
Resultado líquido.................................. 1.453.983,79 1.164.206,50
31 – Seguros - A Sociedade e sua controlada adotam uma política de 
seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e 

pela Administração, levando em consideração a natureza de suas ati-
vidades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos 
seguros para os imóveis e estoque é renovada todo mês de dezembro, 

2017 2018
Seguros de estoque, imóvel, veículos.... 135.406,73 151.411,70

verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Conselho de Ad-

 Presidente; Leontino da 
Vice Presidente; Segundo 

-
dadeiras e me responsabilizo por todas elas. 

Anderson Debian Carneiro – CRCMG – 088204/O-7.

SPE rJ Cmu CoBrANÇA E EXECuÇÃo DE CrÉDiTo S.A.
CNPJ/mF n .º 27 .989 .096/0001-19 - NIrE 3130011788-0

(Companhia Fechada)
assEmblEIa GEral ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa

EdITal dE CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas da sPE rJ Cmu CobraNça E EXE-
CuçÃo dE CrÉdITo s .a . (“Companhia”) convocados a compa-
recer à assembleia Geral ordinária e Extraordinária da Companhia, 
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 
10h00min, na sede da Companhia, localizada no município de belo 
Horizonte, Estado de minas Gerais, na avenida brasil, n .º 1 .666, 16º 
andar, Bairro Boa Viagem, CEP 30.140-004, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício de 2018; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do 
exercício de 2018; e (c) deliberar sobre a remuneração dos adminis-
tradores e a sua distribuição, se for o caso . a diretoria da Compa-
nhia informa aos acionistas que foram publicados no dia 28 de março 
de 2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (página 34) e 
no diário do Comércio (página 16), os documentos a que se refere o 
artigo 133 da lei n .º 6 .404/1976, a saber: (i) o relatório da adminis-
tração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos 
do exercício de 2018; e (ii) as demonstrações financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício de 2018 . belo Horizonte/mG, 18 de abril 
de 2019 . a diretoria .
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iTAmiNAS ComÉrCio DE miNÉrioS S/A
CNPJ/mF n .º 18 .752 .824/0001-83

 NIrE: 3130004389-4

EdITal dE CoNVoCaçÃo Para
assEmblEIa GEral ordINÁrIa

Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em assem-
bléia Geral ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 
horas, na sede social, na Fazenda do Engenho seco, Zona rural do 
município de sarzedo (mG), com o objetivo de deliberar sobre os 
seguintes assuntos:

Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas 
ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018;

destinação do resultado do exercício;

Eleição da diretoria para o triênio 2019/2022;

outros assuntos de interesse da sociedade .

sarzedo-mG, 12 de abril de 2019 .

bernardo de mello Paz
diretor Presidente 
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ComPANHiA iNDuSTriAL CATAGuASES
CNPJ nº 19 .526 .748/0001-50 NIrE 31300039072

FaTo rElEVaNTE
ComPaNHIa INdusTrIal CaTaGuasEs (“CIC” ou “Compa-
nhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVm 358/02, comu-
nica aos seus acionistas, aos investidores e ao mercado em geral, que 
seus acionistas que recebeu em 15 de abril de 2019 acordo de acionis-
tas, com o objetivo de regular direitos relacionados (i) ao exercício do 
direito de voto nas deliberações sociais; (ii) aos mecanismos de trans-
ferência, alienação e oneração de suas ações; e (iii) à sua participa-
ção na gestão e administração da Companhia, celebrado por acionistas 
detentores de 50,16% (cinquenta inteiros e dezesseis centésimos por 
cento) das ações ordinárias emitidas pela Companhia, 68,71% (sessenta 
e oito inteiros e setenta e um centésimos por cento) das ações prefe-
renciais emitidas pela Companhia e 50,3% (cinquenta inteiros e três 
décimos por cento) do total de ações de emissão da CIC. A celebração 
do referido Acordo de Acionistas configura a constituição de um bloco 
de controle, nos termos definidos pelo artigo 116 da Lei nº 6.404/1976 
(“lei das s/a”) e, caso aplicável, os signatários do acordo de acionis-
tas poderão exercer o direito garantido pelo §7º do artigo 141 da lei nº 
6 .4047/76 quando da realização de assembleias gerais . o acordo de 
acionistas, cuja cópia encontra-se disponível para consulta nos sites da 
Companhia, da bm&fbovespa (www .bmfbovespa .com .br) e da Comis-
são de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), ficará arquivado 
na sede social da Companhia e será averbado no livro de registro de 
ações para fins do disposto no artigo 118 da Lei das S/A.

Cataguases, 18 de abril de 2019 .
 danny siekierski - diretor de relação com Investidores
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SiNDiCATo DoS EmPrEGADoS DE EmPrESAS DE SEGu-
rANÇA E ViGiLÂNCiA PATrimoNiAL, orGÂNiCA, SEGu-
rANÇA DE CoNDomÍNio rESiDENCiAL, ComErCiAL E 
miSTo, VErTiCAL E HoriZoNTAL, SEGurANÇA DE EVEN-
ToS Em ESPAÇo DE uSo Comum E/ou PriVADo, SEGu-
rANÇA NoS TrANSPorTES CoLETiVoS TErrESTrE E 
AQuAViário, SEGurANÇA Em uNiDADES DE CoNSEr-
VAÇÃo, moNiTorAmENTo DE SiSTEmAS ELETrÔNiCoS 
DE SEGurANÇA DE rASTrEAmENTo, SEGurANÇA PES-
SoAL, CurSoS DE FormAÇÃo DE ViGiLANTES, ESCoLTA 
DE TrANSPorTE DE BENS E SEGurANÇA Do PErÍmETro 
DE murALHAS E GuAriTAS DE PrESÍDioS Do ESTADo 
DE miNAS GErAiS – SEESVEmG.

EdITal dE CoNVoCaçÃo dE assEmblEIa 
GEral EXTraordINÁrIa

o sEEsVEmG, CJPJ 18 .355 .800/0001-90, por seu presidente, por seu 
presidente, convoca todos os trabalhadores associados da entidade para 
participarem da assembleia geral do dia 23de abril de 2019, ás 9 (nove) 
horas em primeira convocação com o quórum estatutário, ou ás 9 (nove) 
e 30 (trinta) em segunda convocação com o numero de presentes para 
deliberar sobre a ordem do dia: a) eleição de delegados para partici-
parem do Congresso Interestadual da FITV CNPJ 32 .902 .157/0001-07 
aprovação de contas do triênio 2016/2019; ser realizado no dia 26 de 
abril de 2019 conforme publicado no Diário Oficial da União nº 57, 
de 25 de março de 2019, seção 3, página 153; b) assuntos relaciona-
dos . a assembleia realizar-se-á em sua sede social sito: rua Curitiba 
nº689, Centro, CEP 30 .170-120 – mG . belo Horizonte – mG, 15 de 
abril 2019 . Edilson silva Pereira - Presidente do sEEsVEmG
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190222.
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-

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Desempenho econômico -

Penhora das ações da controladora da Mendes Júnior Engenharia S.A.

-

O Crédito Chesf – Itaparica e a Decisão da CVM -

-

-

Destinação do Resultado do Exercício
-

Auditores Independentes

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Ativo  31/12/2018 31/12/2017
Circulante

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

 ............................................................................................
Total do ativo circulante ................................................................................  6.322 6.112
Não circulante
Realizável a longo prazo

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

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

  923.725 922.485
 ...................................................................................................

 .........................................................................................
  24.596 26.915
Total do ativo não circulante  ........................................................................  948.321 949.400

Total do ativo  .................................................................................................  954.643 955.512

Passivo e patrimônio líquido negativo  31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante

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

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

 ..............................................................................................
Total do passivo circulante  ......................................................................... 1.286.779 1.133.224
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo

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

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

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

 ................................................................................
Total do passivo não circulante  .................................................................. 10.384.462 9.413.933
Total do passivo  ........................................................................................... 11.671.241 10.547.157
Patrimônio líquido negativo

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

 .....................................................................................
Total do patrimônio líquido negativo ......................................................... 10.716.598) (9.591.645)
Total do passivo e do patrimônio líquido negativo .................................... 954.643 955.512

Demonstrações do Resultado
  31/12/2018 31/12/2017

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

Lucro bruto  ..............................................................................................  2.759 3.447

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

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

 .............................  (219.959) (854.077)
 .....................................................................

Resultado antes dos tributos sobre o lucro  ...........................................  (1.124.595) (1.530.885)
 ...........................................................

Prejuízo do exercício  ...............................................................................  (1.124.432) (1.530.722)

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A

30 cm -15 1217167 - 1

CISER FIXADORES AUTOMOTIVOS S/A
CNPJ 12.457.996/0001-48      Sociedade de Capital Fechado - Sarzedo - MG.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, 
Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras dos exercícios de 2018 e 
2017. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
A Administração. Sarzedo, abril de 2019.

ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE 25.228 22.073
NÃO CIRCULANTE  
    Realizável a Longo Prazo 1.293 1.226
    Imobilizado líquido 6.007 6.581
    Intangível 5 5
Total do ativo 32.533 29.885

PASSIVO 2017 2016 
CIRCULANTE 10.332 10.602

NÃO CIRCULANTE 143 91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.058 19.192

Total do passivo e patrimônio líquido 32.533 29.885

 2018 2017
Receita operacional bruta 64.636 56.635
Receita operacional líquida 49.232 41.715
Resultado bruto 8.542 5.870

Resultado antes do IRPJ e CSLL 3.778  1.537 

Resultado líquido do exercício 2.866  1.209 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2017

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

1 - Base de preparação - As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil. 2 - Sumário das principais práticas contábeis - a. Base de 
mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico. b. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, 
que é a moeda funcional da Companhia. c. Uso de estimativas 
e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras, de 
acordo com as normas e CPC, exige que a Administração faça jul-
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de polí-
ticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados. d. Mudanças nas principais políticas 
contábeis - A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47 e CPC 
48 a partir de 1º de janeiro de 2018, os quais não afetaram mate-
rialmente suas demonstrações financeiras. Devido aos métodos de 
transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, 
as informações comparativas dessas demonstrações financeiras 
não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas 
normas. Outras novas normas também entraram em vigor a partir 
de 1º de janeiro de 2018, mas também não afetaram materialmente 

Auditores Independentes e encontram-se disponíveis aos acionistas na 
sede da empresa.

A DIRETORIA ELCIO EDISON HORSTMANN
Contador CRC-SC 14.311/O-0

as demonstrações financeiras da Companhia. e. Contas a receber 
de clientes - As contas a receber de clientes são registradas com 
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente 
e é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pe-
los clientes em suas instalações. O contas a receber de clientes é 
registrado pelo valor faturado, ajustado a valor presente quando 
aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos, de respon-
sabilidade da Companhia. f. Estoques - Os estoques são mensu-
rados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. 
g. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas. h. Apuração do resultado - O resultado é apurado 
pelo regime de competência de exercícios, sendo observado o 
princípio da realização da receita e confrontação das despesas.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

 Capital Prejuízos
 Social Acumul. Total

Saldos em 31/12/2016 54.300  (36.317) 17.983
Resultado do exercício  -    1.209 1.209
Saldos em 31/12/2017 54.300  (35.108) 19.192
Resultado do exercício  -    2.866 2.866
Saldos em 31/12/2018 54.300  (32.242) 22.058

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Resultado do exercício 2.866  1.209 
Ajustes para conciliar o resultado com
recursos provenientes de   
atividades operacionais 1.652 1.747
Variações nos ativos e passivos  (3.751)  (1.878)

Recursos líquidos provenientes das
atividades operacionais 767 1.078
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos  (941)  (158)

Aumento(redução) de caixa e
equivalentes de caixa  (174)  (44)
No início do exercício  997 1.041

Aumento(redução) de caixa e
equivalentes de caixa  (174)  (44)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DE 2018 E 2017 - MÉTODO INDIRETO

(Em milhares de reais)
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DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 21.350

CNPJ nº 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019
1. Data, hora e local: Realizada aos 28 dias do mês de março de 
2019, às 09:00 horas, na sede operacional da DIRECIONAL 
ENGENHARIA S/A (“Companhia”), na Rua dos Otoni, no 177, 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-270.
2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do 

quorum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a 
convocação. Participaram, na condição de convidados, portanto sem 
direito a voto, em conformidade com o Artigo 19, Parágrafo 3º do 
Estatuto Social da Companhia, o Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores, Sr. José Carlos Wollenweber Filho. 3. Mesa: 
Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Wilson Nélio 
Brumer. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a remuneração 
global anual da administração para o exercício social de 2019; (ii) 
a renúncia do Sr. Ricardo Valadares Gontijo ao cargo de Diretor sem 

Diretor Vice-Presidente Executivo e designação dos cargos de Diretor 
de Engenharia Técnica e Diretor Comercial, conforme disposto no 
art. 20, alínea “d” do Estatuto Social; (iv) a eleição de dois novos 
membros da Diretoria da Companhia; (v) a reeleição do Diretor 
Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Companhia; 
(vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia; e (vii) as propostas de alterações a serem feitas no 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: As deliberações 
foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros presentes: (i). 
Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração 
para o exercício social de 2019, a ser submetida para aprovação dos 
acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76, no valor 
de até R$ 9.530.000,00 (nove milhões e quinhentos e trinta mil reais).
(ii). Acataram a renúncia do Sr. Ricardo Valadares Gontijo, que 

nesta data, passando a compor exclusivamente este Conselho de 
Administração. (iii). Aprovar a extinção do cargo de Diretor Vice-
Presidente Executivo, conforme disposto no art. 20, alínea “d” do 
Estatuto Social, tendo em vista que as atribuições que competem 
a este cargo, já estão abrangidas pelas atribuições do cargo de 
Diretor Presidente, bem como aprovar a designação dos cargos de 
Diretor de Engenharia Técnica e Diretor Comercial. (iv). Eleger, nos 
termos do Estatuto Social, para compor a Diretoria da Companhia, 
(i) o Sr. Paulo Antônio Corrêa de Assis, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, C.I. n.º M-3.312.859 SSP/MG, inscrito no CPF 
sob o n.º 780.337.306-25 ocupando o cargo de Diretor Comercial; 
e (ii) o Sr. Rafael Passos Valadares, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da C.I. n.º MG-6.672.134 SSP/MG, inscrito no CPF sob 
o n.º 031.409.286-29, ocupando o cargo de Diretor de Engenharia 
Técnica; ambos com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na 

1º e 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão 
incursos em quaisquer dos impedimentos previstos em lei para o 
exercício das atividades mercantis e que não foram condenados às 
penas de suspensão ou inabilitação temporária pela CVM, sendo 
elegíveis para os respectivos cargos de Diretor Comercial  e Diretor 
de Engenharia Técnica da Companhia.  (v). Aprovar a reeleição do 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, 
Sr. José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 24.469.620-2, expedida pela 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 263.420.548-19. O Diretor 

do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não está incurso 
em quaisquer dos impedimentos previstos em lei para o exercício das 
atividades mercantis e que não foi condenado às penas de suspensão 
ou inabilitação temporária pela CVM, sendo elegível para o cargo de 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 
Assim sendo, a Diretoria da Companhia é composta pelos Srs. 
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Guilherme de Rezende 
Castanheira, reeleitos nos termos da Ata de Reunião do Conselho de 
Administração ocorrida em 30 de abril de 2018 e registrada na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o n. 6890404, 
e pelo Srs. José Carlos Wollenweber Filho, Paulo Antônio Corrêa 
de Assis e Rafael Passos Valadares, ora eleitos. Nos termos do 
Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato dos membros da Diretoria 

Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2020. Os Diretores 
ora reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a posse 
de seus sucessores. (vi). Aprovar a convocação, nos termos do artigo 
20, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a qual será convocada nos termos e prazos 
da lei.  (vii). Aprovar as propostas de alterações no Estatuto Social 
da Companhia, a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária de 2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e 
aprovada por todos. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Ricardo 
Valadares Gontijo. Secretário: Wilson Nélio Brumer. Conselheiros: 
Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, 
Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares 
Gontijo, Luiz André Rico Vicente, Wilson Nélio Brumer e Paulo 
Nobrega Frade. Convidados: José Carlos Wollenweber Filho. Belo 
Horizonte, 28 de março de 2019. Conselheiros de Administração: 
Ricardo Valadares Gontijo; Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo;  
Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo; Ricardo Ribeiro Valadares 
Gontijo; Luiz André Rico Vicente; Wilson Nélio Brumer e  P a u l o 
Nóbrega Frade . Convidado: Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores - José Carlos Wollenweber Filho. 

 

FuNDAÇÃo J. romEu CANÇADo

CNPJ 17 .396 .946/0001-11 Convocação de assembleia Geral ordiná-
ria. Por este e nos termos do Estatuto vigente, ficam os senhores mem-
bros do Conselho Curador, diretor e Fiscal da Fundação J . romeu Can-
çado convocados para a reunião ordinária, a se realizar no dia 30 de 
abril, do corrente ano, às nove horas e trinta minutos, no sexto andar do 
Edifício Baeta Vianna, à rua dos Otoni, 927, a fim de eleger os membros 
do Conselho, tomar conhecimento do relatório das atividades, presta-
ção de contas e das informações sobre as demandas judiciais em face da 
Fundação. Não havendo número suficiente para deliberação, ficam os 
senhores membros desde logo convocados para o dia 30 de abril do cor-
rente ano, às 10:00 horas, no mesmo local e para os mesmos fins. Todos 
os membros já foram convocados por email e confirmados por telefone. 
belo Horizonte, 17 de abril de 2019 . Juliana barbosa Cançado, Presi-
dente do Conselho Curador .’’

4 cm -17 1217926 - 1

GLoBo 100 EmPrEENDimENToS imoBiLiArioS S/A.
CNPJ: 17 .489 .322/0001-49 - assEmblEIa GEral ordINÁrIa 
– CoNVoCaçÃo - são convocados os senhores e senhoras acionis-
tas da Globo 100 Empreendimentos Imobiliários s/a a se reunirem 
em assembleia Geral ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 
2019, às 19 horas, no auditório da Cdl - Câmara de dirigentes lojis-
tas de montes Claros , à avenida sidney Chaves, 447, bairro Edgar 
Pereira, nesta cidade de Montes Claros – MG, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativos ao exer-
cício social findo em 31/12/2018; b) Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, com a cons-
tituição de reservas de lucros e distribuição de dividendos . Comuni-
camos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere à lei nº 6 .404/1976, art . 133, com 
as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2018 . montes Claros/mG, 01 de abril de 
2019 . Ivo stehling - Presidente do Conselho de administração .
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

PC 013/2019 PP 010/2019 aq . de mat . e equip . médicos, medicamen-
tos e materiais p/ desinfecção . 1º aditivo ao CTr 043/19- suprime item 
19-inc . II, §2º, art . 65, l . 8 .666/93-12/04/19 .
PC 021/2019 PP 016/2019 Cont . Empresa p/ Prest . serv . Confec . 
outdoor e busdoor visando a divulgação de campanhas do samu 192 
macro Norte . Prorroga Credenciamento 03/05/2019- 15:00 - (38)2211-
0003 - solicitação edital via email: licitacao@cisrun .saude .mg .gov .br 
e/ou retirada no site http://www .cisrun .saude .mg .gov .br

3 cm -17 1217876 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 

DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN
PC 033/2017 - PP 025/2017- Cont . de seguro automotivo p/ frota 
do CIsruN/samu . 5º aditivo ao CTr 092/17- acresce 02 veícu-
los na apólice 4492000116331-Vr .r$4 .511,51-§1º, art .65, l . 8 .666/93 
- 05/04/19 .

2 cm -17 1217920 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS

EXTraTo EdITal dE CoNVoCaçÃo . o Conselho regional de 
medicina do Estado de minas Gerais, Crm-mG, no uso de suas atri-
buições legais e, em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso 
nº 01/2017, CoNVoCa os candidatos Carlos roGÉrIo CosTa 
CamIlo e GusTaVo dE aNdradE NoGuEIra, cargo de agente 
administrativo – belo Horizonte, a comparecer, no endereço: rua dos 
Timbiras, 1 .200 – bairro Funcionários – 30140-060 - belo Horizonte 
- mG, no dia 23/04/2019, às 15h e às 15h30 respectivamente, para afe-
rição da veracidade da autodeclaração na forma do item 8 do Edital do 
Concurso . belo Horizonte, 16 de abril de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro 
C . duarte lemos – Presidente .

3 cm -17 1218347 - 1

moiNHo SuL miNEiro S/A
CNPJ 25 .860 .305/0001-02 - NIrE: 313000471-13

EdITal dE CoNVoCaçÃo

assEmblEIa GEral ordINÁrIa E EXTraordINÁrIa
Ficam convocados os senhores acionistas para participarem das assem-
bleias Geral ordinária e Extraordinária do moinho sul mineiro s/a, 
a serem realizadas em sua sede social à rua Tiradentes, n . 933, Vila 
mendes, em Varginha (mG), às 13:30 horas do dia 30/04/2019 , em 1ª 
convocação às 13:45 horas; em 2ª convocaçãoàs 14:00 horas ; em 3ª 
convocação às 14:15 horas, instaladas conforme o quórum estatutário, 
a fim de deliberarem sobre : ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (i) 
examinar , discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a dis-
tribuição de dividendos, quando for o caso . assEmblÉIa GEral 
EXTraordINarIa - aprovar (i) a proposta do Conselho de admi-
nistração para destinação dos recursos oriundos de subvenção de incen-
tivo fiscal, conforme solicitado pela auditoria da Companhia; e (ii) a 
inclusão da atividade de “locação de imóveis próprios e de terceiros” 
no objeto social da Companhia . Ficam cientes os acionistas que estão 
à disposição na sede da Companhia todos os documentos previstos no 
art . 133 da lei 6404/76 .
Varginha, 11 de abril de 2019 .

miguel Eduardo Paula de luca
Presidente do Conselho de administração

6 cm -11 1215805 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190223.
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MINERAÇÃO  JACUÍPE  S.A.
CNPJ N° 09.159.307/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Mineração Jacuípe S.A. apresenta-lhes, a seguir, as Demonstrações Financeiras 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei n° 
6.404/76) que incluem os dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei n° 11.941, de 27 de 
maio de 2009 e Lei 12.973, de 13 de maio de 2014.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2019. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
Ativo Nota 2018  2017 Passivo Nota   2018   2017
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 93 113 Fornecedores 20 24
Tributos a recuperar 27 26 Salários e encargos 10 5

120 139 30 29
Não circulante Não circulante
Créditos com partes relacionadas - 7 Empréstimos com partes relacionadas 6 14.059 11.474
Imobilizado 4 103.188 88.106 Obrigações Tributárias 378 230
Custos de exploração 5 31.811 27.158 Imposto de renda e contribuição social diferido 7 16.895 11.168
Diferido 426 363 31.332 22.872

135.425 115.634 Patrimônio líquido
Capital social 71.387 71.193
Ajustes acumulados de conversão 67.248 51.335
Prejuízos acumulados    (34.452) (29.656)

104.183 92.872
Total do ativo 135.545 115.773 Total do passivo e do patrimônio líquido 135.545 115.773

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

 
Capital 
Social

Ajustes acumulados 
de conversão

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 71.193 50.411 (18.264) 103.340
Ajustes de conversão de moedas - 924 - 924
Prejuízo do exercício - - (11.392) (11.392)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 71.193 51.335 (29.656) 92.872
Aumento de capital com emissão de ações 194 - - 194
Ajustes de conversão de moedas - 15.913 - 15.913
Prejuízo do exercício - - (4.796) (4.796)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 71.387 67.248 (34.452) 104.183

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 2018  2017
Despesas gerais e administrativas (233) (249)

(687) (577)
Ganhos na conversão de moedas 1.851 602
Lucro (prejuizo) antes do 
   imposto de renda e da contribuição social 931 (224)
Imposto de renda e contribuição social corrente - -
Imposto de renda e contribuição social diferido (5.727) (11.168)
Prejuízo do exercício (4.796) (11.392)

As notas explicativas são parte 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
 2018  2017

Prejuízo do exercício (4.796) (11.392)
Ajustes de conversão de moeda 15.913 924
Total do resultado abrangente 11.117 (10.468)

As notas explicativas são parte 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 
MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

  2018  2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais  
Lucro/prejuízo líquido antes do 
   imposto de renda e contribuição social 931 (224)
Ajustes para conciliar o lucro/prejuízo antes 

Depreciação 7 7
Juros de empréstimo 689 600
Ganhos e perdas na conversão de moedas (1.865) (710)
 (238) (327)
 Redução (aumento) no ativo:
Créditos com partes relacionadas 7 (8)
Impostos a recuperar (1) (3)
Aumento (redução) no passivo:
Fornecedores e outras obrigações 5 6
Impostos a recolher (1) 1

   nas atividades operacionais (228) (331)

Aumento do capital com emissão de ações 194 -

194 -
Ajustes de conversão de moeda 14 108

(20) (223)
113 336
93 113

As notas explicativas são parte 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Mineração Jacuípe S.A. (“Companhia”), de capital fechado, com 
sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, tem como 
objeto social o exercício das atividades de prospecção, exploração 
e comercialização de minério de ferro, bem como a participação em 
outras sociedades, como sócia ou acionista.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações 

divulgação pela Diretoria da Companhia no dia 12 de abril de 2019 e 
serão objeto de aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as Leis das Sociedades por Ações e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
conforme aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Diante da regulamentação do CPC 02 – Efeitos das Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Financeiras, a 
Companhia, seguindo os fatores de determinação explícitos no 

como é, de fato, administrada, é o dólar norte-americano.

convertendo-se os valores de moeda funcional (Dólar norte-
americano) para Reais utilizando a taxa de câmbio de fechamento 
do ano para ativos e passivos, sendo o patrimônio líquido e as contas 
de resultado mantidas a valor histórico de formação. As variações 
cambiais resultantes das conversões acima citadas de ativos e 

denominada “Ajustes Acumulados de Conversão”. A taxa de câmbio 
do Real (R$) para o Dólar norte-americano em 31 de dezembro de 
2018 era de R$3,87 (R$3,31 em 31 de dezembro de 2017).
3. Sumário das principais práticas contábeis
3.1) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. A 
receita de vendas é reconhecida quando o controle de bens ou serviços 

qual a Companhia espera ter direito em troca destes bens ou serviços. 
As receitas e despesas de juros são reconhecidas “pro-rata temporis” 

3.2) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são 

mudança de valor.
3.3) Imobilizado: O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico 
deduzido da depreciação. Os custos incluem gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos. Os custos 
subsequentes à aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos 
ativos somente quando é provável que benefícios econômicos futuros 
relacionados com o item agregarão valor para a Companhia e ainda 

custos, incluindo custos de reparos e manutenção, são registrados no 
resultado do período em que são incorridos. 
É constituída depreciação para todo o imobilizado, à exceção dos 
terrenos que não são depreciados. As taxas de depreciação são 
baseadas na vida útil estimada dos bens, como segue: 
Edifícios 25 anos;
Ativos minerários e desenvolvimento de minas Vida útil das minas;
Outros ativos 5 a 10 anos.
A vida útil estimada de cada ativo foi avaliada com base nas estimativas 
de sua própria vida útil econômica e na avaliação atual de reservas 
economicamente recuperáveis da propriedade da mina em que o item 
está localizado e em possíveis variações futuras nessas avaliações. As 
mudanças nas estimativas que afetam o cálculo da vida útil das minas 
são contabilizadas prospectivamente. 
O ganho ou perda decorrente da alienação ou do sucateamento de um 
ativo é determinado como a diferença entre os resultados das vendas, 
líquidos de custos de comercialização, e o valor contábil do ativo, e são 
reconhecidos no resultado do período em que são incorridos.
3.4) Custos de exploração: Os custos de exploração se referem a custos 
incorridos na exploração e avaliação de potenciais reservas minerais e 
incluem custos como sondagens, testes de amostras e custos atribuídos 
aos estudos de viabilidade das minas. Os custos de exploração e 
avaliação para cada área de interesse (uma autorização, concessão, 
licença ou alvará individuais), que não aquela adquirida na compra de 
outra empresa de mineração, são reconhecidos como um ativo desde 
que seja atendida uma das condições abaixo:

 Sejam totalmente recuperáveis através do desenvolvimento bem 
sucedido da área de interesse ou, alternativamente, através de sua 
venda; ou

 As atividades de exploração e avaliação na área de interesse ainda 
não chegaram a um estágio que permita uma avaliação razoável 
da existência, ou não existência, de reservas economicamente 

planejadas para o futuro em relação à área.
Os custos de exploração e avaliação incorridos são reconhecidos no 
ativo pelo  custo de aquisição ou pelo valor justo se adquiridos como 
parte de uma combinação de negócios.
O teste de “impairment” é realizado, individualmente ou no nível 
da unidade geradora de caixa, quando há indicadores de que o valor 
contábil dos ativos pode exceder seu valor recuperável. Quando isto 
ocorre, o valor é provisionado no período em que é determinado. Os 
ativos de exploração são avaliados regularmente e são mantidos se 
pelo menos uma das condições descritas acima é satisfatória.
Os gastos são transferidos para os ativos de desenvolvimento da 
mina uma vez que o projeto se torna viável. Isto requer a conclusão 
satisfatória de estudos de viabilidade técnica e comercial e todas as 
aprovações internas relevantes.
Esses custos serão amortizados durante o período de vida útil das 
minas com base nas reservas prováveis e provadas.
3.5) Diferido: o saldo de diferido é composto por gastos pré-
operacionais capitalizados e está registrado ao custo de aquisição e 
formação ajustado pela amortização acumulada e perdas do valor 
recuperável, quando aplicável. A amortização se inicia quando o 
projeto cujos gastos pré-operacionais foram capitalizados entra em 
fase de produção e é calculada por método linear. A lei 11.638/07 
eliminou a conta ativo diferido, nos moldes anteriormente existentes. 
Dessa forma, o saldo existente em 31 de dezembro de 2007 na 
Companhia que não pode ser realocado em outro grupo de contas, 
devido à sua natureza, permaneceu registrado no ativo, sob a mesma 

3.6) Perda no valor recuperável de ativos (“impairment”): Em cada 
data de fechamento contábil, a Administração avalia os valores 
contábeis dos ativos tangíveis e intangíveis da Companhia para 
determinar se há algum indício de “impairment”. Se houver tal 

determinar o valor da potencial perda. 
O valor recuperável do ativo corresponde ao maior valor entre o valor 
justo, deduzido dos custos de alienação, e o valor em uso. Na avaliação 

Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) é 
estimado como sendo menor que seu valor contábil, o valor contábil 
do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor 
recuperável. 
Quando uma perda por “impairment” é subsequentemente 
revertida, o valor registrado do ativo (ou unidade geradora de 
caixa) é incrementado para a estimativa revisada de seu novo valor 
recuperável, contudo, esse valor não deve exceder o valor contábil que 
teria sido determinado caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida 
em períodos anteriores. A reversão de uma perda por “impairment” é 
imediatamente reconhecida no resultado do exercício.
3.7) Outros passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido.
3.8) Tributação: A Companhia é optante pelo Lucro Real como regime 
de tributação sobre lucro.

4. Imobilizado
Terrenos Edifícios

Ativos 
minerários 

Imobilizações em 
andamento Total

Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2016 9.335 206 67.989 141 9.310 86.981
Ajuste de conversão 140 4 1.020 2 140 1.306
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.475 210 69.009 143 9.450 88.287
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (45) - (121) - (166)
Adições - (4) - (3) - (7)
Ajuste de conversão - (4) - (4) - (8)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (53) - (128) - (181)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 9.475 157 69.009 15 9.450 88.106
Custos
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.475 210 69.009 143 9.450 88.287
Ajuste de conversão 1.623 36 11.824 24 1.620 15.127
Saldo em 31 de dezembro de 2018 11.098 246 80.833 167 11.070 103.414
Depreciação/amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (53) - (128) - (181)
Adições - (4) - (3) - (7)
Ajuste de conversão - (13) - (25) - (38)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (70) - (156) - (226)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 11.098 176 80.833 11 11.070 103.188
5. Custos de exploração Caracterização

de minério
Análises 

Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 19.150 206 324 668 6.408 26.756
Ajuste de conversão 288 3 5 10 96 402
Saldo em 31 de dezembro de 2017 19.438 209 329 678 6.504 27.158
Saldo em 31 de dezembro de 2017 19.438 209 329 678 6.504 27.158
Ajuste de conversão 3.330 36 56 116 1.115 4.653
Saldo em 31 de dezembro de 2018 22.768 245 385 794 7.619 31.811
6. Empréstimos com partes relacionadas  
A Companhia possui empréstimos com sua controladora direta, que 
foram concedidos com o intuito de disponibilizar recursos para que 
a Companhia possa desenvolver suas  atividades operacionais. Os 
empréstimos são passíveis de juros, calculados à taxa de 6% a.a..
7. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos apresentam as 
seguintes naturezas:

2018 2017
IRPJ – diferenças temporárias   (12.423)   (8.212)
CSLL – diferenças temporárias (4.472)  (2.956)
   (16.895)   (11.168)

DIRETORIA:

Jayme Nicolato Correa Thiago Semião Roldão

CONTADOR:
Flávio Ary de Oliveira Silveira

CRC: MG 095.168/O-9
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ECON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 27.705.874/0001-09 - NIRE 31300118177
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Rafael dos Santos Selva, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Carteira de Identidade n. MG-10.187.783, expedido pela PCMMG, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 042.161.576-10, residente e domiciliado 
na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Rua Ministro 
Orozimbo Nonato, n. 589, apto. 1002, Bairro Vila da Serra, CEP 
34.006-053; e Teodomiro Diniz Camargos, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n. M-116.703, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 372.603.836-
15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado 
de Minas Gerais, na Rua Manuel Teixeira de Sales, n. 200, Bairro 
Mangabeiras, CEP 30.210-130, na qualidade de diretores da ECON 
PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade por ações de capital fechado, 
com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
na Rua Santa Rita Durão, n. 444, 2° andar, Bairro Savassi, CEP 
30.140-111, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.705.874/0001-09, 
e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 
NIRE n. 3130011817-7 (“Companhia”), em conformidade com 
as disposições legais, em especial com o disposto no Artigo 7°, 
Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, e na Lei 
6.404/76 (Lei das S/A) convoca todos os acionistas para se reunirem 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na 
cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Santa 
Rita Durão, n. 444, 2o andar, bairro Savassi, CEP 30140-11, no 
dia 06 de maio de 2019, às 09:30 horas,
a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

ício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; (b) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; e (c) Eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia. 2) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 
do Estatuto Social da Companhia; e (b) Consolidação do Estatuto 
Social da Companhia.  Os documentos previstos no artigo 133 da Lei 
6.404/1976 encontram-se disponíveis na sede da Companhia e foram 
devidamente publicados no dia 5 de abril de 2019, no Jornal Hoje em 

de Minas Gerais, Caderno 2, pág. 13.É resguardado aos acionistas o 
direito de serem representados em Assembleia por procurador, que 
deverá se apresentar munido de procuração, sendo este acionista, 
administrador da Companhia ou advogado, na forma do disposto no 
artigo 126, Parágrafo Primeiro da Lei 6.404/76. Belo Horizonte/MG, 
12 de abril de 2019. Rafael do Santos Selva e Teodomiro Diniz 
Camargos - Diretores da ECON PARTICIPAÇÕES S/A.

CENTro oFTALmoLÓGiCo DE miNAS GErAiS S/A
 CNPJ nº 17 .357 .641/0001-09 NIrE 3130001974-8 EdITal dE CoN-
VoCaçÃo Para a assEmblEIa GEral ordINÁrIa Ficam os 
senhores acionistas convocados para se reunirem em assembleia Geral 
ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, às 19:00 horas, na 
sede social do Centro oftalmológico de minas Gerais s/a (“Compa-
nhia”), localizada na rua santa Catarina, nº 941, bairro de lourdes, 
em belo Horizonte, minas Gerais, CEP 30 .170-080, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: assembleia Geral ordinária: 1 . Pres-
tação de contas dos administradores e exame, discussão e votação do 
relatório da administração e das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2 . deliberação 
sobre a destinação de resultados da Companhia; 3 . Fixação da remune-
ração global dos membros do Conselho de administração e da dire-
toria da Companhia; e 4 . Eleição dos membros do Conselho Fiscal, 
sendo 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, e fixação 
de sua remuneração. Instruções Gerais: Os instrumentos de mandato 
deverão ser depositados na sede da Companhia até as 17 (dezessete) 
horas do dia 29 de abril de 2019 . o acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer às assembleias Gerais munido de documentos que 
comprovem sua identidade . os documentos relativos à ordem do dia 
encontram-se à disposição para exame dos senhores acionistas na sede 
da Companhia . belo Horizonte, 16 de abril de 2019 . Gustavo Carlos 
Heringer diretor Presidente
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SAE - SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA E 
ESGoToS DE iTuiuTABA - mG. 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 015/19 . a saE, através de sua diretoria e 
do Pregoeiro, situado na rua 33, nº 474, setor sul, cidade de Ituiutaba, 
estado de minas Gerais, CEP – 38300-030, torna público que se acha 
aberto o presente Pregão Presencial, sob o nº 015/19, tipo mENor 
PrEço Por loTE, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com a lei nº 10 .520/02 e decretos municipais nº 5 .653/05 e nº 
5 .908/06 . objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
controle, operação e fiscalização de Portarias e serviços de Atendimento 
ao Público, por 12 (doze) meses, conforme descrições, especificações, 
quantidades e condições constantes no Termo de Referência - Anexo 
I, do Edital . departamento responsável: desenvolvimento Humano 
e Comercial . recurso orçamentário: 17 .122 .0002 .2 .226 .3 .3 .90 .37 .00 . 
Entrega dos envelopes de habilitação e de proposta devidamente assi-
nados e lacrados: até a data: 07/05/2019 às 14h00 . abertura dos enve-
lopes: Data: 07/05/2019, às 14h00. O Edital na íntegra e as informações 
complementares ao Pregão encontram-se à disposição dos interessados 
no site www .sae .com .br, ou na sala onde se encontra o Pregoeiro e a 
Equipe de apoio, na rua 33 nº 474 – setor sul, Ituiutaba-mG, CEP 
38300-030 . Fones: (34)3268-0401 / (34)3268-0404 . Ituiutaba-mG, 10 
de abril de 2019 . João alberto Franco martins . Pregoeiro da saE .

saE - suPErINTENdÊNCIa dE ÁGua E EsGoTos dE ITuIu-
Taba - mG . PrEGÃo PrEsENCIal Nº 016/19 . a saE, através 
de sua diretoria e do Pregoeiro, situado na rua 33, nº 474, setor sul, 
cidade de Ituiutaba, estado de minas Gerais, CEP – 38300-030, torna 
público que se acha aberto o presente Pregão Presencial, sob o nº 
016/19, tipo mENor PrEço Global, o qual será processado e jul-
gado em conformidade com a lei nº 10 .520/02 e decretos municipais 
nº 5 .653/05 e nº 5 .908/06 . objeto: Contratação de empresa para serviços 
de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva de atuadores elé-
tricos e comissionamento de válvulas guilhotina da ETa da saE, con-
forme descrições, especificações, quantidades e condições constantes 
no Termo de referência - anexo I, do Edital . departamento responsá-
vel: operação . recurso orçamentário: 17 .512 .0014 .2 .244 .3 .3 .90 .39 .00 . 
Entrega dos envelopes de habilitação e de proposta devidamente assi-
nados e lacrados: até a data: 03/05/2019 às 14h00 . abertura dos enve-
lopes: Data: 03/05/2019, às 14h00. O Edital na íntegra e as informações 
complementares ao Pregão encontram-se à disposição dos interessados 
no site www .sae .com .br, ou na sala onde se encontra o Pregoeiro e a 
Equipe de apoio, na rua 33 nº 474 – setor sul, Ituiutaba-mG, CEP 
38300-030 . Fones: (34)3268-0401 / (34)3268-0404 . Ituiutaba-mG, 10 
de abril de 2019 . João alberto Franco martins . Pregoeiro da saE .

10 cm -17 1218297 - 1

CoNVAP miNErAÇÃo S.A.
CNPJ 17 .250 .994/0001-05 – NIrE 31300046184

assEmblÉIa GEral ordINÁrIa - CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas da Convap mineração s .a ., convoca-
dos para a assembléia Geral ordinária, a realizar-se no dia 30 (trinta) 
de abril de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa na rodo-
via mG-10, Km 24,3, s/nº, sala 11, bairro angicos, CEP 33200-000, 
Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte: 1) Exame, dis-
cussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 .12 .2018; 
2) reeleição dos membros do Conselho de administração; 3) Fixação 
da remuneração dos administradores . Vespasiano, mG, 16 de abril 
de 2019 . (a) luiz Felippe de lima Vieira - Presidente do Conselho 
de administração .
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VAPCoN ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES S.A
CNPJ 24 .004 .211/0001-60 - NIrE 31300118363

assEmblÉIa GEral ordINÁrIa – CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas da Vapcon Engenharia e Construções 
s .a ., convocados para a assembléia Geral ordinária, a realizar-se no 
dia 30 (trinta) de abril de 2019, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), 
na sede da empresa na rodovia mG-10, Km 24,3, s/nº, Prédio I, sala 
18, Bairro Angicos, CEP 33200-000, Vespasiano, MG, a fim de deli-
berar sobre o seguinte: 1) Exame, discussão e votação do relatório 
dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 .12 .2018; 2) Fixação da remuneração dos 
administradores . Vespasiano, mG, 16 de abril de 2019 . (a) Flávio de 
lima Vieira – diretor Presidente .
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CALCiNDo PArTiCiPAÇÕES E ENGENHAriA S.A.
CNPJ 16 .554 .560/0001-28 - NIrE 31300006395

assEmblÉIa GEral ordINÁrIa - CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas da Calcindo Participações e Engenharia 
s .a ., convocados para a assembléia Geral ordinária, a realizar-se no 
dia 30 (trinta de abril de 2019), às 9:30 (nove horas e trinta minu-
tos), na rodovia mG-10, Km 24,3, s/nº, sala 10, bairro angicos, CEP 
33200-000, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte: 
1) Exame, discussão e votação do relatório dos administradores e 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31 .12 .2018; 2) reeleição dos membros do Conselho de adminis-
tração; 3) Fixação da remuneração dos administradores . Vespasiano, 
mG, 16 de abril de 2019 . (a) luiz Felippe de lima Vieira - Presidente 
Conselho administração .
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CoNVAP ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES S.A.
CNPJ 17 .250 .986/0001-50 - NIrE 31300036278

assEmblÉIa GEral ordINÁrIa – CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas da Convap Engenharia e Construções 
s .a ., convocados para a assembléia Geral ordinária, a realizar-se no 
dia 30 (trinta) de abril de 2019, às 9:00 (nove) horas, na sede da empresa 
na rodovia mG-10, Km 24,3, s/nº, bairro angicos, CEP 33200-000, 
Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte: 1) Exame, dis-
cussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 .12 .2018; 
2) reeleição dos membros do Conselho de administração; 3) Fixa-
ção da remuneração dos administradores . Vespasiano, mG, 16 de abril 
de 2019 . (a) luiz Felippe de lima Vieira - Presidente do Conselho de 
administração .
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rimA iNDuSTriAL S.A.
 CNPJ 18 .279 .158/0001-08 . Edital de Convocação . Ficam convocados 
os senhores membros acionistas da rima Industrial s .a, a reunirem-se 
em assembleia Geral ordinária e Extraordinária, em sua sede social, 
no distrito Industrial de bocaiuva, em bocaiuva/mG, às 16 (dezes-
seis) horas do dia 30 de abril de 2019, em primeira convocação, com o 
número regular de acionistas e, em segunda convocação, com qualquer 
número de acionistas, às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) minutos, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de con-
tas, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) delibe-
ração sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2018; 3) distribuição de dividendos aos acionistas . 4) Eleição 
dos membros do Conselho Fiscal; 5) Eleição dos membros do Conse-
lho de administração . 6) discussão e deliberação do valor destinado à 
remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal da sociedade .7) 
deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia . bocaiuva/
mG, 02 de abril de 2019 . ricardo antonio Vicintin - Presidente
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190224.
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GENErAL CABLE BrASiL iNDÚSTriA E ComÉrCio DE 
CoNDuTorES ELÉTriCoS LTDA. 

CNPJ 02.180.624/0001-63     
    BALANÇo PATrimoNiAL Em 31 DE DEZEmBro DE 2018  

(Em milhares de reais) 
  ATIVO                                                       31/12/2018       31/12/2017 
  CIRCULANTE                                                                                       
 Caixa e equivalentes de caixa                           31,275               39,843 
  Contas a receber de clientes-terceiros              75,983               89,234 
  Contas a receber de partes relacionadas       4,739                    198 
  Estoques       66,136             101,020 
  Impostos a recuperar      14,095               29,034 
  Instrumentos Financeiros “hedge”       6,986                      15 
  Créditos diversos        4,936                 5,571 
  Total do ativo circulante    204,150             264,915 
  NÃO CIRCULANTE                     
  Impostos a recuperar                               1,213                 5,660 
  Crédito diversos                                                  1,028                        - 
  Instrumentos financeiros derivativos       5,835               61,247 
  Depósitos judiciais        2,496                 2,094 
  Imobilizado                            142,557             155,877 
  Intangível            320                    248 
  Total do ativo não circulante                       153,449             225,126 
  ToTAL Do ATiVo                           357,599             490,041 
  PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   31/12/2018        31/12/2017 
  PASSIVO CIRCULANTE                                                                   
  Fornecedores Terceiros                             26,151               64,862 
  Fornecedores Partes Relacionadas           7,108               21,089 
  Empréstimos                                        -               10,740 
  Empréstimos Partes Relacionadas                      1,700               19,682 
  Salários, provisões e contribuições sociais         5,272                9,409 
  Impostos a Recolher        4,688                 4,111 
  Instrumentos financeiros “hedge”                      1,433                         - 
  Adiantamento de Clientes                             39,561               46,029 
  Faturamento antecipado             67                         - 
  Outras obrigações        9,008                 8,643 
  Total do Passivo Circulante                           94,988             184,565 
  NÃO CIRCULANTE                                                                              
  Instrumentos financeiros derivativos de LP          133                         - 
  Partes relacionadas                             58,122             289,183 
  Outras obrigações                                               3,043                 4,213 
  Provisão para riscos tributários, cíveis e                                                 
  trabalhistas                                                       8,991               15,836 
  Imposto de renda diferido passivo              -                21,574 
  Total do Passivo Não Circulante     70,289             330,806 
  PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO                                                
  Capital Social                          536,087              211,018 
  Reserva de Lucros                                                490                     490 
  Prejuízos Acumulados                                (344,255)           (236,838) 
  Total do Patrimônio Líquido                      192,322             (25,330) 
  ToTAL Do PASSiVo E Do                                                              
  PATrimÔNio LÍQuiDo                          357,599              490,041 
                 DEmoNSTrAÇÃo DoS FLuXoS DE CAiXA               
 PArA o EXErCÍCio FiNDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2018 
                               (Em milhares de reais)      2018                   2017 
  FLUXO DE  CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS             
  Lucro líquido (prejuízo) do Exercício        (107,417)                57,722 
  Ajustes para reconciliar o lucro líquido                                                 
  (prejuízo)  do  exercício  com  o  caixa                                                  
  líquido gerado  pelas  ( aplicado  nas )                                                   
  atividades operacionais:                                                                         
  Depreciação e Amortização                            13,723               12,932 
  Provisão (reversão)  para “impairment”                                                
  de ativo imobilizado                                                  -               (5,426) 
  Ganho na venda de ativo imobilizado           (12,433)                         - 
  Baixa de ativo imobilizado e intangível               (15)                 6,022 
  Provisão  (reversão) de  créditos  de                                                      
  Liquidação duvidosa - Contas a Receber              529                 (466) 
  Provisão para perdas de estoque      2,200              (2,109) 
  Juros, variações  monetárias  e cambiais                                               
  sobre partes relacionadas e empréstimos                                               
  e financiamentos                            52,133               35,366 
  Constituição de imposto de renda diferido                                            
  Passivo                          (21,574)                 7,439 
  Constituição de provisão para riscos                                                     
  tributários, cíveis e trabalhistas         581                 1,847 
                                                                        (72,273)             113,327 
  Redução(aumento) nos ativos operacionais:                                         
  Contas a receber de clientes - Terceiros         12,722               (9,726) 
  Estoques                           32,684      48,847 
  Partes relacionadas                         (4,541)         (198) 
  Impostos a recuperar                          31,945      11,519 
  Créditos diversos                            3,003     (1,618) 
  Depósitos Judiciais     (402)          (14) 
  Instrumentos financeiros derivativos             48,441             (55,528) 
  Aumento (redução) nos passivos operacionais:                                    
  Fornecedores - Terceiros                        (38,711)                 9, 323 
  Fornecedores – partes relacionadas             (13,981)               (6,160) 

        DEmoNSTrAÇÃo DoS FLuXoS DE CAiXA  
PArA EXErCÍCio FiNDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2018   
              (Em milhares de reais - continuação)   2018                2017 
Salários, provisões e Contribuições Sociais       (4,137)            (1,127) 
Impostos a recolher    (11,982)              3,925 
Instrumentos Financeiros derivativos        1,566           (5,319) 
Adiantamento de clientes e faturamento 
antecipado                                                           (6,401)         (24,223) 
Pagamento riscos tributários,cíveis,trabalhistas (7,426)           (8,409) 
Outras Obrigações         (805)              1,615 
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades  
operacionais                                                       41,975          (37,093) 
Juros pagos                            (28,534)          (17,009) 
Caixa Líquido gerado pelas (aplicado nas)  
atividades operacionais    (58,832)            59,224 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Caixa líquido na incorporação da Suazo 
Participações Ltda.                -                   97 
Aquisição de imobilizado e intangível               (5,854)            (5,864) 
Venda de imobilizado       14,431                     - 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimento         8,577            (5,767) 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Novos empréstimos bancários e com                                 
partes relacionadas               -              46,526 
Aporte de Capital – GC Sistemas   325,069             87,633 
Pagamentos de empréstimos bancários                    
e com partes relacionadas                              (283,382)         (154,532) 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento                            41,687           (20,373) 
REDUÇÃO DE CAIXA E   
EQUIVALENTES DE CAIXA    (8,569)             33,084 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO     39,843               6,759 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
NO FIM DO EXERCÍCIO         31,275             39,843 
                  
                  DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo 
PArA EXErCÍCio FiNDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2018 
         (Em milhares de reais)      2018                   2017 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  537,631            623,528 
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS     (495,432)         (538,599) 
LUCRO BRUTO     42,199              84,929 
DESPESAS OPERACIONAIS 
Despesas gerais e administrativas  (33,002)           (26,181) 
Despesas Comerciais                                       (33,389)           (26,451) 
Outras despesas operacionais líquidas               12,624                (525) 
LUCRO OPERACIONAL ANTES 
DO RESULTADO FINANCEIRO   (11,568)             31,772 
RESULTADO FINANCEIRO   
Receitas financeiras        6,167             75,512 
Despesas financeiras    (64,748)          (24,343) 
Variação cambial    (58,842)            (8,980) 
                                                                       (117,423)            42,189 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                       (128,961)            73,961 
 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
Correntes                -           (12,428) 
Diferido      21,574             (3,811) 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          (107,417)             57,722 
 
DEmoNSTrAÇÃo muTAÇÕES Do PATrimÔNio LiQuiDo 
PArA EXErCÍCio FiNDo Em 31 DE DEZEmBro DE 2018 
                                   (Em milhares de reais) 
                                          Capital    reserva     Prejuízos         
                    Social     de Lucro   Acumulados    Total 
SALDOS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2016    116,909        490        (294,583)    (177,184) 
 
Incorporação da Suazo         6,476            -                    23          6,500 
Aporte de Capital da 
GC Sistemas                     87,633            -                      -        87,633 
Lucro líquido do exercício           -            -             57,722       57,722 
 
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017     211,018       490         (236,838)     (25,330) 
 
Aporte de capital da 
GC Sistemas                      325,069            -                      -      325,069 
Prejuízo do exercício       -             -       (107,417)   (107,417) 
 
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018     536,087       490        (344,255)      192,322 
 
Cleber Valeriano da Silva  Alexandre miranda  marcelo de Paola 
            Controller                 Diretor Financeiro  Diretor Presidente 
      CrC SP-236716/o-6 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

MOVIMENTAÇÕES Capital Social Ações em Tesouraria Reservas de Capital Lucros Acumulados Totais
Saldo em 31/12/2016 1.532.859,23 232.689,64 7.833.999,98 9.599.579,85
Dividendos distribuidos -330.000,00 -330.000,00
Resultado do exercicio 596.227,31 596.227,31
Saldo em 31/12/2017 1.532.859,23 232.689,64 8.100.258,29 9.865.807,16
Dividendos distribuidos -400.000,00 -400.000,00
Resultado do exercicio 1.809.521,06 1.809.521,06
Saldo em 31/12/2018 1.532.859,23 232.689,64 9.509.779,35 11.275.328,22

ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE 2.368.314,02 181.330,39
Caixa e Bancos 4.811,08 2.423,81
Aplicações financeiras 2.029.630,26 8.134,20
Contas a receber 11.808,11 19.692,92
Estoques 0,00 0,00
Impostos e taxas a recuperar 152.106,44 151.079,46
Outros ativos circulantes 169.958,13 0,00
NÃO CIRCULANTE 7.362.871,97 8.709.165,01
Depósitos judiciais 7.230,60 7.230,60
Restituição valor disponibilizado IPI 0,00 0,00
Empréstimos compulsórios 0,00 8.701.934,41
Créditos com empresas 7.355.641,37 0,00
PERMANENTE 5.767.614,52 5.095.218,03
Investimentos 2.683.360,59 2.163.885,77
Imobilizado 3.084.253,93 2.931.332,26

TOTALDOATIVO 15.498.800,51 13.985.713,43

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE 456.952,63 353.386,61
Fornecedores 8.417,25 2.426,51
Titulos a pagar 0,00 0,00
Adiantamentos de cliente 0,00 2.000,00
Obrigações e contribuições sociais 18.146,50 58.741,43
Impostos a recolher 97.476,20 87.669,17
Salários e acordos a pagar 60.409,72 0,00
Outros passivos circulantes 272.502,96 202.549,50
NÃO CIRCULANTE 3.766.519,66 3.766.519,66
Impostos a recolher 2.313.322,05 2.313.322,05
Provisão para contingência 0,00 0,00
Titulos a pagar 1.453.197,61 1.453.197,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.275.328,22 9.865.807,16
Capital social 1.532.859,23 1.532.859,23
(-)Ações em tesouraria 0,00 0,00
Reservas de capital 232.689,64 232.689,64
Lucros acumulados 9.509.779,35 8.100.258,29
TOTALDO PASSIVO 15.498.800,51 13.985.713,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

2018 2017
RECEITABRUTAOPERACIONAL 2.885.968,81 2.707.660,87
Impostos Incidentes s/ vendas e
serviços -105.374,38 -98.829,62
RECEITALIQUIDA
OPERACIONAL 2.780.594,43 2.608.831,25
Custos das vendas e serviços 0 0
LUCRO BRUTO 2.780.594,43 2.608.831,25
Despesas gerais e administrativas -1.732.750,38 -1.322.439,17
Despesas financeiras -7.553,17 -30.676,21
Receitas financeiras 456.787,30 574.464,60
Variação ativa 2.153,70 57.959,66
Outras receitas operacionais 196.107,61 0
Resultado de equivalencia patrimonial 519.459,22 -889.300,14
LUCRO OPERACIONAL 2.214.798,71 998.839,99
Resultado não operacional 40.371,75 0,00
LUCROANTES DATRIBUTAÇÃO 2.255.170,46 998.839,99
(-) Provisão para contribuição social -124.318,97 -112.926,79
(-) Provisão para imposto de renda -321.330,43 -289.685,89
LUCRO OU PREZUIZO LÍQUIDO
DO EXERCICIO 1.809.521,06 596.227,31

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

2018 2017
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 1.809.521,06 596.227,31
Ajustes (despesas e receitas não caixa)
Depreciação 27.141,05 27.141,05
Equivalência Patrimonial -519.459,22 889.300,14
Total dos Ajustes -492.318,17 916.441,19
Fluxo de Caixa Bruto das Atividades
Operacionais 1.317.202,89 1.512.668,50
Variação dos Ativos Operacionais
(Aumento) / Redução do Contas a Receber 7.884,81 -5.219,92
(Aumento) / Redução do Estoque 0,00 0,00
(Aumento) / Redução de Depositos
Judiciais 0,00 0,00
(Aumento) / Redução de Impostos a
recuperar -1.026,98 -1.568,46
(Aumento) / Redução de Creditos de
Empresas 1.346.293,04 -980.689,98
(Aumento) / Redução de outros ativos -169.958,13 0,00

1.183.192,74 -987.478,36
Variação dos Passivos Operacionais
Aumento / (Redução) de Fornecedores
a Pagar 5.990,74 147,67
Aumento / (Redução) de Impostos a Pagar 9.807,03 -46.389,55
Aumento / (Redução) de Obrigações
Sociais 19.814,79 11.694,02
Aumento / (Redução) Titulos a pagar 0,00 0,00
Aumento / (Redução) Outros 67.953,46 -156.070,19

103.566,02 -190.618,05
1. Fluxo de Caixa Líquido das
Atividades Operacionais 2.603.961,65 334.572,09
2. Fluxo de Caixa de Atividades de
Financiamentos 0,00 0,00
Compras de Ativos Imobilizados 180.062,72 107.777,78
Investimento em Empresa Controlada 15,60 5.600,00
Distribuição de Lucros 400.000,00 330.000,00
Baixa de açoes 0,00 0,00
3. Fluxo de Caixa de Atividades de
Investimentos 580.078,32 443.377,78
Geração Líquida da Disponibilidade (1
+ 2 + 3) 2.023.883,33 -108.805,69
Saldo Inicial de Disponibilidades 10.558,01 119.363,70
Saldo Final de Disponibilidades 2.034.441,34 10.558,01
Variação de Disponibilidades 2.023.883,33 -108.805,69

VEMINAS CNPJ (MJ) Nº 17.165.804/0001-43

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação
societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
– CPC.
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição.
Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, deduzido da
depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método
linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens.

Emir Corrêa – Diretor
AMG- Consultoria Contábil e Tributaria Ltda CRC 6646/O-O-8
Leonardo Pereira Miranda CRC MG 091893/O - Contador

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE mAriANA/mG 

- aVIso dE susPENsÃo do Pregão Presencial PrG Nº 005/2019, 
Procedimento PrC 037/2018 . a autarquia, por meio de seu pregoeiro, 
designado pela Portaria nº35, de 01 de abril de 2019, no exercício de 
suas funções, torna público para conhecimento e participação de todo 
aquele a quem interessar a susPENsÃo da licitação na modalidade de 
pregão presencial do tipo menor preço global, destinada à contratação 
de empresa para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, 
para fechamento de áreas pertencentes ao serviço autônomo de Água 
e Esgoto – saaE mariana/mG (sede e distritos), em conformidade 
ao estabelecido no edital 008/2019 e anexos . Cuja abertura estava pre-
vista para o dia: 22/04/2019 às 09h15min . Estando susPENsa para 
promover necessárias adequações ao Edital. Desta feita, informo que a 
nova data de abertura da sessão será posteriormente publicada . robin-
son mendes Félix . mariana/mG, 17 de abril de 2019 .
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 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE iTAmBACuri-mG. 

Pregão (Presencial) nº 02/2019 . aviso de licitação . o saaE de Itam-
bacuri torna público que fará realizar, às 8 horas e 30 minutos, do dia 
03 de maio de 2019, licitação pública na modalidade Pregão (Presen-
cial) para o registro de preços para futura e eventual aquisição de com-
bustíveis e lubrificantes. Os interessados poderão retirar o Edital no 
Edifício sede do serviço autônomo de Água e Esgoto, rua Professor 
mendonça, nº 36, CEP: 39 .830-000,Centro,Itambacuri-mG ou solici-
tar o envio através do e-mail: cplpregoeiro@hotmail.com. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do telefone 33-3511-1249 
– Itambacuri, 17/04/2019 – Jorge renê Ferreira rodrigues, diretor 
Geral do saaE .
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SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE CAETE/mG

EXTraTo dE HomoloGaçÃo E adJudICaçÃo

o saaE de Caeté/mG,homologa o resultado da Tomada de Pre-
ços nº:003/2019 e adjudica o objeto as Empresas:aNalÍTICa 
QuÍmICa INdÚsTrIa E ComÉrCIo lTda EPP-CNPJ/mF nº 
08 .072 .145/0001-00,com o valor de r$62 .045,00(sessenta e dois mil e 
quarenta e cinco reais);QuImaFlEX ProduTos QuÍmICos lTda 
EPP-CNPJ/mF nº13 .224 .500/0001-59,com o valor de r$11 .520,00 
(onze mil, quinhentos e vinte reais);baumINas QuÍmICa N/NE 
lTda-CNPJ/mF nº23 .647 .365/0001-08,com o valor de r$88 .000,00 
(oitenta e oito mil reais);referente a aquisição de produtos,reagentes 
químicos e materiais para laboratório .Ficando o valor total em 
r$161 .565,00 (Cento e sessenta e um mil,quinhentos e sessenta e cinco 
reais) .Fundamento lei nº:8 .666/93 de 21/06/93 com suas posteriores 
alterações-Caeté/MG,16/04/19-Regina de Fátima Vieira Santos-Dire-
tora adm .Financeiro .
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 SAAE BoA ESPErANÇA – mG
 serviço autonomo de Água E Esgoto de boa Esperança – mG, aviso 
Edital Pregão Presencial Nº 10-19 . o serviço autonomo de Água E 
Esgoto do município de boa Esperança - mG, através da Pregoeira 
Valdinea de oliveira, comunica que fará realizar registro de Preço - 
Pregão Presencial nº 10-19– Processo nº 73/19, sendo menor global, 
para prestação de serviço de transporte de resíduos de Estação de Trata-
mento de Esgoto e Estação de Tratamento de Água, com abertura para 
o dia 06/05/19 às 14:15 quatorze horas e quinze minutos . a cópia na 
íntegra do Edital poderá ser retirada junto à Comissão de apoio ou atra-
vés da página da Internet www .saae .boaesperanca .mg .gov .br ou pelo 
e-mail licitacao@saae .boaesperanca .mg .gov .br . Qualquer informação 
adicional pelo telefone 35-3851-0559 . boa Esperança – mG, 17 de 
abril de 2019 .
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SAAE-SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 
DE GoVErNADor VALADArES/mG

EdITal ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 022/2019
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 018/2019

o saaE – serviço autônomo de Água e Esgoto do município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o Processo lici-
tatório nº 022/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 018/2019 
- tipo menor preço global, que tem por objeto a contratação do sEr-
VIço dE EXamEs mÉdICos laboraIs Para FINs oCuPa-
CIoNaIs . o Edital encontra-se disponível no site: www .saaegoval .
com .br, podendo ser obtido também através do email licitacao@saa-
egoval .com .br . o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 07 
de maio de 2019 .

Governador Valadares, 17 de abril de 2019 . (a): sebastião 
Pereira de siqueira - diretor Geral do saaE .
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CENTro HoSPiTALAr DE PArACATu S/A
EdITal dE CoNVoCaçÃo Para a assEmblEIa GEral 

ordINÁrIa a sEr rEalIZada Em 27/04/2019 .
Em conformidade com o que rege o Estatuto da sociedade em seu 
artigo 7, parágrafo único, Ficam convocados todos os acionistas e 
interessados para a assembleia geral ordinária, do Centro Hospitalar 
de Paracatu s/a, a realizar-se no dia 27/04/2019, nas dependências da 
sede da Empresa Centro Hospitalar de Paracatu s/a, inscrita no CNPJ 
23 .345 .010/0001-64, NIrE nº 31300006492, localizada à rua dona 
maria do Carmo Taveira Jordão, s/n, bairro alto do Córrego, na cidade 
de Paracatu/mG, CEP 38 .606-002 . Para efeito de quórum declara que o 
número é de 10 (dez) acionistas, primeira convocação dar-se-á ás 09:00 
horas, com a presença de no mínimo, ¼ dos representantes do capital 
social, e a segunda dar-se-á às 09;30 horas, com qualquer número de 
presentes, para deliberar sobre a seguinte ordEm do dIa: 1ª – apre-
sentação e aprovação das contas do exercício de 2018, 2ª - alteração/
fixação de honorários dos conselheiros, 3ª - Outros assuntos de inte-
resse da sociedade; Paracatu/mG, 08 de abril de 2019 . agostinho mar-
tins de oliveira Neto, Presidente .
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SiNDiCATo DoS PoLiCiAiS roDoViárioS FEDErAiS No
 ESTADo DE miNAS GErAiS – SiNPrF/mG

 EdITal dE CoNVoCaçÃo
 assEmblÉIa GEral EXTraordINÁrIa

o Presidente do sINPrF/mG, de acordo com os artigos 25-VI e 20-I 
do Estatuto, convoca os filiados para a Assembleia Geral Extraordi-
nária, a realizar-se no dia 25 de abril de 2019, em sua sede situada na 
av . Presidente Juscelino Kubitscheck, 10 .270, bairro Califórnia, belo 
Horizonte – mG, e conforme art . 22 podendo haver também nas demais 
sedes de delegacias da srPrF-mG por meio de transmissão ao vivo 
em link que será disponibilizado no site do sINPrF/mG dentro da área 
restrita ao filiado, em primeira convocação às 17horas e 30 minutos, 
com maioria dos filiados, e em segunda e última convocação, às 18:00 
horas, com qualquer número, para deliberar sobre:

 Informações sobre a PEC 06/2019.
 Pontos de impacto da reforma sobre a categoria dos Policiais rodo-
viários Federais .
 Ações de luta contra a reforma da previdência, estabelecidas pela 
união de Policiais do brasil – uPb .
 Estabelecimento de estratégias de luta conjunta da categoria contra a 
reforma da previdência .

belo Horizonte, 10 de abril de 2019
 José Henrique dos santos
 Presidente – sINPrF-mG

6 cm -17 1217983 - 1

DomiNGoS CoSTA iNDuSTriAS ALimENTiCiAS S/A
CNPJ 17 .159 .518/0001-75

EdITal dE CoNVoCaçÃo

Ficam os senhores acionistas da domingos Costa Industrias alimen-
tícias s/a, convocados na forma dos arts . 123/124, da lei Federal 
6 .404/76, para se reunirem em assembléia Geral ordinária, a teor do 
parágrafo único do art . 131 da mesma lei . a assembléia será reali-
zada às 9:00 horas do dia 30 de abril de 2019, em primeira convoca-
ção, e as 9:15 horas em segunda convocação, na sede da Empresa, a 
Praça louis Ensch, 160, Cidade Industrial, Contagem, minas Gerais, 
com a seguinte ordem do dia: I – Eleição da diretoria para o triênio 
2019/2022 . Contagem, 17 de abril de 2019 . PaTrICIa maCEdo 
CosTa - diretora Presidente .

3 cm -17 1217889 - 1

ViAÇÃo SErTANEJA LTDA.

CNPJ 16 .505 .190/0001-39 – NIrE 3120072173-4
Convocação para assembleias Gerais ordinária e Extraordinária .

Ficam convocados os senhores sócios quotistas para as assembleias 
Gerais ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 27 de abril 
de 2019, na sede da empresa na av . simão da Cunha, 69, Centro, aba-
eté/mG . a aGo instalar-se-á, em primeira convocação às 13:00 h e às 
13:30 h em segunda convocação, com a seguinte pauta: Tomar as con-
tas da administração e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resul-
tado econômico da sociedade no exercício de 2018 e, na sequência, 
instalar-se-á a aGE com a seguinte pauta: a) discutir e deliberar sobre 
as propostas de alterações do Contrato social, em especial para fins de 
reestruturação da empresa, para a transformação do modelo societário 
desta, conforme projeto de alteração já apresentado e discutido perante 
o Conselho de administração . b) Tratar de outros assuntos de interesse 
da sociedade constantes da ordem do dia . abaeté, 15 de abril de 2019 . 
Waldomir mendes morato de andrade - diretor Financeiro .

4 cm -15 1216964 - 1

FuNDAÇÃo CuLTurAL DE iTuiuTABA
EdITal dE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 002/19 . a Fundação Cultu-
ral de Ituiutaba, através de seu Presidente e do Pregoeiro, torna público 
que se encontra aberta a presente licitação, tipo mENor PrEço Por 
ITEm, a qual será processada e julgada em conformidade com a lei nº 
10 .520/02 e subsidiárias . objeto: rEGIsTro dE PrEços de locação 
de estruturas e serviços para atender às necessidades da FCI, pelo perí-
odo de 12 meses, conforme quantidades e condições constantes no Edi-
tal. Recurso orçamentário: 13.392.0010 2.0177 3.3.90.39.00. Prazo final 
para protocolo e abertura dos envelopes: data: 03/05/2019 às 15h00 . o 
Edital na íntegra encontra-se à disposição no site: www .fundacaocul-
turalituiutaba .com .br ou na sede da Fundação Cultural de Ituiutaba, na 
rua 24, nº 1332 - Centro, Ituiutaba/mG, CEP 38330-078 . Ituiutaba/
mG, 17 de abril de 2019 . Georges bou Hanna Filho - Pregoeiro .

3 cm -17 1217919 - 1
uNiÃo rio EmPrEENDimENToS S/A.

CNPJ-21 .888 .052/0001-16
CoNVoCaçÃo

Ficam convocados os senhores acionistas da união rio Empreendi-
mentos s .a ., para se reunirem em assembleia Geral ordinária, a se 
realizar no dia 30 .04 .2019, às 10 horas, em sua sede social, em Car-
valho Britto, Município de Sabará-MG, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) examinar, discutir e votar o relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 .12 .2018; b) deli-
berar sobre a destinação do resultado do exercício; c) fixar honorários 
da diretoria; d) outros assuntos de interesse da sociedade . Carvalho 
britto, 10 .04 .2019 . a diretoria .

3 cm -15 1216633 - 1

TorC TErrAPLENAGEm, oBrAS 
roDoViáriAS E CoNSTruÇÕES LTDA.

CNPJ N° 17 .216 .052/0001-00 - NIrE 3120080681-1
reunião de sócios Edital de Convocação

Ficam os sócios da sociedade Torc Terraplenagem, obras rodoviá-
rias e Construções Ltda. (“Sociedade”)convocados para se reunir em 
reunião de sócios, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 10:00 
horas, em primeira chamada, e às 10:30 horas, em segunda chamada, 
na sede da sociedade, na rua maranhão, nº 1 .694, 12º andar, bairro 
Funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre as seguin-
tes matérias constantes da ordem do dia: (a) a participação da socie-
dade em concorrência privada; e (b) a orientação de voto da sociedade 
na assembleia Geral ordinária da Concessionária de rodovias TEbE 
s/a . Todos os documentos relativos à ordem do dia encontram-se dis-
poníveis na sede da sociedade . belo Horizonte/mG, 16 de abril de 
2019 . sílvia Vilela miari Paulino .

4 cm -17 1218173 - 1

CAmPoS JAPur iNDÚSTriA E ComÉrCio 
DE ALimENToS LTDA.

CNPJ n . 12 .419 .635/0001-07 - NIrE 3120890200-2
EdITal dE CoNVoCaçÃo Para rEuNIÃo dE sÓCIos

Ficam os sócios da quotistas da CamPos JaPur INdÚsTrIa E 
ComÉrCIo dE alImENTos lTda . (“sociedade”) convocados 
para se reunirem em reunião de sócios no dia 26 de abril de 2019, 
às 10:00 horas, na sede da sociedade localizada na rua um, nº 35, 
bairro Condomínio dos Igarapés, Igarapés/mG, CEP 32 .900-000, a 
fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem 
do dia: (a) a apreciação das contas da administração, do balanço patri-
monial e da demonstração de resultado econômico referentes ao exer-
cício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (b) a destinação do 
resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018 . Igarapé/mG, 16 de abril de 2019 . Joana d’arc Campos lima 
– administradora .

4 cm -16 1217297 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190225.
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CASA DE CAriDADE SANTA TErEZA 

– Estabelecida à rua Irmã maria Carvalho, Nº 88, matozinho, serro – 
mG, Entidade Filantrópica Inscrita sob o CNPJ Nº 24 .975 .237/0001-56 . 
Extrato das Demonstrações Financeiras e Contábeis encerradas em 31 
de dezembro de 2018 . diário Nº 045 . aNo 2017: aTIVo: 5 .809 .780,59 
ativo circulante: 1 .587 .387,25 disponível: 1 .080 .846,49 Caixa: 
6.815,03 Bancos c/ movimento: 34.121,27 Aplicações financeiras: 
1 .039 .910,19 Valores a receber: 360 .501,77 - Estoques: 138 .744,31 - 
despesas antecipadas: 2 .766,73 – Valores a recuperar: 4 .527,95 Não 
Circulante: 4 .222 .393,34 realizável a longo Prazo: 6 .064,81 depósitos 
para Recursos Judiciais: 6.064,81 Investimentos: 303,61 Participações 
em outras sociedades: 303,61 Imobilizado: 4 .216 .024,92 bens e direi-
tos em uso: 5.526.198,03 (-) Depreciações acumuladas: (1.310.173,11) 
aNo 2018: aTIVo: 6 .041 .279,62 ativo circulante: 1 .974 .793,62 dis-
ponível: 990 .543,50 Caixa: 4 .348,85 bancos c/ movimento: 75 .371,94 
Aplicações financeiras: 910.822,71 Valores a receber: 851.501,04 
- Estoques: 122 .436,95 - despesas antecipadas: 3 .959,04 – Valores a 
recuperar: 6 .353,09 Não Circulante: 4 .066 .486,00 realizável a longo 
Prazo: 6 .064,81 depósitos para recursos Judiciais: 6 .064,81 Investi-
mentos: 303,61 Participações em outras sociedades: 303,61 Imobili-
zado: 4 .060 .117,58 bens e direitos em uso: 5 .643 .456,15 (-) deprecia-
ções acumuladas: (1.583.338,57) ANO 2017: PASSIVO: 5.809.780,59 
Passivo Circulante: 563 .696,75 Fornecedores: 147 .648,12 obrig . traba-
lhistas, sociais e fiscais: 65.855,64 Provisões: 283.246,49 Outras obri-
gações a pagar: 66.946,50 Passivo Não Circulante: 14.347,35 Exigível 
a longo Prazo: 14 .347,35 Tributos em litígio: 14 .347,35 PaTrImÔ-
NIo lÍQuIdo: 5 .231 .736,49 Patrimônio social: 5 .730 .497,61 reser-
vas: (62 .131,28) resultados acumulados: (436 .629,84) dEFICIT: 
(436 .629,84) aNo 2018: PassIVo: 6 .041 .279,62 Passivo Circulante: 
755 .975,43 Fornecedores: 132 .268,40 obrig . trabalhistas, sociais e 
fiscais: 250.657,09 Provisões: 292.732,68 Outras obrigações a pagar: 
80 .317,26 Passivo Não Circulante: 14 .347,35 Exigível a longo Prazo: 
14 .347,35 Tributos em litígio: 14 .347,35 PaTrImÔNIo lÍQuIdo: 
5 .270 .956,84 Patrimônio social: 5 .288 .156,57 reservas: (62 .131,28) 
resultados acumulados: 44 .931,55 suPEraVIT: 44 .931,55 rECEI-
Tas em 31/12/2018: 7 .206 .772,01 receitas operacionais: 7 .180 .824,84 
Receitas Hospitalares: 6.290.633,47 Contribuições: 272.177,80 Recei-
tas financeiras: 28.872,03 Receitas c/ subvenções: 589.141,54 Outras 
receitas operacionais: 25 .947,17 receitas diversas: 15 .907,37 recupe-
ração de despesas: 10 .039,80 dEsPEsas em 31/12/2018: 7 .161 .840,46 
despesas operacionais: 7 .161 .840,46 salários e Encargos sociais: 
2 .953 .950,71 serviços de Terceiros: 2 .385 .909,12 despesas adminis-
trativas e Gerais: 1 .364 .591,77 despesas Financeiras: 21 .355,12 des-
pesas diversas: 429 .370,11 despesa c/ Imobilizado: 6 .663,63 resul-
tado do Exercício suPEraVIT: 44 .931,55 dEmoNsTraçao do 
FLUXO DE CAIXA em 31/12/2018 – Atividades Operacionais: Défi-
cit/superavit liquido do período: 44 .931,55 aumento (diminuição) dos 
itens que não afetam o caixa: depreciação: 290 .072,06 baixa Imobili-
zado: 23 .570,23 aumento/diminuição Valores a receber: (490 .999,27) 
aumento/diminuição dos Estoques: (16 .307,16) aumento/diminui-
ção Valores a recuperar: 1 .825,14 aumento/diminuição das despe-
sas antecipadas: (1 .192,31) aumento/diminuição de Fornecedores: 
(15.379,72) Aumento/Diminuição das Obrigações Trabalhistas Sociais 
e Fiscais: 184.801,45 Aumento/Diminuição de Outras Obrigações a 
Pagar: 13.370,76 Aumento de Provisões: 9.486,19 Fluxo de Caixa das 
atividades operacionais: 44 .178,92 – atividades de Investimentos: 
Pagamento pela Aquisição de Participações Societárias: (0,00) Paga-
mento pela aquisição do Imobilizado: (140 .193,03) Fluxo de Caixa das 
atividades de Investimentos: (140 .193,03) – atividades de Financia-
mentos: Recebimento/Ressarcimento de Contribuições Patrimoniais: 
5 .711,12 Fluxo de Caixa das atividades de Financiamentos: 5 .711,12 – 
aumento/diminuição liquida do Caixa: (90 .302,99) Caixa no inicio do 
período: 1.080.846,49 Caixa no fim do período: 990.543,50 DEMONS-
TraçÃo das muTaCoEs do PaTrImoNIo lIQuIdo – saldo 
em 31/12/2017: Patrimônio social: 5 .645 .979,12 Correção mone-
tária: 84 .518,49 reservas: (62 .131,28) resultados acumulados: 
(436.629,84) Total: 5.231.736,49 – Mutações: Resultado do Exercício 
Superavit: 44.931,55 Contribuições Patrimoniais: (5.711,20) – Saldo 
em 31/12/2018: Patrimônio social: 5 .203 .638,08 Correção monetária: 
84 .518,49 reservas: (62 .131,28) resultados acumulados: 44 .931,55 
Total: 5 .270 .956,84 – ParECEr dos audITorEs INdEPENdEN-
TEs: Examinamos o balanço Patrimonial da Empresa Casa de Cari-
dade santa Tereza, levantados em 31 de dezembro de 2018, e as res-
pectivas demonstrações contábeis: Demonstração de Sobras ou Perdas, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração 
do Fluxo de Caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, 
elaborados sob a responsabilidade de sua administração . Nossa res-
ponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis . Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas 
de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, con-
siderando 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 as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas 
e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela admi-
nistração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto .a entidade deixou de aplicar integral-
mente o requerido pelos Pronunciamentos Técnicos CPC12 – ajuste a 
Valor Presente e Valor recuperável de ativo, por entender que para os 
ativos e passivos seus efeitos são irrelevantes . Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos da falta da aplicação do Pronunciamento Técnico descrito 
acima, as demonstrações contábeis acima referidas representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da entidade em 31/12/2018, o resultado de suas operações, 
as mutações de seu patrimônio líquido e fluxo de caixa, referentes ao 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no brasil . Foccus assessoria Contábil CrC-mG 009393/0 Eva-
nilson dos santos Pereira – Contador – CrC-mG 060 .491/0 - serro, 31 
de dezembro de 2018 . – Patrícia da silva ladeira Nunes– Contadora 
– CrC/mG 76 .327 – CPF 760 .767 .256-72 – José maria de Figueiredo 
– diretor Presidente – CPF 163 .437 .516-53 

22 cm -16 1217184 - 1
CrECHE CENTro iNFANTiL AmÉLiA CriSPim

- CNPJ: 26 .253 .856/0001-62, rua lunds Ferreira, 145, bairro Nova 
Vista, belo Horizonte-mG . balaNços PaTrImoNIaIs Em 31 dE 
dEZEmbro dE 2018 E 2017 (valores expressos em reais) . aTIVo, 
NoTas, 2018, 2017; aTIVo CIrCulaNTE; Caixa e Equivalente de 
Caixa, 3, 360 .211, 247 .940; outros Créditos, 4, 32 .243, 28 .106; despe-
sas antecipadas, 5, 1 .064, 851; ToTal do aTIVo CIrCulaNTE, 
393 .518, 276 .897; aTIVo NÃo CIrCulaNTE; Imobilizado, 6, 
210 .467, 170 .352; Intangível, 7, 134, 693; ToTal do aTIVo NÃo 
CIrCulaNTE, 210 .601, 171 .045; ToTal do aTIVo, 604 .119, 
447 .941; PassIVo, NoTas, 2018, 2017; PassIVo CIrCulaNTE; 
Fornecedores Nacionais, 9, 2.769, 1.901; Obrigações Fiscais, 10, 337, 
78; Obrigações Previdenciárias / Sociais, 11, 12.183, 0; Obrigações 
com Pessoal, 12, 52 .128, 0; Provisão – Férias e Encargos sociais, 13, 
46 .154, 38 .158; saldo Credor a regularizar, 16, 0, 275; Termo Colabo-
ração Governamental, 18, 326 .469, 205 .330; ToTal do PassIVo 
CIrCulaNTE, 440 .039, 245 .741; PaTrImÔNIo lÍQuIdo, 19; 
Patrimônio Social, 203.036, 204.879; Superávit ou Déficit Acumulado, 
(38 .956), (2 .679); ToTal do PaTrImÔNIo lÍQuIdo, 164 .079, 
202 .200; ToTal do PassIVo, 604 .119, 447 .941; as notas explicati-
vas são parte integrante das demonstrações financeiras. DEMONS-
TraçõEs dos rEsulTados dos EXErCÍCIos Em 31 dE 
dEZEmbro dE 2018 E 2017 (valores expressos em reais) . rECEI-
Tas oPEraCIoNaIs, NoTas, 2018, 2017; subvenção Governo 
municipal; Termo Colaboração – Governo municipal, 1 .029 .779, 
962.585; Doações Recebidas – Governo Municipal, 88.805, 145.466; 
Total subvenção Governo municipal, 20, 1 .118 .584, 1 .108 .051; Verbas 
da Comunidade; Contribuições e Repasses da Comunidade, 57.483, 
65.783; Doações Recebidas – Comunidade, 0, 4.493; Total Verbas da 
Comunidade, 20, 57 .483, 70 .276; Verbas de Parceiros – Pessoas Jurídi-
cas; CoPasa Comp . saneamento de mG, 2 .899, 2 .287; CEmIG dis-
tribuição s/a, 1 .191, 1 .157; Fundação balbina Camila araújo, 23 .500, 
23 .000; Total Verbas de Parceiros – Pessoas Jurídicas, 20, 27 .591, 
26.444; Receitas Financeiras, 20, 14.103, 10.132; Total das Subvenções 
e Doações Recebidas, 20, 1.217.760, 1.214.903; Doações Patrimoniais, 
20, 836, 91; Isenção Quota Patronal Previdenciária, 20, 198 .769, 
182 .706; serviço Voluntário, 20, 2 .897, 0; Total outras receitas opera-
cionais, 202 .502, 182 .797; ToTal das rECEITas oPEraCIo-
NaIs, 20, 1 .420 .262, 1 .397 .700; dEsPEsas oPEraCIoNaIs, 
NoTas, 2018, 2017; subvenção Governo municipal; Gratuidade 
assistência social Projetos Comunitários; despesas com os Projetos 
Assistenciais, 38.018, 32.572; Repasses de Doações, 88.805, 129.333; 
Total, 21, 126 .823, 161 .905; Gratuidade assistência social Projetos 
socialização; despesas com Pessoal e Encargos sociais, 943 .154, 
861 .175; despesas com serviços de Terceiros, 8 .529, 15 .928; despesas 
com os Projetos Assistenciais, 32.326, 47.962; Repasses de Doações, 0, 
16 .133; Total, 21, 984 .009, 941 .199; Gratuidade assistência social 
apoio aos Projetos; despesas com serviços de Terceiros, 28 .129, 

18 .152; despesas com os Projetos assistenciais, 4 .407, 4 .889; Total, 
21, 32 .536, 23 .042; despesas Financeiras, 21, 1 .857, 1 .660; despesas 
Tributárias, 21, 1 .070, 1 .712; Total Gratuidades subvenção Governo 
municipal, 21, 1 .146 .295, 1 .129 .518; Verbas da Comunidade e Parcei-
ros; Gratuidade assistência social Projetos Comunitários; despesas 
com os Projetos assistenciais, 5 .682, 10 .050; CoPasa Comp . sanea-
mento de mG, 2 .899, 2 .287; Total, 21, 8 .581, 12 .337; Gratuidade assis-
tência social Projetos socialização; despesas com serviços de Tercei-
ros, 4 .375, 5 .939; despesas com os Projetos assistenciais, 23 .963, 
10 .554; CEmIG distribuição s/a, 1 .191, 1 .157; Total, 21, 29 .530, 
17 .650; Gratuidade assistência social apoio administrativo; despesas 
com serviços de Terceiros, 31 .777, 20 .737; despesas com os Projetos 
assistenciais, 5 .830, 6 .290; Total, 21, 37 .607, 27 .127; despesas Finan-
ceiras, 21, 2 .642, 1 .436; despesas Tributárias, 21, 367, 628; Total Gra-
tuidade Verbas da Comunidade e Parceiros, 21, 78 .726, 59 .178; Total 
das Gratuidades, 21, 1 .225 .021, 1 .188 .696; depreciação/amortização, 
21, 31 .563, 28 .886; Isenção Quota Patronal Previdenciária, 21, 198 .769, 
182 .706; serviço Voluntário, 21, 2 .897, 0; Perdas Patrimoniais, 21, 132, 
0; Total de outras despesas operacionais, 233 .361, 211 .592; ToTal 
das dEsPEsas oPEraCIoNaIs, 21, 1 .458 .382, 1 .400 .288; suPE-
rÁVIT/dÉFICIT do EXErCÍCIo, (38 .120), (2 .588); as notas expli-
cativas são parte integrante das demonstrações financeiras. DEMONS-
TraçÃo das muTaçõEs do PaTrImÔNIo lÍQuIdo Em 31 
dE dEZEmbro dE 2018 E 2017 (valores expressos em reais) . des-
crição, Patrimônio Social, Superávit/Déficit Acumulados, Total; Saldos 
em 31 de dezembro de 2016, 128 .974, 75 .813, 204 .787; Incorporação 
ao Patrimônio Social, 75.813, (75.813), 0; Doações Patrimoniais, 91, 
(91), 0; Déficit do Exercício, 0, (2.588), (2.588); Saldos em 31 de 
dezembro de 2017, 204 .879, (2 .679), 202 .200; Incorporação ao Patri-
mônio Social, (2.679), 2.679, 0;  Doações Patrimoniais, 836, (836), 0; 
Déficit do Exercício, 0, (38.120), (38.120); Saldos em 31 de dezembro 
de 2018, 203 .036, (38 .956), 164 .079; as notas explicativas são parte 
integrante das demonstrações financeiras. DEMONSTRAÇÕES DOS 
FluXos dE CaIXa Em 31 dE dEZEmbro dE 2018 E 2017 (valo-
res expressos em reais) . descrição, 2018, 2017; FluXo dE CaIXa 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS; Superávit/Déficit do Exercí-
cio, (38 .120), (2 .588); ajustes por: depreciação/amortização, 31 .563, 
28 .886; bens recebidos em doação, (836), (91); ajuste depreciação, 
0, 2; Perdas Patrimoniais, 132, 0; suPErÁVIT (dÉFICIT) aJus-
Tado, (7 .261), 26 .210; aumENTo (rEduçÃo) Nos aTIVos 
CIrCulaNTEs; outros Créditos, (4 .137), (3 .813); despesas anteci-
padas, (214), (38); subtotal, (4 .351), (3 .851); aumENTo (rEdu-
çÃo) Nos PassIVos CIrCulaNTEs; Fornecedores Nacionais, 
868, (1.654); Obrigações Fiscais, 258, (39); Obrigações Previdenciárias 
e Sociais, 12.183, 0; Obrigações com Pessoal, 52.128, (2.071); Provi-
são – Férias e Encargos sociais, 7 .996, 9 .737; saldo Credor a regulari-
zar, (275), 275; Termo Colaboração Governamental, 121 .140, 115 .597; 
subtotal, 194 .298, 121 .846; CaIXa lÍQuIdo GErado PElas 
aTIVIdadEs oPEraCIoNaIs, 182 .686, 144 .204; FluXo dE 
CaIXa das aTIVIdadEs dE INVEsTImENTos; adição ao Imo-
bilizado – recursos próprios, (70 .415), (31 .649); CaIXa lÍQuIdo 
CoNsumIdo PElas aTIVIdadEs dE INVEsTImENTo, 
(70 .415), (31 .649); aumENTo/rEduçÃo No CaIXa E EQuIVa-
lENTEs dE CaIXa, 112 .271, 112 .555; Caixa e Equivalente de Caixa 
no Início do Exercício, 247 .940, 135 .386; Caixa e Equivalente de Caixa 
no Final do Exercício, 360 .211, 247 .940; aumENTo/rEduçÃo No 
CaIXa E EQuIValENTE dE CaIXa, 112 .271, 112 .555; as notas 
explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
NoTas EXPlICaTIVas Às dEmoNsTraçõEs FINaNCEIras 
Em 31 dE dEZEmbro dE 2018 E 2017 (valores expressos em reais) . 
1 CoNTEXTo oPEraCIoNal: Creche Centro Infantil amélia Cris-
pim, fundada em 04 de dezembro de 1989, é uma pessoa jurídica de 
direito privado sem finalidade de lucros. Possui registro no Conselho 
Nacional de assistência social – CNas e reconhecimento como Enti-
dade Beneficente de Assistência Social. Seu foco de atuação está na 
prestação de serviço e atendimentos gratuitos, na esfera educacional e 
social, direcionado às crianças, jovens e  seus familiares, carentes, resi-
dentes na sua área de atuação – bairro Nova Vista e adjacência, em belo 
Horizonte, mG . atende seus objetivos estatutários ao desenvolver pro-
jetos na área de assistência social – de caráter educacional, cultural, 
social, de saúde – de forma direta e/ou indireta, com apoio da comuni-
dade e por meio de parcerias com Órgãos Públicos, principalmente, a 
Prefeitura de Belo Horizonte e Organizações Não Governamentais. De 
acordo com seu Estatuto, art . 2º: “a Creche Centro Infantil amélia” 
Crispim tem por finalidade o atendimento à criança  de 0 a 6 anos atra-
vés de educação, alimentação, promoção da saúde, cultura, lazer, 
esporte, estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de igualdade, 
liberdade, ideais de solidariedade, tendo por finalidade o seu desenvol-
vimento integral em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo, social, 
contribuindo para o exercício da cidadania e pautando-se: I . No respeito 
à dignidade e aos direitos das crianças em suas diferenças individuais, 
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação; 
II . Numa concepção que faz do brincar a forma privilegiada de expres-
são, de pensamento e de interação da criança; III . Na garantia do acesso 
aos bens socioculturais e artísticos disponíveis, e: a- Promover ações e 
prestar serviços, gratuitamente, de atenção às necessidades da criança e 
da família, priorizando a primeira infância; promover o desenvolvi-
mento integral da criança, através da busca e construção de propostas 
efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva; b- Elabo-
rar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e comprometidas 
com o atendimento às necessidades do desenvolvimento da criança, 
visando sua aplicação prática em larga escala; c- Contribuir para o esta-
belecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis 
federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qua-
lidade da atenção à criança e a proteção à sua família, na perspectiva de 
concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens sociocultu-
rais necessários ao desenvolvimento humano e social; d- Promover o 
estabelecimento de intercâmbios, a produção de pesquisas e publica-
ções, bem como a realização de eventos, reuniões, círculos de estudos, 
conferências, debates, cursos, palestras, seminários e outros afins, 
visando à divulgação de resultados observados nos seus projetos, a 
troca de informações e a construção/difusão de conhecimentos sobre a 
infância; e- Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer dis-
criminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles que 
deles necessitam . 2 aPrEsENTaçÃo E PrEParaçÃo das 
dEmoNsTraçõEs FINaNCEIras . 2 .1 base de apresentação: as 
presentes demonstrações financeiras, para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, são de responsabilidade da administração, 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no brasil e as normas emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), aplicáveis as Entidades sem Fina-
lidade de lucros, que compreendem a NbC ITG 2002 (r1) e NbC T – 
10 .19 . de acordo com o alcance da ITG 2002 (r1), “aplica-se também 
a NbC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e médias Empresas 
(IFrs smE) ou as normas completas (IFrs completas) naqueles aspec-
tos não abordados por esta Interpretação” . 2 .2 Políticas Contábeis . 2 .2 .1 
Receitas e Despesas: As receitas, as contribuições, as despesas e as gra-
tuidades são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios 
Fundamentais da Contabilidade, em especial os Princípios da Compe-
tência e o da Oportunidade. As doações e as subvenções recebidas para 
custeio e investimento são reconhecidas no resultado, observando o dis-
posto na NbC TG 07 (r1) – subvenção e assistência Governamentais . 
Todas reconhecidas mediante documentos hábeis e idôneos, registradas 
em contas próprias e segregadas, inclusive as patrimoniais, quando 
aplicável . 2 .2 .2 ativos e Passivos Circulantes: um ativo é reconhecido 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com confiabilidade. Um passivo é reconhecido quando a Entidade pos-
sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo . aos ativos e passivos circulantes são acrescidos, quando 
aplicável, das correspondentes variações monetárias incorridas e dos 
encargos. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido . 2 .2 .3 Caixa e Equivalentes de Caixa: os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros 
fins. A Entidade considera equivalente de caixa, depósitos bancários de 
livre movimentação e aplicação financeira temporária de conversibili-
dade imediata, em um montante conhecido de caixa estando sujeita a 
um insignificante risco de mudança de valor justo. Os ativos que com-
põem a rubrica estão mencionados na nota nº. 3. 2.2.4 Estimativas e 
Premissas Contábeis: A preparação das demonstrações financeiras 
requer que a administração inclua e efetue estimativas, adote premis-
sas, no seu melhor julgamento, tais como: mensuração de estimativas 
do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões, 
estimativas da vida útil de determinados ativos e outros similares; que 
afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os 
valores de receitas, custos e despesas . os resultados efetivos (reais) 
podem diferir daqueles estimados . 2 .2 .5 ativos e Passivos Não Circu-
lantes: Compreendem os bens, direitos e obrigações realizáveis após 
doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações 
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GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A
CNPJ: 01.704.488/0001-09

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados senhores, submetemos a apreciação de V.Sas., acionistas 
e sociedade em geral, as demonstrações contábeis da GEOSEDNA 
PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A.
em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

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

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em milhares de Reais)

 Ativo 2018 2017
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 584 207
Contas a receber de clientes 8.325 4.077
Estoques 4.989 5.499
Impostos a recuperar 603 605
Outros ativos circulantes 696 208
 15.197 10.596
Não circulante    
Outros realizáveis 112 255
Imobilizado líquido 23.366 17.965
Intangível 58 71
 23.536 18.291
Total do ativo 38.733 28.887
 Passivo 2018 2017
Circulante   

3.238 1.740
Fornecedores 2.470 513
Salários e encargos sociais 1.428 1.022
Impostos e contribuições 437 389
Dividendos a pagar 353 157
Outras contas a pagar 1.591 457
 9.517 4.278
Não circulante   

3.175 1.780
Impostos e contribuições 19  
Provisão para contingências 65 50
 3.259 1.830
Patrimônio líquido   
Capital social 3.100 3.100
Reserva legal 620 620
Reserva de investimentos 22.237 19.059
 25.957 22.779
Total do passivo e patrimônio líquido 38.733 28.887

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)

 2018 2017
Receita operacional líquida 30.392 20.375
Custo de serviços prestados (20.774) (13.945)
Lucro bruto 9.618 6.430
Receitas (despesas) operacionais    
Administrativas e gerais (3.146) (4.392)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (1.054) 11
 (4.200) (4.381)
Resultado operacional antes das receitas 

5.418 2.049
(757) 292

 (757) 292
Lucro antes do Imposto de Renda e 
Contribuição Social 4.661 2.341
Imposto de Renda e Contribuição Social    
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.129) (767)
 (1.129) (767)
Lucro líquido do exercício 3.532 1.574

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)

 2018 2017
Lucro líquido do exercício 3.532 1.574
Resultado abrangente total do exercício atribuível a 3.532 1.574

 de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
 Lucro antes do Imposto de 
   Renda e da Contribuição Social

2018 2017
4.661 2.183

Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social com caixa líquido 
gerado pelas atividades operacionais    
Depreciação e amortização 902 743
Baixas de imobilizado 143 338
Imposto de renda e contribuição social pagos (695) (767)
Variações monetárias e ajustes - (25)
Constituição (reversão) de provisão para contingências 15  
 5.026 2.472
(Aumento)/redução nos ativos operacionais    
Contas a receber de clientes (4.248) 192
Impostos a recuperar 2 (345)
Estoques 510 (404)
Outros realizáveis (345) (22)
 (4.081) (579)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais    
Fornecedores 1.957 (184)
Salários e encargos sociais 406 117
Impostos e contribuições 254 (50)
Dividendos a pagar (157) -
Outras contas a pagar 513 (19)
 2.973 (136)
Caixa líquido proveniente/
  utilizado nas atividades operacionais 3.918 1.757
Fluxo de caixa das atividades de investimento    
Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (6.433) (3.374)
Caixa líquido utilizado nas 
   atividades de investimentos (6.433) (3.374)

   
(2.678) (1.334)

Distribuição de dividendos - (397)
Empréstimos/Financiamentos captados a longo prazo 5.570 3.256
Caixa líquido utilizado/

2.892 1.525
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa 377 (92)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 207 299

584 207
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa 377 (92)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Valores expressos em milhares de Reais)

Descrição Capital 
Social 

Re-
serva 
legal

Reserva 
de Inves-
timentos 

Re-
serva 

Lucros Total
 Saldo em 31 de 
   dezembro de 2016 3.100 620 - 18.088 21.808
 Lucro Líquido do exercício     1.574  
 Reserva Legal/Ajustes     (49)  
 Dividendos propostos      (157)  
 Dividendos distribuídos     (396)  
 Saldo em 31 de 
   dezembro de 2017 3.100 620 - 19.059 22.779
 Lucro Líquido do exercício     3.532 3.532
 Dividendos propostos      (354) (354)
 Saldo em 31 de 
  dezembro de 2018 3.100 620 - 22.237 25.957Notas Explicativas às demonstrações 

1 - Contexto Operacional - a) A empresa tem como objeto principal 
a prestação de serviços de sondagem de solo para pesquisa mineral 
e perfuração de poços. 2 - Principais Práticas Contábeis - a) 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade 
com as disposições da Lei das Sociedades por ações e alterações 
e apresentadas em milhares de reais; b) As receitas e despesas são 
contabilizadas pelo regime de competência e o imposto de renda 
apurado com base no Lucro Presumido, sendo os recolhimentos 
realizados pelo regime de caixa; c) A conta estoque refere-se 
exclusivamente a materiais de uso e consumo sendo o saldo 
demonstrado com base no custo médio; d) O Ativo Imobilizado 
está demonstrado pelo custo de aquisição/realização. Os valores 
recuperáveis estão adequadamente representados. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, com as seguintes taxas e saldos em 
31.12.2018. Valores em milhares de reais: - Veículos 10% aa 6.347,73, 
- Móveis e Utensílios 05% aa 734,11, - Equipamentos Processamento 

Dados 10% aa 295,92, - Equipamentos Telecomunicação 05% aa 
76,91, - Máquinas e Equipamentos 05% aa 25.353,28, - Ferramentas 
05% aa 46,05, e) As variações cambiais são reconhecidas pelo regime 

pela moeda contratual em 31.12.2018; g) Os arrendamentos mercantis 

3) - Patrimônio Líquido - a) Capital 
Social dividido em 3.100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal; 3.100.00. b) Reserva de Lucros: - Reserva Legal 620.00. - 
Reserva Lucros a Disposição Assembleia 22.237,74.

DIRETORIA
 Renato Alves Pinheiro - Diretor Marsol de Oliveira Sol - Diretor

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jussara Rodrigues Custódio - Contadora - CRC MG 066028

“As Demonstrações Financeiras 
completas estão a disposição na sede da empresa.”

HoTEL GuANABArA (SÃo LourENÇo) S.A.
CNPJ: 24 .821 .589/0001-57 . assembléia Geral ordinária . aviso de 
Convocação . 1 - Encontram-se à disposição dos srs . acionistas, na 
sede social à av . Getúlio Vargas, 423 em são lourenço/mG . os docs . 
a que se refere o art . 133 da lei n . 6404/76 . 2 - Ficam os srs . acionistas 
convocados para as assembleias geral ordinária que será realizada no 
dia 07/05/2019 às 08:00 hs na sede social a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) discussão e votação do relatório da adminis-
tração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial encerrado em 
31/12/2018; b) eleição dos membros da diretoria e do conselho fiscal 
para o exercício de 2019 bem como fixação dos respectivos hono-
rários . c) consequente reforma dos estatutos sociais . d) assuntos de 
interesse geral da sociedade . são lourenço/mG 21/03/2019 . Carmen 
sabra barcia-diretora Presidenta .
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HELiCÓPTEroS Do BrASiL S.A. - HELiBrAS

 CNPJ/mF nº20 .367 .629/0001-81
 NIrE31 .300 .052 .184

 Edital de Convocação para assembleia Geral ordinária
o Conselho de administração da Helicópteros do brasil s .a . - Helibras 
(‘’Companhia’’), convoca os acionistas da Companhia para se reunirem 
em assembleia Geral ordinária, a se realizar em primeira convocação 
no dia 30deabrilde2019, às 10h, na sede da Companhia, localizada na 
rua santos dumont,200, na cidade de Itajubá, Estado de minas Gerais, 
a fim de deliberar sobre as matérias contidas na ordem do dia abaixo. 
ordem do dia: 1 . Tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31dedezembrode2018; 2. Deli-
berar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31dedezembrode2018; e 3. Deliberar sobre 
a remuneração global dos administradores para o exercício social de 
2019 .

Itajubá/mG, 15 de abrilde2019 . daniel mandelli martin 
Presidente do Conselho de administração
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CENTro DE rEProDuÇÃo HumANA SANTAFErTiL S/A

CNPJ 16 .909 .692/0001-25 NIrE 3130010195-9
CoNVoCaçÃo - Ficam convocados os senhores acionistas da Com-
panhia, para a realização da assembleia Geral ordinária, no dia 30 
(trinta) de abril do ano de 2019 às 19:00 (dezenove) horas, a ser reali-
zada na sede social situada na rua Pouso alegre, 2111, Térreo, bairro 
Horto, CEP 31015-065, Cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de deli-
berarem sobre os seguintes assuntos: 1) Tomar as contas dos adminis-
tradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) destinação dos 
resultados; 3) Eleição do(s) administrador(es); 4) Fixar a remuneração 
global dos membros da administração; 5) assuntos Gerais . belo Hori-
zonte, 17 de abril de 2019 .

 (a) marcos aurélio Coelho sampaio - diretor Geral .
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL 
ALiANÇA PArA A SAÚDE CiAS

Extrato de Contrato - CoNVITE 002/2019 - Processo licitatório 
012/2018 . o Consórcio Int . aliança para a saúde torna público o Con-
trato referente ao Convite 001/2019 . objeto: o presente Contrato tem 
por objeto a realização de Processo Seletivo Simplificado para contrata-
ção de profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
- samu . Partes: CIas x sarmENTo CoNCursos lTda - EPP . 
Vigência: bH/mG, 10 .10 .2019 . diran rodrigues de souza Filho - 
secretário Executivo .
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ELETroSiLEX S/A
 Edital de Convocação de assembleia Geral ordinária . a empresa 
Eletrosilex s/a, inscrita no CNPJ nº 20 .789 .145/0001-20, NIrE 
313 .0000538-1, com endereço na av . Pio mineira, nº 190, Centro, na 
cidade de Capitão Enéas, Estado de minas Gerais, CEP . 39 .442-000, 
CONVOCA os senhores acionistas desta sociedade, a fim de se reuni-
rem, no endereço indicado acima, em assembleia Geral ordinária, na 
data de 29/04/2019, às 17h em primeira convocação, com o número 
regular de acionistas e, em segunda convocação, na data de 30/04/2019, 
às 17h, com qualquer número de acionistas . a seguinte ordem do dia 
será posta em discussão e deliberação de sócios: • Prestação de contas, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; • Distribuição 
de dividendos aos acionistas; • Discussão e deliberação do valor des-
tinado à remuneração dos administradores e do da sociedade . Capitão 
Enéas, 03 de abril de 2019 . ricardo antônio Vicintin - Presidente
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ALCoA ALumÍNio S.A.
Companhia de Capital Fechado - CNPJ Nº 23 .637 .697/0001-01 - NIrE: 
31 .3 .0003530-1 - EdITal dE CoNVoCaçÃo - assEmblEIa 
GEral ordINÁrIa - Ficam convocados os senhores acionistas para 
a assembleia Geral ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2019 às 
09:00 horas na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Cal-
das, estado de minas Gerais, no Km . 10 da rodovia Poços de Caldas/
andradas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exami-
nar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; b) Tomar conhecimento do resultado do 
exercício; c) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; d) 
outros assuntos de interesse da Companhia, inerentes à ordem do dia . 
Poços de Caldas, 16 de abril de 2019 . a diretoria
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moNGErAL S/A SEGuroS E PrEViDÊNCiA - 
Aviso de Ajuste das Contribuições e Benefícios. A Mongeral S/A Segu-
ros e Previdência, situada a av Nossa senhora do Carmo,706, são Pedro 
-belo Horizonte - mG, comunica aos seus segurados com consignação 
em folha através do Governo do Estado de minas Gerais, Policia mili-
tar de minas Geais, Corpo de bombeiro militar de minas Gerais, Insti-
tuto de Previdência dos servidores militares de minas Gerais, ministé-
rio Público do Estado de minas Gerais e Procuradoria-Geral de Justiça, 
o ajuste das contribuições e benefícios a partir da folha de maio/2019, 
baseado na variação da Tr para planos contratados até dezembro de 
1996 e IGPm ou IPCa, para planos contratados ou renovados a partir 
de janeiro de 1997, conforme determina a resolução nº103 de 09 de 
janeiro de 2004, emitida pelo CNsP e a circular nº255, de 04 de junho 
do mesmo ano, pela susEP .
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SoCiEDADE iTAuNENSE DE PArTiCiPAÇÕES, 
ADmiNiSTrAÇÃo E NEGÓCioS LTDA - SiPAN

CNPJ 19 .403 .872/0001-29 - NIrE 31201019502 - assembleia Geral 
ordinária - Nos termos do artigo 1 .071 do Código Civil e demais nor-
mas atinentes, ficam convocados os cotistas da SIPAN a se reunirem em 
assembleia Geral ordinária no dia 26 de abril de 2019, às 09 horas em 
primeira convocação, ou às 10 horas em segunda convocação, na sede 
social: Praça Dr. Augusto Gonçalves, 146, sala 512, Itaúna/MG, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame 
e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) Eleição de 
administradores . Itaúna, 16 de abril de 2019 . sIPaN - afonso Henri-
que da silva lima - administrador .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190226.
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financeiras, acrescidos das correspondentes variações monetárias incor-
ridas e dos encargos, se aplicável, até a data do balanço . o Imobilizado 
e o Intangível se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original 
(doações), deduzido a depreciação e amortização acumuladas. A depre-
ciação e a amortização são calculadas pelo método linear, a taxa que 
levam em consideração o tempo de vida útil remanescente dos bens, 
conforme mencionado na nota nº 6 e nota nº 7 . um bem patrimonial é 
baixado quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do 
seu uso, pela venda, por furto ou roubo, inutilidade . Eventual ganho ou 
perda advinda da baixa do ativo é incluído nas demonstrações financei-
ras no exercício em que o fato ocorrer. 2.2.6 Reclassificação: Para o 
exercício financeiro de 2018 foi abortada a mudança do sistema tecno-
lógico de informação . Porém, foi adotado novo plano de contas contá-
beis, visando uma melhor estruturação das demonstrações financeiras, 
sempre, atendendo aos instrumentos legais . 2 .2 .7 Termo de Colabora-
ção: “Em decorrência da adequação da relação jurídica ao novo marco 
regulatório das parcerias, o Instrumento Jurídico de convênio passa a 
ser substituído por Termo de Colaboração, conforme art . 83,  parágrafo 
2, II da lei Federal 13 .019/2014 e art . 104, parágrafo 2, II do decreto 
municipal 16 .519/2016”, para com a Prefeitura de belo Horizonte . Em 
nossas demonstrações financeiras, algumas vezes, o Termo de Colabo-
ração será representado por T . Colaboração . 3 CaIXa E EQuIValEN-
TES DE CAIXA: As posições de Caixa e Equivalentes de Caixa, em 31 
de dezembro, estavam assim representadas: descrição, 2018, 2017; 
Caixa, 986, 703; bbd – 000295-P / Comunidade, 1, 140; bbd – 
000315-8 / Parceria, 0, 0; CEF – 000535-2 / Fd . Investimento, 84 .454, 
149 .017; CEF – 005476-8 / Poupança, 242 .016, 56 .313; bbd – 
000295-P / Invest Fácil, 400, 1 .200; bbd – 000295-P / Investimento, 
27 .354, 35 .568; bbd – 000295-P / TCaP, 5 .000, 5 .000; Total Caixa e 
Equivalentes de Caixa, 360.211, 247.940; As disponibilidades financei-
ras em aplicações financeiras são mantidas em fundos de investimentos 
de alta liquidez, que são prontamente conversíveis, em um montante 
conhecido de caixa, sem qualquer ônus à Entidade . Quanto ao Título de 
Capitalização – TCAP, a taxa e a data para resgates estão definidas em 
contratos, assinados entre as partes . 4 ouTros CrÉdITos: Em 31 de 
dezembro, a posição de outros Créditos está assim representada: des-
crição, 2018, 2017; adiantamento – Férias, 32 .183, 26 .956; adianta-
mento a Terceiros, 60, 1 .150; Total outros Créditos, 32 .243, 28 .106; os 
valores representam: os adiantamentos operacionais aos funcionários 
relacionados às férias e, os registros das parcelas já pagas, a pessoa jurí-
dica, pelo direito dos materiais e serviços a serem recebidos, futura-
mente . 5 dEsPEsas aNTECIPadas: Em 31 de dezembro, a posição 
de despesas antecipadas está assim representada: descrição, 2018, 
2017; Prêmio de seguro, 1 .064, 801; IrrF – Folha de Pagamento, 0, 
49; Total, 1 .064, 851; Entidade mantém contratado de seguro para seus 
bens, considerado suficiente pela Administração,  para cobrir eventuais 
sinistros . Na Entidade não há política de monitoramento dos riscos ine-
rentes as suas operações, consequentemente, não há contrato de seguro 
cobrindo a responsabilidade civil . a Entidade efetuou, antecipada-
mente, o pagamento da obrigação fiscal referente AP IRRF sobre o 
adiantamento das férias . 6 ImobIlIZado: o Imobilizado registrado 
pelo custo de aquisição e doações, deduzido da depreciação calculada 
pelo método linear com base nas taxas anuais, abaixo demonstradas, em 
31 de dezembro, estava assim composto: descrição, Taxa de deprecia-
ção/amortização ao ano (%), 2018, 2017; benfeitorias Imóveis de Ter-
ceiros, 10, 222 .948, 184 .044; máquinas e Equipamentos – recursos 
Próprios, 10, 44 .621, 32 .313; móveis e utensílios – recursos Próprios, 
10, 97 .264, 80 .417; Computadores - recursos Próprios, 20, 14 .770, 
13 .291; máquinas e Equipamentos – recursos de Terceiros, 10, 20 .822, 
23 .067; móveis e utensílios - recursos de Terceiros, 10, 26 .757, 
26 .238; Computadores - recursos de Terceiros, 20, 2 .359, 2 .359; sub-
total, 429 .540, 361 .729; depreciação/amortização acumulada, 
(219 .073), (191 .377); Total do Imobilizado, 210 .467, 170 .352 . 7 
INTaNGÍVEl: o Intangível, representado basicamente por software, 
está registrado pelo custo de aquisição e doações, deduzido da amorti-
zação calculada pelo método linear com base nas taxas anuais, abaixo 
demonstradas, em 31 de dezembro, estava assim composto: descrição, 
Taxa de depreciação/amortização ao ano (%), 2018, 2017; software – 
recursos Próprios, 20, 2 .820, 2 .820; amortização acumulada, (2 .686), 
(2 .127); Total do Intangível, 134, 693 . 8 moVImENTaçÃo do Imo-
bIlIZado E do INTaNGÍVEl: bens Imóveis – movimentação; 
descrição, benfeitorias Imóveis de Terceiros, Total; saldo em 31 de 
dezembro de 2016, 90.626, 90.626; Adições, 40.696, 40.696; Baixas/
Transferências, 0, 0; depreciação/amortização, (15 .484), (15 .484); 
Saldo em 31 de dezembro de 2017, 115.838, 115.838;  Adições, 38.904, 
38 .904; baixas/Transferências, 0, 0; 
depreciação/amortização, (17 .696), (17 .696); saldo em 31 de dezem-
bro de 2018, 137 .046, 137 .046; bens móveis – recursos Próprios – 
movimentação; descrição, máquinas e Equipamentos, móveis e uten-
sílios, Computadores, Total; saldo em 31 de dezembro de 2016, 11 .966, 
37.957, 804, 50.727; Adições, 0, 1.528, 0, 1.528; Baixas/Transferên-
cias, 0, 0, 0, 0; depreciação/amortização, (2 .508), (6 .226), (366), 
(9 .100); saldo em 31 de dezembro de 2017, 9 .457, 33 .258, 438, 43 .154; 
Adições, 12.626, 17.406, 1.479, 31.512; Baixas/Transferências, (41), 0, 
0, (41); depreciação/amortização, (2 .906), (6 .244), (453), (9 .602); 
saldo em 31 de dezembro de 2018, 19 .137, 44 .420, 1 .465, 65 .022; bens 
móveis – recursos de Terceiros – movimentação; descrição, máqui-
nas e Equipamentos, móveis e utensílios, Computadores, Total; saldo 
em 31 de dezembro de 2016, 6.321, 8.238, 451, 15.009; Adições, 91, 0, 
0, 91; baixas/Transferências, (2), 0, 0, (2); depreciação/amortização, 
(1 .586), (1 .922), (230), (3 .738); saldo em 31 de dezembro de 2017, 
4.823, 6.316, 221, 11.361; Adições, 0, 836, 0, 836; Baixas/Transferên-
cias, (80), (11), 0, (91); depreciação/amortização, (1 .527), (1 .958), 
(221), (3 .706); saldo em 31 de dezembro de 2018, 3 .216, 5 .183, 0, 
8 .399; Imobilizado e Intangível – movimentação; descrição, bens 
Imóveis, bens móveis – recursos Próprios, bens móveis – recursos 
de Terceiros, Total Imobilizado, Intangível, Total do Imobilizado e 
Intangível; saldo em 31 de dezembro de 2016, 90 .626, 50 .727, 15 .009, 
156.362, 1.257, 157.619; Adições, 40.696, 1.528, 91, 42.315, 0, 42.315; 
baixas/Transferências, 0, 0, (2), (2), 0, (2); depreciação/amortização, 
(15 .484), (9 .100), (3 .738), (28 .322), (564), (28 .886); saldo em 31 de 
dezembro de 2017, 115 .838, 43 .154, 11 .361, 170 .352, 693, 171 .045; 
Adições, 38.904, 31.512, 836, 71.251, 0, 71.251; Baixas/Transferên-
cias, 0, (41), (91), (132), 0, (132); depreciação/amortização, (17 .696), 
(9 .602), (3 .706), (31 .004), (559), (31 .563); saldo em 31 de dezembro 
de 2018, 137 .046, 65 .022, 8 .399, 210 .467, 134, 210 .601; a Entidade 
não alterou a forma de utilização do seu Imobilizado e Intangível, como 
também não identificou progresso tecnológico e mudanças nos preços 
de mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos 
necessitassem de modificação. 9 FORNECEDORES NACIONAIS: A 
representação dos Fornecedores Nacionais está formada pelos saldos a 
pagar aos fornecedores de bens materiais, o direito de propriedade e os 
saldos a pagar aos fornecedores de utilidades e de serviços prestados, 
reconhecidos e registrados a despesa, até a data do balanço, mas a 
pagar posteriormente . Em 31 de dezembro a rubrica, Fornecedores 
Nacionais está assim composta: descrição, 2018, 2017; Fornecedores 
diversos, 440, 0; CEmIG distribuição s/a, 759, 667; Telemar Norte 
leste s/a, 459, 572; Claro s/a, 134, 0; Pessoas Jurídicas diversas, 
977, 662; Total Fornecedores Nacionais, 2 .769, 1 .901 . 10 obrIGa-
ÇÕES FISCAIS: Os saldos das contas do subgrupo Obrigações Fiscais 
representam a obrigação da Entidade com valores retidos, de encargos 
incidentes sobre os salários ou sobre os serviços prestados pagos a ter-
ceiros . a Entidade atua, simplesmente, como responsável pela retenção 
e, respectivo recolhimento, não representa nenhum ônus . Em 31 de 
dezembro, a composição de Obrigações Fiscais estava assim represen-
tada: descrição, 2018, 2017; IrrF a recolher – Folha de Pagamento, 
298, 0; Lei nº 10.833/2003, 39, 78; Total Obrigações Fiscais, 337, 78. 
11 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS: As obrigações 
de previdência social e a social, advindas da convenção coletiva de tra-
balho celebrada junto ao sindicato da classe, são resultantes de taxas 
aplicadas sobre os salários . Estão representados nesse subgrupo, no 
mês de competência da folha de pagamento . Em 31 de dezembro, a 
composição de Obrigações Previdenciárias e Sociais estava assim 
representada: descrição, 2018, 2017; INss – Fls . Pagto Funcionários, 
5 .489, 0; FGTs, 6 .349, 0; mensalidade sindicato, 345, 0; Total obriga-
ções Previdenciárias / Sociais, 12.183, 0. 12 OBRIGAÇÕES COM 
PESSOAL: As Obrigações com Pessoal referem-se a salários e/ou 
remunerações, bem como benefícios que o empregado tenha direito, 
quando pagos em data posterior a qual forem incorridas . Em 31 de 
dezembro, a composição de Obrigações com Pessoal estava assim 
representada: descrição, 2018, 2017; ordenados e salários, 52 .128, 0; 
Total, 52 .128, 0 . 13 ProVIsõEs – FÉrIas E ENCarGos soCIaIs: 
representa o saldo ajustado, da posição analítica, para o valor das férias 
somado ao 1/3 de férias, transcorridas e ainda não gozadas, acrescido 
dos respectivos encargos sociais: FGTs e PIs, quando aplicáveis . Em 
31 de dezembro, a composição de Provisões - Férias e Encargos Sociais 
esta assim representada: descrição, 2018, 2017; Provisão para Férias, 
42 .735, 35 .007; Provisão FGTs sobre Férias, 3 .419, 2 .801; Provisão 
PIs sobre Férias, 0, 350; Total Provisão Férias e Encargos sociais, 

46 .154, 38 .158 . 14 IsENçÃo da QuoTa PaTroNal PrEVIdEN-
CIÁRIA – INSS: Como Entidade Beneficente de Assistência Social e 
ter recebido o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos foi conce-
dido à Entidade, através de ato declaratório, a isenção da quota patronal 
previdenciária do INss . É registrada em contas patrimoniais em contra-
partida com contas de resultado, segregadas, usufruída durante o exer-
cício financeiro de 2018, totalizando o montante de R$ 198.769,09 (R$ 
182 .705,73, em 2017), assim representada: descrição, 2018, 2017; 
Quota Patronal Previdenciária – Empresa, 159 .015, 145 .977; Quota 
Patronal Previdenciária – Terceiros, 35 .778, 32 .845; Quota Patronal 
Previdenciária – saT, 3 .975, 3 .649; Quota Patronal Previdenciária – 
Funcionários, 198 .769, 182 .471; Quota Patronal Previdenciária – C . 
Individual, 0, 235; Total Isenção Quota Patronal Previdenciária, 
198 .769, 182 .706 . 15 ImuNIdadE À CoNTrIbuIçÃo soCIal – 
PIS: Como Entidade Beneficente de Assistência Social, ter recebido o 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, além de atender aos 
requisitos legais previstos nos artigos 9° e 14° do CTN, bem como no 
art . 29 da lei n° 12 .101/2009, a partir da competência setembro de 
2018, rege-se pelo julgamento do supremo Tribunal Federal à legisla-
ção vigente, ao recurso extraordinário n° 636 .941/rs, fazendo jus à 
concessão do benefício da imunidade à Contribuição ao PIs/PasEP . 16 
saldo CrEdor a rEGularIZar: o saldo apresentado refere-se 
à transferência do valor apurado ao final do exercício financeiro, em 
movimentação de conta corrente bancária (saldo com valor negativo), 
representada na rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa – para melhor 
apropriação, como demonstração a seguir: descrição, 2018, 2017; bra-
desco s/a, 0, 275; Total saldo Credor a regularizar, 0, 275 . 17 sEr-
VIÇO VOLUNTÁRIO: A Entidade, a partir do exercício financeiro 
2018, apropria e reconhece o serviço Voluntário pelo valor justo da 
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
as receitas e despesas são registradas em contas próprias, segregadas, 
assim como as contas patrimoniais – contrapartidas . o serviço voluntá-
rio dos membros integrantes da diretoria – Governança, no exercício 
de suas funções, está assim representado: Governança, 2018; Quanti-
dade Horas, 108; Valor h/h, 27; Total, 2 .897 . 18 TErmo dE Cola-
boraçÃo GoVErNamENTal: referem-se a verbas recebidas, até 
a data base de 31 de dezembro, e que ainda não foram aplicadas, inte-
gralmente, nas atividades operacionais desenvolvidas pela Entidade, 
reconhecendo com segurança, que cumprirá com as condições estabele-
cidas pelo parceiro – Prefeitura de belo Horizonte . a subvenção regis-
trada no passivo, pelo regime de competência, será reconhecida como 
receita, segregada, em bases sistemáticas e racionais, confrontada com 
as despesas correspondentes, em cada período, em conformidade com a 
legislação vigente, principalmente a NbC TG 07 (r1) . Em 31 de 
dezembro, o saldo do Termo de Colaboração apresenta a seguinte com-
posição: descrição, 2018, 2017; saldo Inicial, 205 .330, 89 .733; Verba 
da PbH recebidas, 1 .150 .919, 1 .078 .182; Verba da PbH aplicadas, 
(1 .029 .779), (962 .585); saldo a realizar, 326 .469, 205 .330; represen-
tação do saldo final para as contas bancárias que controlam a verba do 
Termo de Colaboração: descrição, 2018, 2017; CEF – 000535-2 / PbH 
– arl, 0, 0; CEF – 000535-2 / Fd . Investimento, 84 .454, 149 .017; CEF 
– 0005476-8 / Poupança, 242 .016, 56 .313; Total saldo bancário, 
326 .469, 205 .330 . 19 PaTrImÔNIo lÍQuIdo: o resultado do perí-
odo é mantido na rubrica “Superávit ou Déficit Acumulado”, segregado 
e apropriado (incorporação) para a conta do Patrimônio social após a 
aprovação dos membros da diretoria, em ata . Em 2018, foi aprovada 
pelos Membros da Diretoria a incorporação do déficit do exercício ante-
rior (2017) ao Patrimônio social, em conta segregada, no montante de 
(r$ 2 .678,90) . Em 2018, a Entidade recebeu em doação bens patrimo-
niais, no montante de r$ 835,90, que foi incorporado ao Patrimônio 
social após apuração do resultado do exercício, em conta segregada . o 
Patrimônio Social apresenta, no exercício financeiro de 2018, o mon-
tante de r$ 203 .035,70, (r$ 204 .878,70, em 2017) . Em 2018, o resul-
tado apurado foi  déficit, no montante de (R$ 38.120,43). A representa-
ção no montante de (R$ 38.956,33) para Superávit ou Déficit 
acumulado refere-se ao valor da apuração do resultado do exercício 
financeiro de 2018, (R$ 38.120,43), somado ao valor das doações patri-
moniais recebidas, (r$ 835,90) . o Patrimônio líquido, em 2018, apre-
senta o montante de r$ 164 .079,37 (r$ 202 .199,80, em 2017) . 20 
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES: A Entidade recebeu doações e subven-
ções, durante o exercício financeiro, registradas em contas de resultado 
– receitas, discriminadas e segregadas, em atendimento ao decreto nº 
8.242/2014. Excetuam-se, as receitas: doações de bens patrimoniais; 
isenção quota patronal previdenciária e serviço voluntário. As doações 
e subvenções podem ser representadas como os demonstrativos a 
seguir: descrição, 2018, 2017; subvenção Governo municipal, 
1 .118 .584, 1 .108 .051; Parceria – CoPasa Comp . saneamento mG, 
2 .899, 2 .287; Parceria – CEmIG distribuição s/a, 1 .191, 1 .157; Parce-
ria – Fundação balbina Camila araújo, 23 .500, 23 .000; Verbas da 
Comunidade, 57 .483, 70 .276; receitas Financeiras, 14 .103, 10 .132; 
Total, 1 .217 .760, 1 .214 .903; descrição, 2018, 2017; receitas opera-
cionais, 1.420.262, 1.397.700; Doações Patrimoniais, (836), (91); Isen-
ção Quota Patronal Previdenciária, (198 .769), (182 .706); serviço 
Voluntário, (2 .897), 0; Total, 1 .217 .760, 1 .214 .903; a receita auferida 
como verba da comunidade é resultado de doações e/ou contribuições 
espontâneas dos sócios e da comunidade, sem data e valor preestabele-
cidos . 21 GraTuIdadEs: as gratuidades oferecidas à comunidade 
carente são registradas, segregadamente, por verbas recebidas: Verbas 
da Comunidade, incluindo verba da Fundação balbina Camila araújo; 
subvenção da Prefeitura de belo Horizonte / smEd – Educação Infan-
til . as gratuidades, por verbas, de assistência social, em projetos desen-
volvidos pela Entidade, ainda subdivididas e mensuradas por atividades 
desenvolvidas: comunitário; socialização e apoio administrativo – ITG 
2002, item 24; todas suportadas por documentação hábil . Excetuam-se 
as gratuidades: as despesas com depreciação / amortização, a isenção 
da quota patronal previdenciária, o serviço voluntário e perdas patrimo-
niais . Em atendimento ao disposto no decreto nº 8 .242/2014, a Enti-
dade, no exercício de 2018, concedeu gratuidades no montante de r$ 
1.225.021,43 (R$ 1.188.695,70 em 2017), conforme demonstrações a 
seguir: descrição, 2018, 2017; Gratuidades Verbas da Comunidade e 
Parceiras, 78 .726, 59 .178; Gratuidades Verbas do Governo municipal, 
1 .146 .295, 1 .129 .518; Total das Gratuidades, 1 .225 .021, 1 .188 .696; 
descrição, 2018, 2017; Gratuidades assistência social Projetos Comu-
nitários, 135 .404, 174 .242; Gratuidades assistência social Projetos 
socialização, 1 .013 .539, 958 .849; Gratuidades assistência social 
apoio administrativo, 70 .143, 50 .168; Gratuidades assistência social 
despesas Financeiras, 4 .499, 3 .096; Gratuidades assistência social 
despesas Tributárias, 1 .437, 2 .340; Total das Gratuidades, 1 .225 .021, 
1 .188 .696; descrição, 2018, 2017; despesas operacionais, 1 .458 .382, 
1 .400 .288; depreciação/amortização, (31 .563), (28 .886); Isenção 
Quota Patronal Previdenciária, (198 .769), (182 .706); serviço Voluntá-
rio, (2 .897), 0; Perdas Patrimoniais, (132), 0; Total das Gratuidades, 
1 .225 .021, 1 .188 .696 . 22 ImuNIdadE TrIbuTÁrIa: a Entidade 
mantém o rECoNHECImENTo da ImuNIdadE TrIbuTÁrIa, 
relativa aos impostos municipais incidentes sobre os serviços e o patri-
mônio vinculados às suas finalidades essenciais, como instituição de 
educação, sem fins lucrativos, com fundamento na alínea “c” do inciso 
VI do artigo 150 da vigente Constituição Federal . 23 INsTrumEN-
Tos FINaNCEIros: os valores de mercado dos ativos e passivos 
financeiros foram determinados com base em informações de mercado 
disponíveis e metodologias de valorização apropriadas . o uso de dife-
rentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão 
ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado . baseada 
nessa estimativa, a administração da Entidade entende que o valor con-
tábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu 
valor justo . mbm .bH organização e assessoria Contábil ltda . Escritó-
rio – CrC mG: 007328/0-8

101 cm -17 1218098 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE iTurAmA/mG,
 Extrato do 4º (QuarTo) TErmo adITIVo ao CoNTraTo dE 
PrEsTaçÃo dE sErVIços Nº 03/2016, que entre si celebram a 
Câmara municipal de Iturama e a secretaria de Estado de Casa Civil 
e Relações Institucionais – Objeto: prorrogar o prazo de vigência con-
tratual e alterar a forma de pagamento – 12 (doze) meses, iniciando 
em 06 de abril de 2019, término em 05 abril de 2020 – data da assi-
natura: 26 de março de 2019, Presidente da Câmara Vereador renato 
José dos reis . 

2 cm -17 1218156 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA
 (Termo de Contrato) - Contrato nº. 032/2019, firmado em 16 de abril 
de 2019, entre Câmara municipal de Nova lima e a Empresa mineira 
de Computadores ltda; objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviço de locação de equipamentos de Informática . Processo Nº: 
025/2019; Pregão Presencial Nº 003/2019; Fundamento legal: lei nº 
10 .520/2002; Valor total: r$ 144 .156,24 . signatários: pelo Contratante, 
Fausto Niquini Ferreira e, pelo Contratado, luís Gustavo Gomes de 
oliveira . Nova lima, 16 de abril de 2019 .

 Contrato nº. 034/2019, firmado em 12 de abril de 2019, entre Câmara 
municipal de Nova lima e a Empresa mineira de Computadores ltda; 
objeto: contratação de empresa para aquisição taças de vidro e copos, 
em atendimento ao legislativo municipal . Processo Nº: 037/2019; dis-
pensa Nº 027/2019; Fundamento legal: lei nº 8 .666/93; Valor total: 
r$ 1 .010,00 .signatários: pelo Contratante, Fausto Niquini Ferreira e, 
pelo Contratado, luís Gustavo Gomes de oliveira . Nova lima, 12 de 
abril de 2019 . 

4 cm -17 1218307 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA

- PrEGÃo PrEsENCIal Nº 004/2019 - Torna público resposta do 
pedido de esclarecimento da empresa Nutri Comércio Eireli - EPP, refe-
rente o Processo nº 33/2019 - Eventual aquisição de cestas básicas des-
tinadas aos funcionários do legislativo, a qual encontra-se disponível 
na íntegra no site oficial da CMNL, endereço eletrônico www.cmno-
valima .mg .gov .br  . Nova lima, 17 de abril de 2019 . lucas luciano 
silva - Pregoeiro .

2 cm -17 1218268 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi, 

Torna pública a sessão do Processo de licitação nº 007/2019, Pregão 
Presencial (registro de Preços) nº 006/2019 para abertura do envelope 
de habilitação da empresa Flora marly del rei ltda conforme art . 48 
§ 3º da lei Federal 8 .666/93 . o objeto é a contratação de microem-
presas (mE), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou microempreen-
dedor Individual (mEI) para futuro e eventual fornecimento de arran-
jos de flores e ornamentação em solenidades na Câmara Municipal de 
são João dei rei . a sessão será dia 24/04/2019, às 14h . local: sede 
da Câmara. Informações disponíveis no site: www.camarasaojoaodel-
rei .mg .gov .br ou através do e-mail: licitacao@camarasaojoaodelrei .
mg .gov .br e do telefone (32)3379-3171 .

3 cm -17 1218332 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ 

Processo 49/2019 . município de abaeté/mG, localizado na Praça ama-
dor Álvares, 167, Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna 
público a abertura de Processo licitatório 49/2019, Pregão Presencial 
Registro de Preço 16/2019, objetivando aquisições de oxigênio hospita-
lar medicinal, conforme especificações constantes no anexo I do edital. 
a entrega e sessão de abertura dos envelopes serão no dia 02/05/2019 às 
13:00. Informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 12:00 
às 18:00, tel:373541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licitação@aba-
ete .mg .gov .br armando Greco Filho-Prefeito municipal

3 cm -17 1218090 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG. 

P .P . nº 020/2019 . Torna público nos termos das leis Federais nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 . Processo nº 038/18 . objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas 
impressoras . abertura: 07/05/2019 às 08h00min . melhores informa-
ções à Av. Raul Soares, 310, Centro, Aimorés/MG, Tel (33) 3267-1932, 
site: www .aimores .mg .gov .br .

2 cm -17 1218249 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG

INEX Nº 006/19 - Proc . adm . Nº 040/19 . Torna público nos termos 
da Lei 8.666/93, a Ratificação, a Homologação e o Extrato de Con-
trato .objeto: Contratação de show artístico da banda Circuito serta-
nejo, apresentação dias 20 e 21/04/2019, apoio cultural a 8ª Cavalgada 
da barra & Festa do Pescador na barra do manhuaçú, município de 
aimorés . Contratada: Califórnia Festas e Eventos ltda – mE, CNPJ: 
10.470.537/0001-79. Valor: R$ 10.000,00. Melhores informações à Av. 
raul soares, 310, Centro, ou Tel . (33) 3267-1932, site: www .aimores .
mg .gov .br .

3 cm -17 1218184 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA – mG

PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro 
dE PrEços Nº 016/2019

a Prefeitura municipal de araponga, através de sua Pregoeira, torna 
público o edital para pregão de registro de preços para o seguinte 
objeto: rEGIsTro dE PrEços Para FuTuras aQuIsIçõEs 
dE TICKETs rEFEIçÃo . data de abertura e credenciamento: 
02/05/19. Horário: 09:00 horas. Local: Sala da Comissão de Licitações, 
na sede da Prefeitura municipal . a íntegra do edital pode ser obtida na 
sede da Prefeitura, na Pç . manoel romualdo de lima, nº 221, centro, 
Araponga, MG. Informações pelo telefone (31)3894-1100. A pregoeira 
márcia ribas da silva .

3 cm -17 1217853 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

 – Termo de Fomento nº 3/2019 – objeto: reabilitação visual de cará-
ter educacional – Partes: Prefeitura x aadV – Vigência 31/12/2019 – 
Pedro Francisco da silva – Prefeito .

1 cm -17 1218031 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG

– Resultado de classificação Credenciamento de Leiloeiros Oficial nº 
06/2019 para realização de leilões para venda de Bens Móveis inserví-
veis para a administração Pública municipal . Torna-se público os clas-
sificados: 1º lugar – Patrícia Graciele de Andrade de Sousa, 2º lugar 
– Fernando Caetano moreira Filho, 3º lugar – lucas rafael antunes 
moreira, 4º lugar – Jonas Gabriel antunes moreira, 5º lugar – san-
dra de Fatima santos, 6º lugar - adriana Pires amancio, 7º lugar – 
Ronald De Freitas Moreira . Mais informações junto à Prefeitura Muni-
cipal de areado, pelos telefones (35) 3293-1333, pelo site www .areado .
mg .gov .br .

3 cm -17 1218330 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo-mG- 

aviso de licitação- Proc . licitatório Nº 11/2019 - Tomada de Preços 
N .º 02/2019, sessão Pública: 16/05/2019 às 8:30- reforma de pintura 
do prédio. Edital disponível:www.camarabd.mg.gov.br, Informações – 
Tel . 37 35222280 . Joice martins silva Quirino (Presidente)

1 cm -17 1218191 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENo BrANDÃo – mG . 

Concorrência Pública nº 02/2019 . Processo nº 119/2019 . aviso de 
licitação . Encontra-se aberto junto a esta prefeitura o processo lici-
tatório em epígrafe, do tipo menor preço por empreitada global, com-
preendendo material e mão de obra, para execução de obra pública de 
reforma do galpão municipal localizado na rua Cruz de Cedro . a aber-
tura dos envelopes dar-se-á no dia 22/05/2019, às 10 horas . o edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
das 09h às 16h, na rua afonso Pena, nº 225, Centro, bueno brandão – 
mG . Fone: (035) 3463-1377 e/ou através do site www .buenobrandao .
mg .gov .br . sílvio antônio Félix – Prefeito municipal .

3 cm -17 1218186 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmANDuCAiA-mG

aviso de licitação: Prc .103/19 (reg . Preços) - Pregão Presencial – nº 
047/19Tipo: menor Preço por lote - objeto: Eventual e futura aquisi-
ção de Combustível com Comodato de bomba e Tanque . abertura dia 
08/05/2019 ás 09h00. Obs.: Informações e Retirada da integra do Edi-
tal na Prefeitura; horário comercial no setor de Compras/Licitações ou 
e-mail: licitacao3@camanducaia .mg .gov .br .

2 cm -17 1218346 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE/mG: 

Processo 033/2019 – Inexigibilidade 002/2019 – Credenciamento 
002/2019 - O Chefe do Executivo no uso de suas atribuições legais 
resolve raTIFICar a Inexigibilidade de licitação com Fundamenta-
ção legal: Caput do artigo 25 da lei Federal 8666/93 . objeto: cre-
denciamento de serviços de pedreiro e servente de pedreiro, sendo 
que, a mão de obra será destinada à manutenção, reparos, reforma, 
construção e ampliação de prédios públicos e/ou sob a responsabili-
dade do município . Credenciado para serviços: José Pedro Pereira 
05681174840 – CNPJ 23 .839 .062/0001-97, sendo total de 1875 horas 
de pedreiro e 1875 horas de servente de pedreiro, sendo o valor total 
de r$57 .506,25 (cinquenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte e 
cinco centavos); leandro Custódio dos santos 11810570603 – CNPJ 

27 .180 .430/0001-99, sendo total de 1875 horas de pedreiro e 1875 
horas de servente de pedreiro, sendo o valor total de r$57 .506,25 (cin-
quenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos); 
sebastião Carlos Ferreira 85353647653 – CNPJ 27 .444 .979/0001-43, 
sendo total de 1875 horas de pedreiro e 1875 horas de servente de 
pedreiro, sendo o valor total de r$57 .506,25 (cinquenta e sete mil, qui-
nhentos e seis reais e vinte e cinco centavos); miguel Geraldo batista 
07407481652 – CNPJ 27 .455 .545/0001-49, sendo total de 1875 horas 
de pedreiro e 1875 horas de servente de pedreiro, sendo o valor total 
de r$57 .506,25 (cinquenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte 
e cinco centavos); marcio dos santos ambrogi 07534565677 – CNPJ 
28 .109 .430/0001-65, sendo total de 1875 horas de pedreiro e 1875 
horas de servente de pedreiro, sendo o valor total de r$57 .506,25 (cin-
quenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos); 
José marques Garcia 03531149601 – CNPJ 32 .438 .367/0001-88, sendo 
total de 1875 horas de pedreiro e 1875 horas de servente de pedreiro, 
sendo o valor total de r$57 .506,25 (cinquenta e sete mil, quinhentos 
e seis reais e vinte e cinco centavos); Edilberto Vicente de oliveira 
95426019649 – CNPJ 33 .115 .203/0001-82, sendo total de 1875 horas 
de pedreiro e 1875 horas de servente de pedreiro, sendo o valor total 
de r$57 .506,25 (cinquenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte 
e cinco centavos); Nathan Elias Vicente Tardioli araújo 02174639670 
– CNPJ 33 .256 .367/0001-20, sendo total de 1875 horas de pedreiro e 
1875 horas de servente de pedreiro, sendo o valor total de r$57 .506,25 
(cinquenta e sete mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) . 
aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 .

Nivaldo donizete muniz
 Prefeito municipal

9 cm -17 1218035 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÓLio/mG - 

Tomada de Preços n . º 14/2019, CNPJ nº . 16 .726 .028/0001-40, torna 
público através do Presid . da CPl, Edilson antônio de oliveira, que 
se acha aberto o Procedimento licitatório nº . 62/2019, do tipo menor 
preço, objetivando a aQuIsIçÃo E INsTalaçÃo dE Fossas 
sÉPTICa bIodIGEsTora, recuperação e preservação dos manan-
ciais da sub-bacia do ambrósio, Convênio: Contrato de repasse nº 
859549/2017 – agencia Nacional de Águas . devendo os Envelopes 
contendo documentação Habilitação (Envelope 01) e Proposta Comer-
cial (Envelope 02) serem entregues na seção de licitação, até às 13:30 
horas do dia 09/05/2019, sendo que o Envelope 01 referente à Habi-
litaçãoserá aberto às 14:00 horas do dia09/05/2019, no mesmo local . 
Informações através do telefone (37)33731244 ou www.capitolio.
mg .gov .br . 

3 cm -17 1218265 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG - 

Pregão Presencial nº 26/2019 – 1º termo de Retificação de Edital - O 
sr . Prefeito, José Eduardo Terra Vallory, torna publico que o edital do 
Procedimento licitatório nº 54/2019, registro de preços 21/2019, obje-
tivando a aQuIsIçÃo dE EQuIPamENTos E maTErIaIs dE 
INFORMÁTICA, sofreu alterações e a realização da sessão será às 
09:00 horas do dia 23/05/2019 . www .capitolio .mg .gov .br .

2 cm -17 1218187 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS – mG, 

Pregão Presencial nº . 019/2019 - Correção de Valor de Contrato - Pro-
cesso N° . 076/2019 – objetivo: aquisição de 01(um) veículo tipo 
ambulância zero quilômetro, conforme Proposta de aquisição de Equi-
pamentos/material Permanente nº 03023 .174000/1180-10 do Fundo 
Nacional de saúde e Portaria nº 1 .529, de 29 de maio de 2018 e aqui-
sição de 02 (dois) veículos de 04 portas, zero quilômetro, conforme 
Proposta Fundo a Fundo de aquisição de Equipamentos/material Per-
manente nº 03023 .174000/1180-09 do Fundo Nacional de saúde e Por-
taria nº 3 .134, de 17 de dezembro de 2013 – data da Publicação: 16 de 
abril de 2019, pág .33 – Caderno 2 . onde se lia: Valor do Contrato: r$ 
179 .300,00 (cento e setenta e nove mil, trezentos reais) . leia-se: Valor 
do Contrato: r$177 .200,00 (cento e setenta e sete mil duzentos reais) . 
acássio Vieira de azeredo Coutinho . Prefeito municipal .

PrEFEITura muNICIPal dE Carlos CHaGas/mG – Extrato 
de Termo de Fomento 005/2019 Partes: município de Carlos Chagas e 
associação de amparo a Criança Francisco de assis - objeto do Termo 
de Fomento: é Conceder repasse financeiro para apoiar a entidade com 
despesas administrativas, pagamento de pessoal e encargos, com a fina-
lidade de atender crianças em vulnerabilidade social, conforme plano 
de trabalho . Fundamentação legal: art . 38 lei 13 .019/2014 e dec . 
municipal 036/2017, Vigência: 04/04/2019 a 31/12/2019 - Valor do 
Termo de Fomento - r$31 .500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) – 
acassio Vieira de azeredo Coutinho- Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal dE Carlos CHaGas/mG – Extrato 
de Termo de Fomento 006/2019 Partes: município de Carlos Chagas 
e Fundação Educacional J Firmo - objeto do Termo de Fomento: é 
Conceder repasse financeiro para apoiar a entidade com despesas admi-
nistrativas, pagamento de honorários contábeis, aquisição de material 
de consumo, pagamento de pessoal e encargos, para atendimento de 
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, conforme plano de 
trabalho . Fundamentação legal: art . 38 lei 13 .019/2014 e dec . muni-
cipal 036/2017, Vigência: 05/04/2019 a 31/12/2019 - Valor do Termo 
r$69 .000,00 (sessenta e nove mil reais)-data do Termo de Fomento: 
05 de abril de 2019 – acassio Vieira de azeredo Coutinho- Prefeito 
municipal . 

8 cm -17 1218333 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS/mG

–Extrato do Terceiro Termo aditivo ao Contrato de Prestação de ser-
viços Nº . 012/2017; Processo licitatório Nº . 066/2017- P . Presencial 
Nº . 013/2017 – Partes: município de Carlos Chagas e a empresa CoN-
sulTE sErVIços lTda – mE - objeto do aditivo: Prorroga vigên-
cia do referido contrato, conforme art .57,II, da lei 8 .666/93, nos ter-
mos da Cláusula Segunda e justificativa da Secretaria Municipal de 
Fazenda - Vigência: 09/04/2019 a 31/12/2019- data do Termo aditivo: 
08/04/2019 – Valor do Termo aditivo- r$ 24 .366,00 (vinte e quatro 
mil, trezentos e sessenta e seis reais) - acássio Vieira de azeredo Cou-
tinho– Prefeito municipal .

PrEFEITuramuNICIPal dECarlos CHaGas/mG– – Extrato 
décimo Nono Termo aditivo do Contrato de Prestação de serviços 
nº . 023/2017- Pregão Presencial nº . 029/2017 - Processo licitatório nº . 
175/2017- Partes: município de Carlos Chagas e a empresa TraNs-
PorTE EsColar dE Carlos CHaGas lTda-EPP- objeto: 
supressão de km na execução do referido contrato, conforme o art . 
65, §1º da lei nº . 8 .666/93 nos termos da Clausula décima Terceira 
do referido contrato e justificativa da Secretaria Municipal de Educa-
ção – Valor do aditivo de supressão: r$ 38 .834,46 (trinta e oito mil 
oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)- data do 
aditivo: 11 de março de 2019 - acássio Vieira de azeredo Coutinho-
Prefeito municipal .

PrEFEITuramuNICIPal dECarlos CHaGas/mG– – Extrato 
Vigésimo Termo aditivo do Contrato de Prestação de serviços nº . 
023/2017- Pregão Presencial nº . 029/2017- Processo licitatório nº . 
175/2017- Partes: município de Carlos Chagas e a empresa TraNs-
PorTE EsColar dE Carlos CHaGas lTda-EPP- objeto: 
acréscimo de km na execução do referido contrato, conforme o art . 
65, §1º da lei nº . 8 .666/93 nos termos da Clausula décima Terceira 
do referido contrato e justificativa da Secretaria Municipal de Educa-
ção - Valor do aditivo de acréscimo: r$ 35 .098,21 (trinta e cinco mil, 
noventa e oito reais e vinte e um centavos)- data do aditivo: 01 de abril 
de 2019 - acássio Vieira de azeredo Coutinho-Prefeito municipal .

8 cm -17 1218351 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu
assunto: avisos licitação . 1) Processo nº 28/2019, Pregão Presencial 
rP nº 6/2019 . objeto: serviços de capina, roçada entre outros conforme 
termo de referência . data de abertura: 03/05/2019 às 10:30 minutos . 
2) Processo nº 32/2019, Pregão Presencial nº 3/2019 . objeto: Contra-
tação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo 
por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de siste-
mas de Gestão para administração Pública municipal; conversão de 
dados; parametrização (customização); manutenção corretiva e legal, 
ou seja, atendimento técnico especializado e suporte às especificações 
e características técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais e demais órgãos fiscalizadores e legislações correla-
tas, conforme termo de referência . data: 03/05/2019 . Horário de brasí-
lia: 09:00 h . Editais disponíveis no www .caxambu .mg .gov .br Caxam-
bu-MG, 17/04/2019 Dpto Compras e Licitações.

4 cm -17 1218328 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190227.



 28 – quinTa-feira, 18 de abril de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CEDro Do ABAETÉ mG –
 aviso de Edital – EXClusIVo Para mE ou EPP - Pro-
cesso licitatório Nº 45/2019 Pregão Presencial nº 27/2019 do 
tipo menor Preço . objeto: registro de preço visando futura e 
eventual prestação de serviço de arbitragem esportiva e segu-
rança para eventos para as secretarias deste município . data da 
sessão: 03/05/2019 ás 09h00min horas . Consulta edital: www .
cedrodoabaete.mg.gov.br, e-mail: licitacões@cedrodobaete.
mg .gov .br . luiz antônio de sousa, Prefeito .

2 cm -17 1218309 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG. 

Extrato de dispensa de licitação nº 018/2018 - Processo nº 
076/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Confins. CON-
TraTado: Joao EusTaQuIo FErrEIra . Fundamento 
legal: Nos termos do artigo 24, Inciso X, da lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, torna público a Ratificação da Dis-
pensa de licitação para locação de um imóvel localizado na 
Rua Gustavo Rodrigues, nº 265, Centro - Confins, para acomo-
dar as secretarias de Esportes, Transportes e o almoxarifado 
da Prefeitura . Conforme solicitação da secretaria municipal 
de administração . Valor: r$ 54 .446,64 . Prazo do Contrato: 12 
(Doze) meses. Condições de pagamento, mensal: R$ 4.537,22. 
Ratificado pelo Prefeito Municipal de Confins, em 24 de abril 
de 2018 . Fabrício soares simas - Presidente Comissão Perma-
nente de licitação .

3 cm -17 1218182 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG

 rEsulTado dE JulGamENTo dE 
ProPosTa – TP Nº 007/2018

a Prefeitura municipal de Cons . lafaiete/mG, torna público 
o resultado de julgamento de ProPosTa referente ao Pro-
cesso licitatório nº 111/2018 – TP nº 007/2018, cujo objeto 
é a Contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia 
consultiva para elaboração de projetos básicos e executivos de 
arquitetura e complementares visando a restauração da Casa 
de Cultura Gabriela mendonça, no município de Conselheiro 
lafaiete, mG . Empresa vencedora: TaIPa arquitetura e Patri-
mônio Cultural com proposta no valor global de r$ 142 .000,00 
– Cons . lafaiete, 17/04/2019 . Kildare bittencourt dutra - Pre-
sidente da CPl .

3 cm -17 1217847 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/mG

TErmo dE raTIFICaçÃo - dIsPENsa Nº 003/2019

o Prefeito municipal de Conselheiro lafaiete, no uso de suas 
atribuições, RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 003/2019, 
com amparo no Artº 24, IV da Lei Federal de Licitações nº 
8.666/93 e suas alterações, em favor da empresa Villar, Dutra, 
Pinheiro & Ferraz serviços, para realização de procedimento 
de ressecção Endoscópica de Próstata, no valor total de r$ 
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Beneficiário: Antô-
nio Gomes da Costa, em cumprimento de ordem Judicial – 
processo nº 0105847-60 .2018 .8 .13 .0183 . Cons . lafaiete, 
17/04/2019 – mario marcus leão dutra – Prefeito municipal .

3 cm -17 1217848 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELFim morEirA
torna pública, o extrato do contrato de n° 13/2019, processo n° 
23/2019 e dispensa n° 07/2019, cujo objeto é contratação dos 
serviços do SENAC - Minas para ações educativas conforme 
Proposta Corporativa para o evento: 5º FEsTIVal GasTro-
NÔmICo dE CulTura E arTE - FEsTa do marmElo 
de Delfim Moreira. Empresa contratada: Serviço Nacional 
de aprendizagem Comercial – sENaC minas . Valor: r$ 
3 .400,00 . Vigência: 16/04/2019 a 28/06/2019 .

2 cm -17 1218387 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELFim morEirA
torna pública, o extrato do contrato de n° 11/2019, Processo 
n° 20/2019 e Inexigibilidade n° 02/2019, cujo objeto é con-
tratação da empresa Franciscarla marinho do amaral, por Ine-
xigibilidade, especializada em apresentação de espetáculo de 
circo de rua, para apresentação do show da Percha no Palco 
Cultural da Festa do marmelo e 5° Festival Gastronômico de 
Cultura e Arte de Delfim Moreira, compondo a programação 
do dia 20 de abril de 2019 . Empresa contratada: Franciscarla 
marinho do amaral . Valor: r$ 2 .500,00 . Vigência: 11/04/2019 
a 30/04/2019 .

2 cm -17 1218365 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DiViNoLÂNDiA DE miNAS,

 por meio da Comissão Permanente de licitação CPl, torna 
público o aditivo nº 06 do Processo 110/2017 Tomada de Preço 
015/2017, para prestação de serviço da Conclusão de obra de 
Construção da Escola municipal monsenhor domingos, Pro-
jeto Padrão FNdE . TErmo CoNVENIo 19579/2014 Id: 
1009751 ProCEsso: 23400016708201306 com a empre-
saalPHa FIrmINo CoNsTruTora lTda, por mais 04 
(quatro) meses, passando a vigorar até 05/08/2019 . divinolân-
dia de minas, 17 de abril de 2019, rodrigo magalhães Coelho– 
Prefeito municipal .

3 cm -17 1218129 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNÓPoLiS –
 aVIso dE lICITaçÃo . ProCEsso lICITaTÓrIo Nº . 
82/2019 - PrEGÃo ElETrÔNICo Nº . 48/2019 - baNCo 
do brasIl – obJETo: registro de preços para locação de 
veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas 
cargas em atendimento as unidades administrativas (secreta-
rias municipais) do poder executivo do município de divi-
nópolis . data e horário do recebimento das propostas: até as 
12h30min do dia 03/05/2019 . data e horário do início da dis-
puta: 13h00min do dia 03/05/2019 . disponibilização do edital 
e informações no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.
br e www .divinopolis .mg .gov .br> Editais . Contato: (37) 3229-
8127 . divinópolis, 18 de abril de 2019 . mario lucio de souza . 
Pregoeiro municipal .

3 cm -17 1218204 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DorES DE GuANHÃES/mG: 

aviso de licitação, Processo licitatório nº 029/2019 Pregão nº: 
017/2019, objeto: registro de preços para Prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva em veículos auto-
motores integrantes da frota do município de dores de Gua-
nhães, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, 
incluindo serviços de socorro mecânico e transporte por guin-
cho Julgamento, maior desconto por lote sobre o valor hora 
homem . data da abertura: 16/05/2019 às 08:00 horas . melho-
res informações: Tel.(33) 3426-1210 e-mail: edital@doresde-
guanhaes .mg .gov .br . Pregoeira: sonildes maria de almeida .

3 cm -17 1218202 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DorES DE GuANHÃES/mG:

aviso de Credenciamento, Processo nº 011/2019 Credencia-
mento 005/2019, data de abertura: 15/05/2019 a partir das 
08:00h ás 11:00h e ao longo do ano de 2019, objeto: Creden-
ciamento para contratação de empresa para prestação de servi-
ços de hospedagem no município de dores de Guanhães para 
atender às demandas das secretarias do município de dores 
de Guanhães/MG. Melhores informações: Tel.(33) 3426-1210 
e-mail: edital@doresdeguanhaes .mg .gov .br  . Presidente da 
CPl: sonildes maria de almeida .

2 cm -17 1218348 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DorES DE GuANHÃES/mG:

 aviso de licitação, Processo licitatório nº 027/2019 Pregão 
para registro de preços nº: 015/2019, objeto: registro de pre-
ços para aquisição de materiais e ferramentas de jardinagem 
e cortador de grama a gasolina para atendimento a secretaria 
municipal de obras e secretaria municipal de desenvolvimento 
econômico, esporte, cultura e lazer no município de dores de 
Guanhães / mg . Julgamento, menor preço por item . data da 
abertura: 17/05/2019 às 08:00 horas. Maiores informações: 
Tel .(33) 3426-1210 e-mail: edital@doresdeguanhaes .mg .gov .
br . Pregoeira: sonildes maria de almeida .

3 cm -17 1218334 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DorES DE GuANHÃES/mG : 

Aviso de retificação do Processo licitatório nº 025/2019 Pregão 
srP nº: 013/2019, objeto: registro de preços para contratação 
de empresa para fornecimento de pneus e câmaras de ar para 
veículos da secretaria municipal de obras, viação, transporte e 
urbanismo, secretaria municipal de educação, secretaria muni-
cipal de saúde, secretaria municipal de assistência social, gabi-
nete do prefeito e secretaria municipal de administração, plane-
jamento e coordenação, do município de dores de Guanhães/
MG. Julgamento, Menor preço por item. Sendo retificado o 
anexo III do edital, com nova data de abertura designada para 
dia 14/05/2019 às 08:00 horas Maiores informações: Tel.(33) 
3426-1210 e-mail: edital@doresdeguanhaes .mg .gov .br . Prego-
eira: sonildes maria de almeida .

3 cm -17 1218147 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTraTo dE CoNTraTo
CoNTraTo Nº 049/2019 . dispensa: 11/2019 . Partes: muni-
cípio de Esmeraldas e a empresa Flavio dias mendes CPF 
06247734697 mE . objeto: aquisição de hortifrutigranjeiros . 
Valor: r$ 194 .000,00 . dotação orçamentária: 02 .06 .00 .12 .36
1 .0009 .2071 .3 .3 .90 .30 .00–100/144 (230) - 02 .06 .00 .12 .365 .00
09 .2070 .3 .3 .90 .30 .00 – 100/144(270) 02 .06 .00 .12 .366 .0009 .2
073 .3 .3 .90 .30 .00 – 100/144 (277) - 02 .06 .00 .12 .367 .0009 .207
2 .3 .3 .90 .30 .00 – 100/144 (287) - 02 .07 .02 .10 .302 .0015 .2105 .3
 .3 .90 .30 .00 – 102/149/155 (422)- 02 .08 .01 .08 .244 .0021 .2190 .
3 .3 .90 .30 .00 – 100 (526); Vigência: até 17/10/2019 a partir da 
assinatura . assinatura: 17/04/2019 .

3 cm -17 1218059 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

aTo dE HomoloGaçÃo dE lICITaçÃo:
PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 040/2018 - ProCEsso Nº 
222/2018 . objeto: Promover registro de Preço, consignado 
em ata, para aquisição com entrega parcelada de medicamen-
tos e insumos médicos para atender demanda de ordens judi-
ciais . Vencedor: mat med Hospitalar ltda . – mE, lote 08, r$ 
5 .904,00 e lote 09, r$1 .920,00 . Homologada nos termos do 
art . 4º, inciso XXII da lei 10 .520/02 c/c art . 43, inciso VI da 
lei 8 .666/93 em 17/04/2019 .

Edson Vieira da Cruz
secretário municipal de Planejamento e Gestão

3 cm -17 1217895 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTraTo dE CoNTraTo
CoNTraTo Nº 044/2019 . origem: Pregão Eletrônico nº 
007/2019 – Processo nº 013/2019 . Partes: município de Esme-
raldas e Mega Soluções Científica e Locação Ltda. Objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de natureza continuada para manutenção preventiva 
e corretiva nos equipamentos de refrigeração dos órgãos da 
secretaria municipal de saúde, incluindo peças e acessórios 
quando necessário . Valor: r$ 69 .200,88 . dotação orçamen-
tária: 10 .302 .0015 .2105 .3 .3 .90 .30 .00 – 102/149/155 (422); 
10 .302 .0015 .2105 .3 .3 .90 .39 .00 – 102/149/155 (424) . Vigên-
cia: 12 meses a partir da assinatura . assinatura: 10/04/2019 .

3 cm -17 1217906 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTraTo dE CoNTraTo
Contrato nº 016/2019 . origem: Pregão Eletrônico n° 051/2017 . 
Partes: município de Esmeraldas e a empresa biovalic Comer-
cio de Equipamentos médicos lTda . objeto: aquisição de 
materiais para esterilização (indicador biológico, integrador 
químico, bowie&dick, papel crepado e folha de sms) com 
comodato de uma incubadora, para atendimento ao CmE do 
Hospital municipal 25 de maio . Valor: r$ 66 .300,00 . d .o .: 
02 .07 .00 .10 .302 .0015 .2105 .3 .3 .90 .30 .00 – 102/149/154/155 . 
Vigência: a partir da assinatura até 31/12/2019 . assinatura: 
06/02/2019 .
Contrato nº 017/2019 . origem: Pregão Eletrônico n° 051/2017 . 
Partes: município de Esmeraldas e a empresa Previx Produ-
tos para saude lTda mE . objeto: aquisição de materiais 
para esterilização (indicador biológico, integrador químico, 
bowie&dick, papel crepado e folha de sms) com comodato de 
uma incubadora, para atendimento ao CmE do Hospital muni-
cipal 25 de maio . Valor: r$ 49 .475,00 . d .o .: 02 .07 .00 .10 .302
 .0015 .2105 .3 .3 .90 .30 .00 – 102/149/154/155 . Vigência: a partir 
da assinatura até 31/12/2019 . assinatura: 06/02/2019 . 

4 cm -17 1218075 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL - 
EXTraTo do sÉTImo TErmo dE adITamENTo 
– CoNTraTo Nº 062/2014 - CoNTraTaNTE: PrE-
FEITura muNICIPal dE FruTal -CoNTraTado: 
GabrIEl souZa VasCoNCElos & CIa lTda, CNPJ: 
11 .279 .314/0001-91 . obJETo: refere-se a contratação de 
empresa especializada em engenharia civil para construção da 
EsCola muNICIPal bElmIro baTIsTa mIraNda, 
no povoado do Garimpo do bandeira, Zona rural a ser loca-
lizada na rua saulo Prata, município de Frutal/mG, conforme 
Termo de Compromisso nº Par 17479/2013, celebrado entre o 
município de Frutal e o Fundo Nacional de desenvolvimento 
da Educação - FNdE, conforme detalhamento nos anexos do 
Edital . PraZo: o prazo será de 25/06/2018 até 24/06/2019 . 
modalIdadE da lICITaçÃo: CoNCorrENCIa 
PublICa Nº 012/2014 . Frutal, 22 de junho de 2018 . Claudio 
martins mendes - Presidente da CPl .

4 cm -16 1217791 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL - 

EXTraTo do oITaVo TErmo dE adITamENTo 
– CoNTraTo Nº 062/2014 – CoNTraTaNTE: PrE-
FEITura muNICIPal dE FruTal – CoNTraTado: 
GabrIEl souZa VasCoNCElos & CIa lTda – CNPJ 
11 .279 .314/0001-91, sob nova denominação empresarial GsV 
CoNsTruTora EIrElI-mE . obJETo: refere-se a con-
tratação de empresa especializada em engenharia civil para 
construção da EsCola muNICIPal bElmIro baTIsTa 
mIraNda, no povoado do Garimpo do bandeira, Zona rural 
a ser localizada na rua saulo Prata, município de Frutal/mG, 
conforme Termo de Compromisso nº Par 17479/2013, cele-
brado entre o município de Frutal e o Fundo Nacional de 
desenvolvimento da Educação - FNdE, conforme detalha-
mento nos anexos do Edital . Conforme alteração do ato consti-
tutivo, a contratada efetuou a mudança de seu nome empresarial 
para GsV CoNsTruTora EIrElI-mE, mantendo na essên-
cia as demais especificações e atividades econômicas, motivo 
pelo qual a relação contratual prosseguirá doravante pela nova 
razão social, visto que a mudança de nome não implica em pre-
juízos à execução do contrato, não sendo caso de incidência do 
inciso XI do artigo 78 da lei nº 8 .666/93 . modalIdadE da 
lICITaçÃo: CoNCorrENCIa PublICa Nº 012/2014 . 
Frutal, 03 de dezembro de 2018 . Claudio martins mendes - 
Presidente da CPl .

5 cm -16 1217792 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL GALiLÉiA – mG. 

aVIso dE lICITaçÃo . Processo licitatório Nº 08/2019 - 
Pregão Presencial para registro de Preço Nº 007/2019; objeto: 
futura aquisição de Gás de Cozinha GlP botija 13 kg para aten-
der às necessidades de todas as secretarias e da rede de muni-
cipal de Ensino de Galiléia, mG, referente aos itens fracassa-
dos, data da abertura 03/05/2019 às 09hs . aquisição do edital 
na sede da Prefeitura municipal de Galiléia, mG, e-mail: lici-
tacao@galileia .mg .gov .br, site: http://galileia .mg .gov .br/licita-
coes/ tel (33) 32441309. Galiléia, MG. Fernanda Serafim da 
silva - Presidente CPl .

3 cm -17 1217940 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 052/2019

aviso de licitação . o município de Governador Valadares/
mG, através da secretaria municipal de saúde, torna público 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
000052/2019 . objeto: registro de preços para eventual aquisi-
ção de medicamentos para atender as necessidades do Hospital 
municipal . Tipo de Julgamento: menor Preço Por Item - Pre-
gão . abertura da sessão: 06 de maio de 2019 . Horário: 13:00 . 
local: secretaria municipal de administração, rua marechal 
Floriano, 905, Centro - CEP 35010140 - Governador Valada-
res/mG . o edital e seus anexos estão disponíveis no local espe-
cificado, bem como no endereço eletrônico http://transparen-
cia .valadares .mg .gov .br/licitacoes . Governador Valadares/mG, 
17 de abril de 2019 . José Eustáquio Natal - secretário munici-
pal de administração .

4 cm -17 1218290 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 042/2019

aviso de Homologação . o município de Governador Valada-
res Torna Pública a Homologação Parcial do Pregão Presen-
cial 000042/2019 - PaC 000217/2019 - aquisição de uten-
sílios . . Em decorrência do exposto no processo de licitação a 
mim apresentado, homologo o seu objeto a licitante (Comercial 
barros GV ltda - mE nos lotes 2, 5, 14, 15, 20, 23, 24, 45, 50, 
52, 55, 56, 64 e 65 no valor total de r$ 2 .971,60, ImPorluC 
Comercio Importação e Export Eireli EPP nos lotes 47, 48, 49 
e 51 no valor total de r$ 18 .588,50, INsTalar Com . e serv . 
em ar Condicionado Eireli nos lotes 1, 3, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 
21, 22, 31, 32, 37, 42, 43, 57, 58, 59 e 66 no valor total de r$ 
9 .551,85e mundo da Embalagem ltda nos lotes 4, 16, 17, 35, 
40, 44, 54, 63, 67 e 68 no valor total de r$ 2 .885,34) Valor 
Total da licitação r$ 33 .997,29 (trinta e três mil novecentos e 
noventa e sete reais e vinte e nove centavos) . Governador Vala-
dares, 17 de abril de 2019 . José Eustáquio Natal- secretário 
municipal de administração .

4 cm -17 1217960 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 058/2019

aviso de licitação . o município de Governador Valada-
res Torna Público o aviso de licitação Pregão Presencial Nº 
000058/2019, PaC 000313/2019, “menor Preço Por Item - 
Pregão” referente à aquisição de materiais de consumo para 
os serviços de manutenção corretiva e preventiva em todas as 
áreas elétricas, hidráulicas, pintura, refrigeração e outros na 
rede SMS. Os interessados poderão obter informações na R. 
mal . Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de Compras (tel . 33 
3275-4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar 
o edital através do site http://www .valadares .mg .gov .br - data 
do Pregão: 09 de maio de 2019 . Horário limite para credencia-
mento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00 . Gover-
nador Valadares, 16 de abril de 2019 . José Eustáquio Natal- 
secretário municipal de administração .

4 cm -17 1217955 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES
aviso de licitação . Processo licitatório nº005/2019 – Tomada 
de Preço nº 005/2019 . – objeto: Contratação de empresa espe-
cializada na assessoria e Consultoria em administração de 
materiais, englobando Planejamento, Gestão, Licitações e 
contratos, Capacitação e auditoria . Julgamento: menor Preço 
Global . data de abertura: 07/05/2019 às 09:00 h . o Edital e 
anexos estão a disposição dos interessados no setor de lici-
tação na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, em 
GuaNHÃEs/mG, e poderá ser solicitado pelo e-mail: lici-
tacao@guanhaes.mg.gov.br. Maiores informações, Tel.: (33) 
3421-1501 (ramal 217), das 13:00 às 17:00 h . stanley Ferreira 
Pimentel de sena – Presidente da CPl .

 PrEFEITura muNICIPal dE GuaNHÃEs - Extrato de 
contrato de nº 00032/2019 – Processo 00008/2019 – ade-
são 0002/2019 . objeto: aquisição de veículos de transporte 
diário de estudantes, denominado Ônibus rural Escolar , 
em atendimento ás entidades educacionais das redes públi-
cas de ensino nos Estados, distrito Federal e municípios, 
em vista o constante decidido no processo administrativo 
FNDE nº 23034.019710/2017-78, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrô-
nico nº 19/2017 . Empresa: man latin america Indústria e 
Comercio de Veículos ltda .CNPJ:06 .020 .318/0001-10 .Valor: 
r$228 .912,00(duzentos e vinte e oito mil novecentos e doze 
reais) . Vigência: 21/03/2019 a 20/03/2020 . stanley Ferreira 
Pimentel de sena . Presidente da Comissão CPl .

6 cm -17 1218212 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES 
- Extrato do Contrato 030/2019 – Processo 014/2019 – dis-
pensa 002/2019 . objeto: locação de imóvel para funcio-
namento do Posto de saúde Familiar regional VII a, para 
atender as necessidades da secretaria de saúde do municí-
pio de Guanhães/mG . locador: antonio darmes da silva, 
CPF: 510 .829 .186-87 . Valor total de r$ 12 .000,00 . Vigência: 
25/02/2019 a 25/02/2020 . stanley Ferreira Pimentel de sena . 
Presidente da CPl .

2 cm -17 1217913 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA –
HomoloGaçÃo . Processo nº . 044/2019, Pregão Presen-
cial nº . 029/2019 . objeto: registro de preço para prestação 
de serviço de instalação de portas para a secretaria muni-
cipal de Educação . Empresa vencedora: robson Perucini 
038235111696 . HomoloGaçÃo E adJudICaçÃo . Pro-
cesso nº . 045/2019, Tomada de Preço nº . 001/2019 . objeto: 
Prestação de serviço de reforma de telhado com telhas galva-
nizadas em estrutura metálica da ubs bom Jesus . Empresa 
vencedora: marlon brando martins Eireli-mE . Valor global: 
r$36 .057,22 . HomoloGaçÃo . Processo nº . 030/2019 . Pre-
gão Presencial nº . 032/2019 . objeto: registro de preço para 
aquisição de medicamentos de referência, genéricos e simila-
res não padronizados . Empresa vencedora: PEdroso & olI-
VEIra druGsTorE lTda . Item 02: 75,5% - Item 03: 70% . 
EXTraTo dE CoNTraTos . Contrato nº . 037/2019, Pregão 
Presencial nº . 018/2019, Processo nº . 024/2019 . objeto: Pres-
tação de serviço de seguro para veículos da secretaria munici-
pal de saúde e a empresa maPFrE sEGuros GEraIs s/a . 
Valor global: r$ 4 .500,00 . Contrato nº . 038/2019, Tomada de 
Preço nº . 001/2019, Processo nº . 045/2019 . objeto: Contrato de 
empresa para prestação de serviço de reforma de telhado com 
telhas galvanizadas em estrutura metálica da ubs bom Jesus 
firmado entre o município de Guaranésia e a empresa MAR-
loN braNdo marTINs EIrElI mE . Valor global: r$ 
36 .057,22 . EXTraTo dE aTa dE rEGIsTro dE PrEço . 
ata de registro de Preço nº . 041/2019, Processo administra-
tivo nº . 051/2019, Pregão Presencial nº . 025/2019, Validade da 
ata: 11/04/2020 . objeto: registro de preço para aquisição de 
móveis e eletrodomésticos para atender à solicitação da secre-
taria municipal de saúde . Fornecedor: ComErCIal ml 
lTda .ata de registro de Preço nº . 042/2019, Processo admi-
nistrativo nº . 022/2019, Pregão Presencial nº . 026/2019, Vali-
dade da ata: 14/04/2020 . objeto: registro de preço para aqui-
sição de uniforme para trabalhos em cozinha, para atender à 
secretaria municipal de Educação . Fornecedor: rEIs E CoN-
FECçõEs lTda mE . ata de registro de Preço nº . 043/2019, 
Processo administrativo nº . 044/2019, Pregão Presencial 
nº . 029/2019, Validade da ata: 16/04/2020 . objeto: registro 
de preços para prestação de serviço de instalação de portas 
nas creches e escolas municipais, pelo período de 12 (doze) 
meses . Fornecedor: robsoN PEruCINI 03823511696 mE . 
EXTraTo dE TErmos adITIVos . TErmo adITIVo Nº . 
029/2019, segundo Termo aditivo ao Contrato nº 077/2018, 
Tomada de Preços nº 006/2018, Processo administrativo nº 
094/2018, que tem como objeto a prestação de serviço de pavi-
mentação em CbuQ em diversos trechos com recursos do 
BDMG, contrato nº 240.807/17 firmado com Pavidez Enge-
nharia ltda . motivo: r$ 2 .282,70 . laércio Cintra Nogueira – 
Prefeito municipal de Guaranésia .

10 cm -17 1217896 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiriTÉ
Pa 017/2019CP 002/2019 - objeto: Contratação de empresa 
especializada para a elaboração de projetos executivos e execu-
ção dos serviços de obras de edificação de 05 (cinco) conjuntos 
habitacionais verticalizado, perfazendo um total de 80 (oitenta) 
unidades habitacionais . Com fornecimento de materiais, equi-
pamentos e mão de obra necessária . (Protocolo: até às 08:45 
e abert . às 09:00 hs do dia 15/05/2019) . Edital disponível site 
www .ibirite .mg .gov .br .

2 cm -17 1218155 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA
 – ErraTa do EdITal - PrEGÃo PrEsENCIal N .º 
15/2019 - sEmoP . - abErTura 03/05/2019 às 13hs . No pre-
âmbulo do Edital, bem como no item 11 .1 . do Edital, houve 
erro material na data do certame, que fora publicada correta-
mente em todos os órgãos necessários - oNdE sE lÊ: “abEr-
Tura: 03/04/2019”, lEIa-sE: “abErTura: 03/05/2019” . 
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. Sec. 
mun . de obras Públicas, José maria Ferreira, em 16/04/2019 .

2 cm -16 1217715 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190228.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA

– aVIso dE HomoloGaçÃo - PrEGÃo rP Nº 009/2019 - 
aQuIsIçÃo EVENTual dE CombusTÍVEIs E aGENTE 
rEduTor arla 32 . Torna-se público a HomoloGaçÃo 
do presente processo licitatório nos termos das leis Fede-
rais 8 .666/93 e 10520/02, decretos municipais 6 .984/11 e 
5298/05 e do Edital, bem como a ata de registro de Preços 
proveniente do compromisso de fornecimento entre o muni-
cípio de Ipatinga e a empresa PosTo bruma lTda EPP – 
CNPJ: 07 .374 .284/0001-25 vencedora do certame perfazendo 
um valor global de R$3.720.270,50 (três milhões setecentos e 
vinte mil duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) - ata 
nº 001/2019 - Período: 12 meses. Informações detalhadas no 
site www.ipatinga.mg.gov.br na aba Licitações. Bruna R. S. 
oliveira, secretária de administração . Eva s . r . silva, secre-
tária de Educação . lúcio a . Ferreira, secretário de assistên-
cia social . Érica d . s . lopes, secretária de saúde . aguinaldo 
G . bicalho, secretário de serviços urbanos e meio ambiente . 
amador F . s . Neto, secretário de segurança e Convivência 
Cidadã . Em 17/04/2019 .

4 cm -17 1218081 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA. 

aviso de licitação Pregão Presencial 19/2019-sms . objeto: 
reagentes p/ cloro livre, reagente p/ determinação coliforme e 
bolsa coleta amostra . abErTura: 08/05/2019 às 13hs . Edital 
disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações (31) 
3829-8154, de 12 às 17h . Érica dias de souza lopes, sec . de 
saúde, em 17/04/2019 .

2 cm -17 1218029 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG

Extrato de Contrato 245/2019 – Inexigibilidade 012/2019 PrC . 
094/2019 . – objeto: uma apresentação com a cantora lauriete, 
show com duração de 01 h 10 min, a ser realizada no dia 19 de 
abril de 2019, por ocasião do evento intitulado, “sErmÃo do 
moNTE”, atendendo a sEmCulT . Contratada: sl 150 Produ-
ção musical – Eireli - mE, CNPJ 16 .455 .979/0001-22 .Valor: 
r$28 .000,00 . Vigência: 02 meses .

2 cm -17 1218143 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo - 

EdITal dE ProCEsso sElETIVo PÚblICo sImPlIFI-
Cado Nº 002/2019 . 1ª CoNVoCaçÃo dos CaNdIda-
Tos aProVados . a Prefeitura municipal de Itabirito-mG, 
torna pública a Convocação dos Candidatos aprovados para a 
Função demédico de PsF,médico II – Ginecologista, médico 
II - Pediatra, através do Processo Seletivo Simplificado Classi-
ficatório nº 002/2019, para contratação de prazo determinado, 
para atendimento de excepcional interesse público do municí-
pio. O detalhamento da lista com os nomes no site oficialwww.
itabirito .mg .gov .br .

3 cm -17 1218064 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG

 - Extrato da ata 057/2019 - CP 004/2018 - Pl 106/2018 – rP 
032/2018 . objeto: desenvolvimento de Projetos Complemen-
tares, de Infraestrutura e Plotagem, bem como a compatibili-
dade dos mesmos, com detalhamento em escalas adequadas 
para eventual execução do obras . detentor da ata: Herbert 
Vinicius da silva souza - mE - CNPJ: 28 .565 .238/0001-83 . 
lote 2: r$975 .955,80; lote 3: r$33 .130,00 . Homologação/
Ratificação: 15/04/2019 íntegra da ata encontra-se disponível 
no Deptº deLicitações e Contratos ou pelo sitehttp://www.ita-
birito .mg .gov .br .

3 cm -17 1218062 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG –

 raTIFICaçÃo - adEsÃo 004/2019 - PrC 051/2019 – o 
Secretário Municipal de Transporte ratificou em 16/04/2019, o 
processo supra cujo objeto é a adesão a ata de rP 011/2018, 
do PP 015/2018, Processo administrativo 055/2018, cujo 
objeto é: “registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada na locação de veículos . Extrato do 
Contrato 243/2019 . Contratada: Credicar locadora de Veícu-
los ltda . – CNPJ: 22 .257 .109/0001-41 . Valor: r$457 .280,00 . 
Vigência: 31/12/2019 .

2 cm -17 1218067 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG

ErraTa 01- Pregão Eletrônico nº 022/2019 – aquisição de 
máquinas e equipamentos para atender as necessidades do 
município de Itajubá - semob e semag . Fica alterado o refe-
rido edital nos seguintes termos: item 05 do edital . . . . Fica alte-
rada a data de abertura para o dia 08/05/2019 nos mesmos 
horários descritos no edital . Errata na integra no site: www .ita-
juba.mg.gov.br. Informações através do email: licitaitajuba@
gmail .com ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3692-
1734 . Itajubá, 16 de abril de 2019 . maika Jennifer ribeiro - 
Pregoeira Port 354/2015 .

3 cm -17 1218139 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA/mG
EdITal dE CrEdENCIamENTo – INEXIGIbIlIdadE – 
obJETo: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de exames citopatológico cérvico - vaginal/microflora, que 
deverá ser nas dependências da contratada, a serem ofertados 
aos usuários do sistema único de saúde – sus do município 
de Itamarandiba/mG . Período de credenciamento: 17/04/19 a 
30/04/2019 . Todos os interessados em credenciar poderão obter 
cópia completa do edital no Depto. De Licitações da Prefei-
tura municipal de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 
205 Centro – Itamarandiba/mG . o edital completo poderá ser 
obtido também no site www .itamarandiba .mg .gov .br . Poderá 
ser solicitado pelo e-mail: licitacao@itamarandiba .mg .gov .br . 
Informações complementares poderão ser obtidas através do 
e-mail supra ou através do fone: (38) 3521 .3172 . José adilson 
Oliveira – Presidente Comissão Licitações

3 cm -17 1217968 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 

Do mATo DENTro/mG.
aVIso dE lICITaçÃo: Pregão Presencial nº 016/2019, 
cujo objeto o registro de Preços para a aquisição parcelada 
de materiais de limpeza, Higiene e descartáveis para atendi-
mento as diversas secretarias do município de Itambé do mato 
dentro/mG . abertura: 07/05/2019 as 10h00min . o Edital e 
seus anexos poderão ser retirados no site www .itambedoma-
todentro .mg .gov .br, solicitados pelo e-mail: licitacao@itambe-
domatodentro.mg.gov.br. As informações poderão ser presta-
das pelo telefone (31) 3836-5121 . Geraldo Elivan de araujo 
– Pregoeiro municipal .

3 cm -17 1218367 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

aVIso dE lICITaçÃo: Pregão Presencial nº 015/2019, cujo 
objeto o registro de Preços de medicamentos de “a” a “Z”, 
através de maior desconto percentual sobre a Tabela Oficial 
da Câmara de regulação do mercado de medicamentos da 
agência Nacional de Vigilância sanitária (CmEd/aNVIsa) 
em atendimento a secretaria municipal de saúde . abertura: 
06/05/2019 as 10h00min . o Edital e seus anexos poderão ser 
retirados no site www .itambedomatodentro .mg .gov .br, solici-
tados pelo e-mail: licitacao@itambedomatodentro .mg .gov .br . 
As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 3836-
5121 . Geraldo Elivan de araujo – Pregoeiro municipal .

3 cm -17 1218214 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuiTiNHoNHA

 aviso de licitação Processo: 016/2019- modalidade Pregão 
Presencial - 013/2019 . a Prefeitura municipal de Jequitinho-
nha/mG torna público, que fará realizar licitação na modali-
dade pregão presencial, objetivando registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Materiais Gráficos para aten-
dimento das secretarias municipais com participação exclu-
siva para microempresas e empresas de pequeno porte ou 
equiparadas com entrega dos envelopes de habilitação e pro-
posta até as 09:00:00 do dia 02 de maio de 2019, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Aos interessados, 
demais informações bem como edital completo estarão à dis-
posição na Prefeitura municipal de Jequitinhonha, situada na 
avenida Pedro Ferreira, 159 - Centro . Telefone (33) 3741 1312 
- Jequitinhonha, 17 de abril de 2019 - luiz Carlos Ferreira de 
Souza - Pregoeiro Oficial.

3 cm -17 1218032 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

LAGoA FormoSA/mG,
 torna público a Inexigibilidade de licitação 004/2019, refe-
rente à Contratação da empresa especializada, sem fidelização, 
para prestação de serviços de ativação, trânsito de dados e link 
compartilhado de internet 24 horas, através de Fibra Óptica e 
trânsito de dados, destinados à administração municipal . Con-
trato 095/19 - Net-uai Internet Provider ltda-mE . Valor r$ 
71 .523,60 . assinatura 17/04/19 . Vigência 31/12/19 . lagoa 
Formosa, mG, 17 de abril de 2019 . João martins de Paula . Pre-
feito municipal .

2 cm -17 1218208 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

LAGoA GrANDE – mG. 
Torna pública a publicação do Processo licitatório nº 049/2019 
– Credenciamento nº 006/2019 . objeto: serviços de restau-
rante e Panificadora para fornecer refeições e lanches na cidade 
de Patos de minas-mG . data da abertura: 22/04/2019 ás 08:30 
horas. Maiores informações e o edital completo poderão ser 
obtidos com o pregoeiro . Tel: (034) 3816-2900 ou pelo e-mail: 
licitacao .lagoagrande@hotmail .com . rúbia Nara lelis de bra-
gança – Presidente CPl . 

2 cm -17 1217888 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG

Aviso de retificação e nova data do processo licitatório nº 
23/2019 – pregão 13/2019 . menor preço por item . registro 
de preços para futura e eventual aquisição de veículos de pas-
seios e motocicletas . Nova data de apresentação de envelopes 
e julgamento: 14h00min do dia 10/05/2019. O Edital retificado 
encontra-se na sede da Prefeitura municipal, à av . dr . sylvio 
menicucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou pelo site 
www .lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4021 . rodrigo 
moreti Pedroza – diretoria de suprimentos .

2 cm -17 1218240 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG. 

Aviso de Retificação e Nova data do Processo Licitatório nº 
60/2019 – Credenciamento 007/2019 . Credenciamento de pes-
soas físicas e/ou pessoas jurídicas para prestação de serviços de 
radiodifusão, em Fm (frequência modulada) e am (amplitude 
modulada), por meio de veiculação de publicidade e propa-
ganda institucional, transmissão de boletins, programas, comu-
nicados, atos oficiais, avisos, convocações e outros de interesse 
da administração municipal de lavras/mG, em atendimento a 
diretoria de comunicação social . Nova data: os interessados 
poderão credenciar-se a partir das 09h do dia 22/04/2019, pre-
ferencialmente até às 17h do dia 22/05/2019 . o Edital encon-
tra-se na sede da Prefeitura municipal, à av . dr . sylvio meni-
cucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou pelo site www .
lavras .mg .gov .br . Telefax: (35) 3694-4021 . rodrigo moreti 
Pedroza – diretor de suprimentos .

3 cm -17 1218235 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG . 
aviso Proc .34/19 - Pregão Pres . p/ reg . de Preços 13/19, 
obj: Cont . de empresa especializada p/ prestação de serviços 
de Transporte Escolar, sem rota fixa, incluindo condutor(a), 
Monitor(a), Combustível, manutenções e seguros, e locação 
de veículos sem condutor p/ atendimento às demandas da sec . 
mun . de Educação – Credenciamento: 02/05/19 às 09hr . Edital 
e informações: www.mariocampos.mg.gov.br Tel: (31) 3577-
2006 .

2 cm -17 1218303 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

mArTiNHo CAmPoS/mG. 
aviso de licitação . Processo licitatório nº 024/2019 Pregão 
Presencial rP nº 015/2019 . objeto: registro de Preços para 
Futura e Eventual aquisição de Produtos alimentícios de 
Padaria/Confeitaria como: Pães, salgados, Quitandas, para 
atender as diversas secretarias municipais . data: 08 de maio 
de 2019 ás 9:00 horas . o edital e seus anexos poderão ser reti-
rados através do site: www .martinhocampos .mg .gov .br . maio-
res informações: (37)3524-1273.

2 cm -17 1218226 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

mArTiNHo CAmPoS/mG: 
Contrato de locação Não residencial nº 017/2019 que entre 
si celebram o município de martinho Campos e o locador 
JEsus PEdro da CosTa, no valor de r$ 1 .100,00 (um 
mil e cem reais) mensais com prazo de vigência de 12 (doze) 
meses . referente ao Processo licitatório nº 022/2019 dispensa 
de licitação nº 004/2019 . José Hailton de Freitas – Prefeito 
municipal .

2 cm -17 1217879 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE 
ALEGrE DE miNAS/mG

PrEGÃo PrEsENCIal 037/2019 – rEGIsTro dE PrE-
ços 033/2019 – o Prefeito municipal no uso de suas atribui-
ções legais, através do Pregoeiro Municipal, torna público que 
fará realizar no dia 30 de abril de 2019, às 13:00 horas, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte 
alegre de minas, perante o Pregoeiro e Equipe de apoio desig-
nados, o processo licitatório, sob a modalidade de Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, para contratação de 
empresa para prestação de serviços de pedreiro, servente, pin-
tor, eletricista, para uso em obras e reparos a serem realizados 
nas áreas abrangentes da secretaria municipal de saúde e na 
Farmácia de minas do município de monte alegre de minas . 
O Edital com todas as exigências e condições encontra-se à dis-
posição dos interessados no endereço acima mencionado, no 
horário de 11:00 às 17:00h . monte alegre de minas, 17 de abril 
de 2019 . sidney Cardoso braga Júnior – Pregoeiro .

PrEFEITura muNICIPal dE moNTE alEGrE dE 
mINas/mG – PrEGÃo PrEsENCIal 038/2019 – rEGIs-
Tro dE PrEços 034/2019 – o Prefeito municipal no uso de 
suas atribuições legais, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público que fará realizar no dia 02 de maio de 2019, às 13:00 
horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de monte alegre de minas, perante o Pregoeiro e Equipe de 
apoio designados, o processo licitatório, sob a modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para a aquisi-
ção de fraldas geriátricas para distribuição gratuita aos pacien-
tes acamados nas unidades básicas de saúde do município, 
durante o exercício de 2019 . o Edital com todas as exigências 
e condições encontra-se à disposição dos interessados no ende-
reço acima mencionado, no horário de 11:00 às 17:00h . monte 
alegre de minas, 17 de abril de 2019 . sidney Cardoso braga 
Júnior – Pregoeiro .

PrEFEITura muNICIPal dE moNTE alEGrE dE 
mINas/mG – PrEGÃo PrEsENCIal 046/2019 – rEGIs-
Tro dE PrEços 042/2019 – o Prefeito municipal no uso de 
suas atribuições legais, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público que fará realizar no dia 07 de maio de 2019, às 13:00 
horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de monte alegre de minas, perante o Pregoeiro e Equipe de 
apoio designados, o processo licitatório, sob a modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para a aquisi-
ção de material de expediente para manutenção das atividades 
de diversos departamentos e secretarias do município . o Edi-
tal com todas as exigências e condições encontra-se à disposi-
ção dos interessados no endereço acima mencionado, no horá-
rio de 11:00 às 17:00h . monte alegre de minas, 17 de abril de 
2019 . sidney Cardoso braga Júnior – Pregoeiro .

10 cm -17 1217852 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
moNTES CLAroS – mG

aVIso dE CHamamENTo PÚblICo Nº 004/2019
o município de montes Claros/mG, através da secretaria 
municipal de saúde e da Comissão Permanente de licitação 
e Julgamento, designada pelo decreto municipal nº . 3 .725 de 
02 de agosto de 2018, TorNa PÚblICo o edital de CHa-
mamENTo PÚblICo Nº 004/2019 para Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas, Públicas ou Privadas, Filantrópicas ou com 
fins lucrativos, para fornecimento de cadeiras de rodas, suas 
adaptações e outros meios auxiliares de locomoção, conforme 
recursos específicos alocados na programação pactuada e inte-
grada (PPI assIsTENCIal) .
data da sessão: 07/05/2019 .
 ENTrEGa dos ENVEloPEs: até as 09h do dia 07 de maio 
de 2019 .
 abErTura dE sEssÃo: às 9h30min do dia 07 de maio 
de 2019 .
 Local: Sala Central da Comissão Permanente de Licitações e 
Julgamento, situada na av . Cula mangabeira 211-bairro Cen-
tro – montes Claros-mG . o Edital estará disponível no site 
da Prefeitura de montes Claros no endereço https://licitacoes .
montesclaros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 17 de abril de 2019 .
 Priscila batista almeida

 Presidente da Comissão Permanente 
de licitação e Julgamento

5 cm -17 1218285 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação

Processo Nº . 161/2019
Pregão eletrônico nº 65/2019

objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de 
insumos e meios-fios para atender a demanda da Secretaria de 
Infraestrutura e Planejamento urbano no município de montes 
Claros-mG . Encaminhamento/recebimento das propostas: as 
propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio 
eletrônico no sítio www .licitacoes-e .com .br . recebimento das 
propostas: até às 08h00min do dia 08 de maio de 2019 . aber-
tura das propostas: às 08h00min do dia 08 de maio de 2019 . 
Início da disputa: às 09h00min do dia 08 de maio de 2019 . o 
Edital Está disponível no sítio: portal .montesclaros .mg .gov .br 
no link: licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 17 de abril de 2019
Glennda santos Cardoso

Pregoeira
4 cm -17 1217931 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação

Processo Nº 165/2019
Pregão Presencial Nº 67/2019

objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado para aten-
der a demanda da secretaria de saúde do município de montes 
Claros-mG . dia da licitação: 08/05/2019 - Horário: 09h00min 
local: sala de reunião nº 01 da CPlJ situada à av . Cula man-
gabeira, 211- b . Centro / montes Claros-mG . o Edital está dis-
ponível no sítio: portal .montesclaros .mg .gov .br no link: licita-
coes .montesclaros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 17 de abril de 2019 .
Glennda santos Cardoso

Pregoeira
3 cm -17 1217899 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG. 
Extrato de contrato Ca 47/2019, PrC 054/19, dispensa 
007/2019 . Contratada: ComErCIo dE FErros sÃo JoÃo 
lTda . Valor: . r$ 34 .800,00 . objeto: Fornecimento de mate-
rial de construção - barra de ferro chato para a diretoria de 
serviços urbanos Prazo: até 31/12/2019 . - dotação orça-
mentária: 01020515420092123-339030 – Ficha: 200 . data: 
17/04/2019. Despacho: “...ratifico o presente procedimento, 
autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos mol-
des do inciso V, do art . 24 da lei nº . 8 .666/93, observando-se 
os quantitativos previstos no Procedimento licitatório, e, por 
fim, determinando-se aos setores competentes que observem o 
disposto no art. 26, da Lei de Licitações, justificando a escolha 
do fornecedor e realizando cotação de preços” . JosÉ PoCaI 
JÚNIor – Prefeito municipal . 

3 cm -17 1218130 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NAZArENo/mG

Torna público Extrato do contrato n° 34/19, Contr: Cláu-
dio mariano barbosa, obj: Prestação de serviços técnicos de 
avaliação de imóveis, Vlr: r$1 .837,59, Vig: 31/12/19 . Torna 
público PrP n° 10/19, obj .: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de suprimentos de informática, abertura: 
02/05/19 às 08h30min . PP n° 12/19, obj .: Contratação de 
empresa visando a aquisição de patrulha mecanizada, aber-
tura: 02/05/19 às 10h30min . PrP n° 11/19, obj .: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais didáti-
cos e pedagógicos, abertura: 02/05/19 às 13h30min . Editais: 
www .nazareno .mg .gov .br . José Heitor Guimarães de Carvalho 
- Prefeito .

3 cm -17 1217831 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG, 

Torna público o resultado do Pregão Presencial nº 08/2019 – 
Empresa vencedora: mercearia alves ltda, lote único – r$ 
59 .490,00 . Edmar Gonçalves - Pregoeiro .

1 cm -17 1218114 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA

–aditivo de prazo–Concorrência 003/2015, Processo licita-
tório 013/2015 . município de Nova serrana e CoEsa Cons-
trutora oeste ltda . CNPJ: 01 .256 .456/0001-80 – objeto: 
Construção de Escola de seis salas, padrão FNdE, na Comu-
nidade de Gamas . Vigência do contrato 117/2015: a partir de 
19/04/2019 até 18/07/2019 . FuNd . lEGal . lei 8 .666/93 . Em 
17/04/2019 . Euzebio rodrigues lago – Pref . municipal . 

2 cm -17 1217916 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA-mG,

 torna público o Edital do Processo licitatório nº 051/2019, 
Concorrência nº 001/2019 . objeto: Prestação de serviços de 
Coleta e Transporte dos resíduos sólidos Gerado no períme-
tro urbano do município de Nova serrana-mG . Entrega dos 
envelopes no dia 23/05/2019, às 13h. Mais informações pelo 
telefone (37) 3226 .9011 . Nova serrana, 17 de abril de 2019 . 
Elaine maria ribeiro Pires – Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação .

2 cm -17 1218227 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro FiNo – mG. 

aviso de licitação . Processo licitatório nº . 0168/19, modali-
dade Tomada de Preços nº 005/19, do tipo menor preço por 
empreitada global, para contratação de empresa para execução 
de obra pública, incluindo material e mão de obra de infraestru-
tura urbana para modificação e extensão de rede de distribuição 
elétrica mt e bt nos bairros: pinhalzino dos góes, jardim burza, 
jardim terezinha, serra do sol, são josé do matro dentro, distrito 
de crisólia, anevida das industrias, estrada rural, teatro munici-
pal, praça bezerra de menezes, conforme memorial descritivo, 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, e proje-
tos anexos . a entrega dos envelopes será no dia 06/05/2019 
até às 09:00h . o instrumento convocatório em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 10h 
às 16h, na av . Cyro Gonçalves, 173, ouro Fino - mG, CEP 
37570-000 e poderá ser obtido pelo endereço eletrônico:www .
ourofino.mg.gov.br– Maurício Lemes de Carvalho – Prefeito 
municipal .

4 cm -17 1218093 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo
Torna pública a reabertura da licitação do Pregão Eletrônico 
srP nº . 004/2019 de objeto locação de equipamentos com 
aquisição de acessórios para a unidade de Pronto atendimento 
- uPa de ouro Preto e Complexo de saúde de Cachoeira do 
Campo incluindo manutenção e assistência técnica . recebi-
mento das propostas por meio eletrônico no site www .bllcom-
pras .org .br: de 22/04/2019 às 14:00 horas até 06/05/2019 às 
12:30 horas . Início da sessão de disputa prevista para o dia 
06/05/2019 às 14h00min horas . Edital no site www .ouro-
preto.mg.gov.br, link Licitações e no site www.bllcompras.
org.br: Informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga 
– Pregoeiro .

3 cm -17 1218329 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG
Extrato de Homologação e Contrato – Pregão Presencial 
nº 023/2019 . objeto: adesão - ata de registro de Preços nº 
008/2018 - Pregão Eletrônico nº 019/2017 (FNdE) - regis-
tro de preços para eventual aquisição de veículos de trans-
porte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus 
rural escolar (orE) . Homologação: 16/04/2019 . Empresa 
contratada . Contrato nº 201/2019: marcopolo s/a - CNPJ 
88 .611 .835/0008-03- Valor: r$ 271 .500,00 . Inicio da vigên-
cia 16/04/2019 até 31/12/2019 . Pregão Presencial nº 016/2019 . 
objeto: aquisição de brinquedos, jogos e acessórios para ati-
vidades infantis desenvolvidas nos programas e projetos de 
leituras da educação infantil . Homologação: 17/04/2019 . 
Empresas contratadas . Contrato nº 210/2019: Comercial silva 
e urbano lTda - CNPJ 17 .309 .217/0001-80 - Valor: r$ 
2 .745,10 .Contrato nº 211/2019: EmbraC - Empresa bras . 
de assistência Cultural lTda .- CNPJ 17 .243 .650/0001-60- 
Valor: r$ 348,00 .Contrato nº 212/2019: Infolock Papelaria 
e Presentes lTda mE- CNPJ 03 .228 .849/0001-05 - Valor: 
r$ 8 .205,48 . Contrato nº 213/2019: Jacks b . G . rodrigues 
mE- CNPJ 18 .782 .743/0001-26 - Valor: r$ 8 .617,00 . Con-
trato nº 214/2019: mercantil Tomasetto lTda mE- CNPJ 
10 .437 .744/0001-21- Valor: r$ 6 .781,10 . Inicio da vigência 
17/04/2019 até 31/12/2019 . antônio Claret mota Esteves – 
Prefeito municipal .

5 cm -17 1218324 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190229.



 30 – quinTa-feira, 18 de abril de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS 

- HomoloGaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 
004/2019- PromoTor: PrEFEITura muNICIPal dE 
Passos . o município de Passos, através da secretaria muni-
cipal de administração, declara HomoloGado o Pregão nº . 
004/2019, cujo objeto é a aquisição de pneus novos, câmaras 
de ar para pneus, baterias e materiais de borracharia, pelo sis-
tema de registro de Preços . Passos/mG,17 de abril de 2019 . 
Expedito Antonio Delfino Filho – Secretário Municipal de 
administração .

2 cm -17 1218169 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

PiEDADE Do rio GrANDE 
torna público o Proc . 023/19 - C .P . 002/19 - obj . Forneci-
mento de gêneros alimentícios da agricultura familiar . sessão 
e entrega dos envelopes: 07/05/2019 às 09h . Edital: www .pie-
dadedoriogrande.mg.gov.br. Informações: (32) 3335-1122. 

1 cm -17 1217871 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PoÇoS DE CALDAS - mG

PrEGÃo Para rEGIsTro dE PrEços Nº 037-
smaGP/19- a Prefeitura municipal de Poços de Caldas,  nos 
termos das leis Federais nº 10 .520/02, nº 8 .666/93 e decre-
tos municipais nº 7 .284/02, nº 8 .243/05, torna público que 
fará realizar no dia 07 de maio de 2019, às 12h30min, na sala 
de licitações do Departamento de Suprimentos, localizado no 
endereço abaixo mencionado, abertura do Edital PrEGÃo 
Para rEGIsTro dE PrEços Nº 037-smaGP/19, para 
possível ForNECImENTo dE PEças orIGINaIs Para 
roçadEIra, moTossErra, EsQuElETadEIra, 
moToPoda E aParador dE CErCa VIVa da dIVI-
sÃo dE ParQuEs E JardINs - sECrETarIa muNICI-
Pal dE sErVIços PÚblICos, da Prefeitura municipal de 
Poços de Caldass . o referido Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no site www .pocosdecaldas .mg .gov .br e no 
departamento de suprimentos, situado na rua Pernambuco nº 
265, térreo, Centro, CEP 37 .701-021, no horário compreendido 
das 12h às 18h. Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290. 
Poços de Caldas, 16 de abril de 2019 .

4 cm -17 1218036 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PoÇoS DE CALDAS - mG

PrEGÃo Para rEGIsTro dE PrEços Nº 038-
smaGP/19- a Prefeitura municipal de Poços de Caldas,  nos 
termos das leis Federais nº 10 .520/02, nº 8 .666/93 e decretos 
municipais nº 7 .284/02, nº 8 .243/05, torna público que fará rea-
lizar no dia 07 de maio de 2019, às 12h30min, na sala de lici-
tações do Departamento de Suprimentos, localizado no ende-
reço abaixo mencionado, abertura do Edital PrEGÃo Para 
rEGIsTro dE PrEços Nº 038-smaGP/19, para possível 
ForNECImENTo dE mEdICamENTos dE rEFErÊN-
CIa, GENÉrICos, sImIlarEs INTErCambIÁVEIs, 
INsulINas, HormÔNIos, CIToCINas, HEParINas E 
aNTICorPos moNoCloNaIs - sECrETarIa muNICI-
Pal dE saÚdE, da Prefeitura municipal de Poços de Cal-
das . o referido Edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos no site www .pocosdecaldas .mg .gov .br e no departamento 
de suprimentos, situado na rua Pernambuco nº 265, térreo, 
Centro, CEP 37 .701-021, no horário compreendido das 12h às 
18h. Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290. Poços de 
Caldas, 16 de abril de 2019 .

4 cm -17 1218034 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA. 
Extrato de ata e Extrato de Contrato . Processo licitatório nº 
051/2019 - Pregão nº 034/2019 . objeto: registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de serviço de som Pales-
tra . Contratada: Gma sHoW arTIsTICos E EsTruTura 
lTda, CNPJ Nº 22 .029 .645/0001-90, Valor Global de r$ 
34 .300,00 (Trinta e quatro mil e trezentos reais) . Publique-se . 
Wagner mol Guimarães (Prefeito) . 

2 cm -17 1217836 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG
CHamada PÚblICa Nº 11/19  – objeto: “aQuIsIçÃo dE 
GÊNEros alImENTÍCIos da aGrICulTura FamI-
lIar PNaE” . os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para credenciamento no período de 26/04/2019 até 
às 15:00 do dia 27/05/2019,a sessão pública será às 15:10h 
do dia 27/05/2019 na sede da superintendência de recursos 
materiais, localizada na rua dos Carijós, 45 - Centro . Informa-
ções: tel. (35) 3449-4023 ou email: licitapamg@gmail.com – 
Vanessa moraes skielka silva- Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitações. Pouso Alegre16 de abril de 2019.

3 cm -17 1218145 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG
 – susPENsÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIs-
Tro dE PrEços Nº 17/19 – objeto: “aquisição de tintas, 
solvente e micro esferas de vidro para implantação de sinali-
zação viária horizontal em diversas vias públicas do municí-
pio de Pouso alegre” .Fica suspensa a sessão pública que seria 
realizada no dia 23 de abril de 2019 às 9:00 h. Informações 
tel . (35) 3449-4023 ou email: licitapamg@gmail .com –derek 
Willian moreira rosa – Pregoeiro municipal Pouso alegre 17 
de abril de 2019 .

2 cm -17 1218311 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
– EXTraTo do CoNTraTo 067/2019: Partes: município de 
sabará e srs . Carlos aNToNIo susKI TorrEs, Edu-
ardo HENrIQuE susKI TorrEs E luCIaNa susKI 
TorrEs, representados pela sra . CIEslÁVIa susKI Tor-
rEs . objeto: locação de um do imóvel situado na avenida 
Prefeito Serafim Mota Barros, nº145, Centro, Sabará/MG, com 
matrícula sob o nº 28 .882 do livro 2, do Cartório de registro 
de Imóveis da Comarca de sabará, destinada à instalação da 
CaPs II, em atendimento aos pacientes necessitados de per-
manência dia para tratamento, conforme justificativa inserta 
no Processo Interno nº 299/2019 . Valor Global: r$42 .000,00 . 
data: 09/04/2019 . Prazo: 12 meses . (a) Wander José Goddard 
borges – Prefeito municipal de sabará .

3 cm -17 1217981 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá. 
rErraTIFICaçÃo dIsPENsa dE lICITaçÃo 
Nº004/2019 . o secretário municipal de administração, com 
fundamento no artigo 24, inciso X, da lei nº 8 .666 de 21 de 
junho de 1993, raTIFICa e CoNValIda a dispensa de 
licitação nº 004/2019, Processo Interno nº 299/2019, para a 
locação de um imóvel situado a Avenida Prefeito Serafim Mota 
barros, 145, Centro, sabará/mG, para o funcionamento da 
estrutura do “CaPs II” em atendimento aos pacientes neces-
sitados de permanência dia para tratamento, conforme especi-
ficações contidas no Processo Interno nº 299/2019, junto aos 
proprietários srs . Carlos antonio suski Torres, Eduardo Hen-
rique suski Torres e luciana suski Torres, representados pela 
sra . Cieslávia suski Torres, no valor mensal de r$3 .500,00 
(três mil e quinhentos reais), totalizando de r$42 .000,00 (qua-
renta e dois mil reais), pelo prazo de 12 meses sabará, 17 de 
abril de 2019 . (a) Hélio César rodrigues de resende - secretá-
rio municipal de administração .

4 cm -17 1217980 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

 – EXTraTo dos CoNTraTos 068/2019 e 069/2019: Par-
tes: município de sabará e maN laTIN amÉrICa INdÚs-
TrIa E ComÉrCIo dE VEÍCulos lTda . objeto: aqui-
sição de transporte escolar diário de estudantes, denominado 
de Ônibus Rural Escolar (ORE), pelo Plano de Ações Arti-
culadas – Par e do Programa Caminho da Escola do Fundo 
Nacional de desenvolvimento da Educação - FNdE, vinculada 
ao ministério da Educação – mEC, por meio dos Termos de 
Compromisso nº 201405883 e nº201405882, conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão 
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição, justi-
ficativa Processo Interno 580/2019 e 581/2019. Valor Global: 
r$189 .000,00 . data: 09/04/2019 . Prazo: 12 meses . (a) Wander 
José Goddard borges – Prefeito municipal de sabará .

4 cm -17 1217859 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– EXTraTo do CoNTraTo 062/2019: Partes: município 
de sabará e assoPoC- assoCIaçÃo dos ProTETorEs 
dos PobrEs E CarENTEs . objeto: Contratação de clínica 
ou Comunidade Terapêutica, em atendimento à ordem Judicial 
de nº 5000201-51 .2019 .8 .13 .0567, em favor da sra . ana apa-
recida alves de souza, conforme Processo Interno nº 471/2019 
e anexo único integrante deste . Valor Global: r$18 .000,00 . 
data: 05/04/2019 . Prazo: 06 meses . (a) Wander José Goddard 
borges – Prefeito municipal de sabará .

2 cm -17 1217861 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

 –EXTraTo do 2º TErmo adITIVo ao CoNTraTo Nº 
133/2018–Partes: município de sabará e amaZÔNIa INdÚs-
TrIa E ComÉrCIo lTda . objeto: reequilibrio econômico-
financeiro no percentual de 11,56057% do contrato de aquisi-
ção de cestas básicas para o Programa “benefícios Eventuais”, 
bem como prorrogar o prazo de vigência até 19/10/2019, con-
forme Processo Interno nº1554/2017 e Processo Externo 
nº717/2019 . data:13/03/2019 . Valor:r$33 .323,91 . (a) Wander 
José Goddard borges – Prefeito municipal de sabará .

2 cm -17 1218100 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SACrAmENTo-mG

dEsPaCHo – raTIFICaçÃo - dIsPENsa lICITaTÓrIa 
Nº 009/2019 - ProCEsso admINIsTraTIVo Nº 052/2019 . 
Considerando, que o presente processo encontra-se em confor-
midade com a legislação pertinente (artigo 24, Inciso IV, da 
lei 8 .666/93) e, com arrimo no Parecer Jurídico acostado aos 
autos, raTIFICo a dIsPENsa dE lICITaçÃo em favor da 
FuNdaçÃo Para o dEsENVolVImENTo  do ENsINo 
E a PEsQuIsa do dIrEITo - FadEP, estabelecida à rua 
Tenente Catão roxo, n°530 – bloco b – aPT 04, no Vila 
monte alegre em ribeirão Preto/sP, inscrita no CNPJ sob o n° 
24 .206 .696/0001-75, referente à contratação de empresa espe-
cializada para efetuar estudos, análises e levantamento técni-
cos com o fito de executar a revisão (Plano Diretor) e elabo-
ração (lei de Parcelamento, ocupação e uso do solo urbano 
do município) de projetos de leis municipais, cujo valor total 
é de r$ .82 .560,00 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta 
reais) . após cumpridas as formalidades de praxe . Publique-se 
e cumpra-se . sacramento-mG, 17 de abril de 2019 . assinado 
por Wesley de santi de melo - Prefeito municipal .

aVIso dE rEVoGaçÃo dE ProCEsso lICITaTÓrIo – 
CoNCorrÊNCIa PÚblICa 001/2019 – ProCEsso lICI-
TaTÓrIo 137/2019 – EdITal 021/2019 . objeto: alienação 
de um imóvel rural, situado no distrito desta cidade, denomi-
nado Fazenda boa Vista, lugar “Capão redondo”, com área 
de 02 .42 .00ha (dois hectares e quarenta e dois ares), com perí-
metro descrito na matrícula 008713 do Cartório de registro 
de Imóveis de sacramento, em atendimento à lei municipal 
Nº . 1 .556, de 20 de dezembro de 2017 . o processo licitató-
rio epigrafado não mais atende ao interesse público, haja vista 
que o imóvel em questão é capaz de atender à municipalidade 
recebendo outra destinação . Fundamentando-se nos princípios 
constitucionais que regem a administração pública, insculpi-
dos no caput do art . 37, além dos demais constantes do esta-
tuto licitatório, houve por bem rEVoGar o presente proce-
dimento para que sejam analisadas alternativas para a melhor 
destinação do bem, que atenda às perspectivas da administra-
ção e da coletividade . a íntegra do instrumento de revogação 
encontra-se disponível no sítio oficial do Município de Sacra-
mento . www .sacramento .mg .gov .br/editaislicita  . assinado em 
17 de abril de 2019 por Wesley de santi de melo – Prefeito 
municipal .

8 cm -17 1218194 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SACrAmENTo-mG

dEsPaCHo rECurso admINIsTraTIVo rECorrEN-
TEs: JosÉ Carlos ProduçõEs; FaZ EVENTos r . 
dE s . alVEs EIrElI mE . e J dE o souZa EVENTos 
mE . ProCEsso Nº 026/2019 PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
014/2019 CoNTraTo Nº 074/2019 – obJETo: Contratação 
de empresa especializada em organizações de eventos, para 
produção, organização e execução de todos os serviços envol-
vidos na “FEsTa do TrabalHador”, compreendendo o 
fornecimento de serviços de mão de obra e toda a estrutrura 
necessária à realização do evento, hospedagem, fotografia, pro-
dutor de eventos, apresentação de artistas locais, regionais e 
nacionais, recepção/portaria, mestre em cerimônia, assistente 
de produção e decoração . a diretoria de Pregão, por meio da 

pregoeira Norma Estelina de oliveira, encaminhou o Proce-
dimento licitatório em epígrafe, por meio do memorando nº . 
043/2019, fls. 457, solicitando manifestação jurídica dos recur-
sos administrativos engendrados por JosÉ Carlos Pro-
DUÇÕES, fls. 425/426 e documentos, fls. 427/439; a empresa 
FAZ EVENTOS R. DE S. ALVES EIRELI ME, fls. 440/443 e 
a empresa J DE O SOUZA EVENTOS ME, fls. 436/454. Infe-
re-se às fls. 457/478 a juntada do Parecer Jurídico nº. 148/2019, 
elaborado pela advogada Flávia Virgílio Costa, analisando as 
peças recursais com fundamentos na doutrina e na jurisprudên-
cia, trabalho minudente e judicioso . o reportado Parecer reco-
nhece os termos recursais e que o alvará realmente não tem 
validade e, por isso, todos os atos praticados após a apresenta-
ção do documento devem ser declarados nulos, com supedâneo 
na Súmula 473 do STF e no art. 59, da Lei de Licitações. Para 
aclarar, reproduzo excertos do Parecer, da sua parte dispositiva: 
“Com base na fundamentação apresentada, entendo que os atos 
posteriores à juntada do alvará inválido devem ser declarados 
Nulos, com o escopo da súmula 473, do sTF: ( . . .)” . “Quanto 
aos efeitos da nulidade, destaca-se o disposto no art . 59, da 
lei Federal nº . 8 .666/93:” . “desta forma, caso a administração 
decida por declarar a nulidade nos termos acima apresentados, 
encejaria a possibilidade de acolher os pedidos da peça recur-
sal da empresa r . de s . alves Eireli mE ., in verbis “que o cer-
tame seja PrEFEITura muNICIPal dE saCramENTo – 
CNPJ: 18140764/0001-48 Praça monsenhor saul amaral, 512 
– Centro – CEP 38190-000 – sacramento-mG (34) 3351-8900 
– www .sacramento .mg .gov .br PrEFEITura muNICIPal 
dE saCramENTo/mG retomado examinando a documenta-
ção subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifi-
cação” . “ainda, o art . 4º, XIX, da lei Federal nº . 10 .520/2002, 
dispõe que o acolhimento de recurso importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento” . “oriento 
apenas que caso seja do interesse da autoridade superior res-
ponsável pela decisão administrativa acolher os termos desse 
Parecer, que solicite da pregoeira que tente deliberar com o 
segundo colocado no sentido de reduzir o valor ofertado” . “( . . .) 
opina-se pela declaração de nulidade de todos os atos poste-
riores à sessão pública, e ato contínuo, que seja convocado 
o detentor da segunda melhor proposta”. Por fim, ACOLHO 
INTEGralmENTE os termos do parecer técnico da secre-
taria municipal de assuntos Jurídicos pelo improvimento 
dos recursos interpostos, e dETErmINo a convocação do 
segundo colocado, observando-se fielmente as recomendações 
expostas pela parecerista conforme grifados em linhas volvi-
das, devendo o setor competente dar continuidade ao certame 
licitatório, nos termos da lei . o próprio despacho serve de ciên-
cia aos interessados, comunicando-se, nos termos do Estatuto 
licitatório, aos demais participantes . sacramento-mG, 15 de 
abril de 2019 . Wesley de santi de melo – Prefeito

PrEFEITura muNICIPal dE saCramENTo-mG
aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
022/2019 – objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de impressão e de cópias, para prestação continuada 
dos serviços, por meio da utilização de equipamentos repro-
gráficos cedidos em regime de comodato, em atendimento às 
secretarias do município de sacramento-mG, conforme con-
dições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo 
edital encontra-se à disposição no site do município, através 
do link: www .sacramento .mg .gov .br/editaislicita ou solicitação 
pelo e-mail editais .pregao@sacramento .mg .gov .br  . sessão do 
pregão: 08:00hs do dia 13 de maio de 2019 . sacramento-mG, 
17 de abril de 2019 . Norma Estelina de oliveira – Pregoeira

PrEFEITura muNICIPal dE saCramENTo-mG
aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 
023/2019 – objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia e arquitetura, elaboração e aprovação 
de projeto de prevenção de incêndio conforme exigências junto 
ao Corpo de bombeiros militar de minas Gerais, em atendi-
mento às necessidades da secretaria municipal de obras e ser-
viços Urbanos, conforme condições e especificações contidas 
no Edital e seus anexos, cujo edital encontra-se à disposição no 
site do município, através do link: www .sacramento .mg .gov .
br/editaislicita ou solicitação pelo e-mail editais .pregao@
sacramento .mg .gov .br  . sessão do pregão: 14:00hs do dia 13 
de maio de 2019 . sacramento-mG, 17 de abril de 2019 . Norma 
Estelina de oliveira – Pregoeira

18 cm -17 1218193 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA – 
aditivos Contratuais - Contrato n . 059/2018 – Tomada de 
Preços n. 003/2018 - Foi firmado em 27.02.2019 o 2º aditivo 
para prorrogação da vigência do contrato para o período de 
01 .03 .2019 a 31 .05 .2019 – Contratada: WCT Construtora ltda . 
- Contrato n . 066/2018 – Tomada de Preços n . 005/2018 - Foi 
firmado em 27.02.2019 o 2º aditivo para prorrogação da vigên-
cia do contrato para o período de 01 .03 .2019 a 31 .05 .2019 
– Contratada: WCT Construtora Ltda. – Rescisões Unilate-
rais Contratuais - Contrato n . 223/2017 – Inexigibilidade n . 
016/2017 – Foi firmado em 28.02.2019 o termo de rescisão 
unilateral ao contrato, em razão de que a Contratada fará resi-
dência médica a partir de março de 2019 – Contratada: alinne 
Freitas silva EIrElI - mE . - Contrato n . 108/2018 – Inexi-
gibilidade n. 007/2018 – Foi firmado em 29.03.2019 o termo 
de rescisão unilateral ao contrato, em razão de inadequação do 
serviço que vinha sendo prestado – Contratada: marcatto ser-
viços médicos EIrElI mE .

4 cm -17 1218134 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
EdITal Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de 
cargos da Prefeitura municipal de santa luzia – secretaria 
municipal de Educação

EXTraTo dE rETIFICaçÃo Nº 01
o Exmo . sr . Christiano augusto Xavier Ferreira, dd . Prefeito 
do município de santa luzia e a Fundação de desenvolvi-
mento da Pesquisa – FuNdEP tornam pública a disponibiliza-
ção da Retificação nº 01, referente ao Edital nº 01/2019 e seus 
Anexos I, II, III e IV. Informamos que a Retificação nº 01 será 
publicada, em sua íntegra, no Quadro de Avisos e Publicações 
da Prefeitura municipal de santa luzia e divulgado no ende-
reço eletrônico www .gestaodeconcursos .com .br e www .santa-
luzia .mg .gov .br .

santa luzia, 17 de abril de 2019 .
Christiano augusto Xavier Ferreira

Prefeito do município de santa luzia
4 cm -17 1218250 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
ata de registro de Preço Nº: 53/2019– Pregão Eletrônico 
srP n° 006/2019–dEPosITo E ElETrICa INCoNFIdEN-
TEs lTda mE, objeto: material para Jardinagem  . Valor r$ 
892,50, assinado em 08/04/2019 .

ata de registro de Preço Nº: 56/2019– Pregão Eletrônico 
srP n° 006/2019–Pro-lar aCabamENTos Casa E 
rEForma, objeto: material para Jardinagem . Valor r$ 
1 .054,60, assinado em 08/04/2019 .

CoNTraTo Nº 113/2019 – Pregão Eletrônico Nº 11/2019 – 
Empresa sIlmaQuINas EQuIPamENTos lTda . objeto: 
serviços de locação de Geradores . Valor: r$ 120 .000,00 . 
Prazo de Vigência até 28/03/2020, assinado em 28/03/2019 .

4 cm -17 1218251 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTANA Do PArAÍSo. 
EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 22/2019 
PrEGÃo rP nº 022/2019 – Contratação de empresa para ser-
viços de produção de eventos, infraestrutura, locação de equi-
pamentos, filmagens, fotografias, som, palco, iluminação, 
tendas e outros . Contratadas: Plano b Comunicação e sonori-
zação Eireli com o valor global de r$ 518 .300,00 (quinhentos 
e dezoito mil e trezentos reais); Lana Vídeo Produções Ltda. 
com o valor global de r$ 31 .500,00 (trinta e um mil e quinhen-
tos reais); space Tendas Estruturas para Eventos Eireli com o 
valor global de r$ 78 .950,00 (setenta e oito mil novecentos 
e cinquenta reais); mV serviços e locação ltda . mE com o 
valor global de r$ 21 .300,00 (vinte e um mil e trezentos reais); 
Wa ribeiro mE com o valor global de r$ 12 .992,00 (doze 
mil novecentos e noventa e dois reais) . Vigência: 17/04/2019 a 
17/04/2020 . luzia Teixeira de melo, Prefeita . santana do Para-
íso, 17/04/2019 .

4 cm -17 1218047 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTANA Do PArAÍSo –
 EXTraTo dE raTIFICaçÃo da Inexigibilidade de lici-
tação 014/2018, Credenciamento para prestação de serviços 
em terapias diversas . raTIFICa os procedimentos da CPl 
até o presente momento, relativo à empresa rEHabIlITÊ 
CoNsulTÓrIos INTEGrados lTda mE . autorizado o 
credenciamento da mesma . luzia Teixeira de melo, Prefeita 
municipal, 16/04/2019 .

2 cm -17 1218049 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTANA Do PArAÍSo. 
EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº 23/2019 
PrEGÃo rP nº 023/2019 – aquisição de sacos de lixo . Con-
tratada: Gold limp distribuidora de materiais descartáveis 
ltda . com o valor global de r$ 52 .500,00 (cinquenta e dois mil 
e quinhentos reais) . Vigência: 17/04/2019 a 17/04/2020 . luzia 
Teixeira de melo, Prefeita . santana do Paraíso, 17/04/2019 .

2 cm -17 1218048 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL 
DESANTANA Do PArAÍSo . 

EXTraTo dE HomoloGaçÃo E adJuNdICaçÃo 
Tomada dE PrEços nº 001/2019 . Contratação de empresa 
para execução de obras de pavimentação e drenagem pluvial 
da rua João alves Nogueira no bairro Ipabinha em santana 
do Paraíso . a Prefeita municipal resolve HomoloGar o 
processo em comento e adJuNdICar o objeto em favor da 
empresa aNdradE ENGENHarIa EIrElI com o valor 
global de r$ 221 .379,26 (duzentos e vinte e um mil trezentos e 
setenta e nove reais e vinte e seis centavos) . luzia Teixeira de 
melo, Prefeita . santana do Paraíso, 16/04/2019 .

3 cm -17 1218060 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTANA Do PArAÍSo
 – EXTraTo dE raTIFICaçÃo da Inexigibilidade de lici-
tação 015/2018 – Credenciamento 015/2018 – Credenciamento 
de Empresas Especializadas em regularização Fundiária . 
raTIFICa os procedimentos da CPl até o presente momento, 
relativo à empresa JaPEl PrEsTadora dE sErVIços E 
soluçõEs FuNdIÁrIas EIrElI . autorizado o credencia-
mento da mesma . luzia Teixeira de melo, Prefeita municipal, 
16/04/2019 .

2 cm -17 1218052 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTAriTA Do SAPuCAÍ

aVIso dE susPENsÃo dE lICITaçÃo
ProCEsso lICITaTÓrIo PrC Nº . 041/2019

PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 018/2019

Fica suspenso o Processo licitatório PrC Nº .041/2019 – Pre-
gão Presencial Nº .018/2019, com Certame previsto para o dia 
25 de abril de 2019 e cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de rEsErVaTÓ-
rIo mETÁlICo Taça, para água com teto cônico, coluna 
seca com capacidade de 15 mil litros para a secretaria muni-
cipal de Esporte, Cultura, lazer e Turismo do município de 
santa rita do sapucaí / mG, em virtude de vícios no descri-
tivo do item, comprometendo diretamente a formulação da pro-
posta. Tão Logo se façam as devidas alterações, nova data para 
o Certame será divulgada através das pertinentes publicações.

4 cm -17 1218061 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SANTA riTA Do SAPuCAÍ

aVIso dE susPENsÃo dE lICITaçÃo
ProCEsso lICITaTÓrIo PrC Nº . 098/2019 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 035/2019
rEGIsTro dE PrEços Nº . 030/2019

Fica suspenso o Processo licitatório PrC Nº . 098/2019 – 
Pregão Presencial Nº . 035/2019 – registro de Preços Nº . 
030/2019, com Certame previsto para o dia 25 de abril de 2019 
e cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de 
maTErIal dE lImPEZa, higiene, cama, mesa e banho des-
tinados à manutenção das secretarias solicitantes no município 
de santa rita do sapucaí / mG, em virtude de vícios no descri-
tivo do item, comprometendo diretamente a formulação da pro-
posta. Tão Logo se façam as devidas alterações, nova data para 
o Certame será divulgada através das pertinentes publicações.

4 cm -17 1218066 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190230.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

FrANCiSCo DE SALES-mG
aVIso dE lICITaçÃo . Tomada dE PrEços N .º 
01-2019 . TIPo: mENor PrEço Global . obJETo: Con-
tratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços 
de engenharia, visando reperfilamento/tapa buraco de diversas 
ruas e avenidas do Centro, bairro Novo Horizonte e bairro 
Parque boa Vista, em concreto betuminoso usinado a quente 
(faixa C), conforme Planilhas e Projeto de Engenharia que inte-
gra e complementa o Edital, por solicitação da secretaria muni-
cipal de obras e serviços Públicos . data e horário da sessão: 10 
de maio de 2 .019, às 09:00 horas . loCal da rEalIZaçÃo 
da sEssÃo: Prefeitura municipal de são Francisco de sales 
- divisão de Compra e licitação, rua Cinco n .º 1 .608, Centro, 
são Francisco de sales - mG . loCal Para INFormaçÃo 
E obTENçÃo do EdITal Na ÍNTEGra E sEus aNE-
Xos: Prefeitura municipal de são Francisco de sales – divi-
são de Compra e licitação, rua Cinco n .º1 .608, Centro, são 
Francisco de sales-mG, das 13h00min às 17h00min - Fone: 
(34) 3413-8000 – Email: contratoelicitacao@terra .com .br . são 
Francisco de sales, 15 de abril de 2 .019 . rúbia assis dos san-
tos silva – Presidente da CPl .
PrEFEITura muNICIPal dE sÃo FraNCIsCo dE 
salEs-mG . aVIso dE lICITaçÃo . Tomada dE PrE-
ços N .º 02-2019 . TIPo: mENor PrEço Global . 
obJETo: Contratação de pessoa jurídica para execução de 
obras e serviços de engenharia, visando recapeamento asfal-
tico em concreto betuminoso usinado a quente (faixa C), em 
diversas ruas e avenidas da cidade, conforme Planilhas e Pro-
jeto de Engenharia que integra e complementa o Edital, por 
solicitação da secretaria municipal de obras e serviços Públi-
cos . data e horário da sessão: 10 de maio de 2 .019, às 13:30 
horas . loCal da rEalIZaçÃo da sEssÃo: Prefeitura 
municipal de são Francisco de sales - divisão de Compra e 
licitação, rua Cinco n .º 1 .608, Centro, são Francisco de sales 
- mG . loCal Para INFormaçÃo E obTENçÃo do 
EdITal Na ÍNTEGra E sEus aNEXos: Prefeitura muni-
cipal de são Francisco de sales – divisão de Compra e licita-
ção, rua Cinco n .º1 .608, Centro, são Francisco de sales-mG, 
das 13h00min às 17h00min - Fone: (34) 3413-8000 – Email: 
contratoelicitacao@terra .com .br . são Francisco de sales, 15 
de abril de 2 .019 . rúbia assis dos santos silva – Presidente 
da CPl .
PrEFEITura muNICIPal dE sÃo FraNCIsCo dE 
salEs-mG . aVIso dE lICITaçÃo . Tomada dE PrE-
ços N .º 04-2019 . TIPo: mENor PrEço Global . 
obJETo: Contratação de pessoa jurídica para execução de 
obras e serviços de engenharia, visando Pavimentação asfal-
tica em concreto betuminoso usinado a quente (faixa C), em 
diversas ruas e avenidas da cidade, conforme Planilhas e Pro-
jeto de Engenharia que integra e complementa o Edital, por 
solicitação da secretaria municipal de obras e serviços Públi-
cos . data e horário da sessão: 13 de maio de 2 .019, às 09:30 
horas . loCal da rEalIZaçÃo da sEssÃo: Prefeitura 
municipal de são Francisco de sales - divisão de Compra e 
licitação, rua Cinco n .º 1 .608, Centro, são Francisco de sales 
- mG . loCal Para INFormaçÃo E obTENçÃo do 
EdITal Na ÍNTEGra E sEus aNEXos: Prefeitura muni-
cipal de são Francisco de sales – divisão de Compra e licita-
ção, rua Cinco n .º1 .608, Centro, são Francisco de sales-mG, 
das 13h00min às 17h00min - Fone: (34) 3413-8000 – Email: 
contratoelicitacao@terra .com .br . são Francisco de sales, 15 
de abril de 2 .019 . rúbia assis dos santos silva – Presidente 
da CPl .

12 cm -16 1217445 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GErALDo DA PiEDADE – mG -
 ProCEsso lICITaTÓrIo N:007/2019 - aVIso dE lICI-
TaçÃo –o município de são Geraldo da Piedade/mG, 
comunica através da CPl, que abrirá o Processo licitatório 
N:007/2019, na modalidade Pregão Presencial para registro 
de Preços N°:006/2019, tipo menor Preço por Item, cujo objeto 
é o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, álcool 
e diesel S10), derivados de petróleo, lubrificantes, filtros, lava-
gens e lubrificação para manutenção de toda a frota do Municí-
pio de são Geraldo da Piedade . a abertura será dia 02/05/2019 
às 09h00, na sede da Prefeitura . os interessados poderão retirar 
o edital e obter informações na Prefeitura Municipal de São 
Geraldo da Piedade à rua José de oliveira Costa, 185 - cen-
tro, nos dias úteis no horário de 07h30min às 11h30min e das 
13h00 às 17h00 . Email: cplsaogeraldo2@gmail .com . Nilda 
maria Pereira Farias – Presidente da CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE sÃo GEraldo da PIE-
dadE – mG -EXTraTo do CoNTraTo Nº:029/2019 
firmado pelo município de São Geraldo da Piedade X a 
empresa smarT mG Comércio & representação ltda - 
CNPJ:31 .002 .161/0001-00 . obJETo: aquisição de 01 (uma) 
unidade móvel de saúde, tipo transporte sanitário, com aces-
sibilidade para a secretaria municipal de saúde, nos termos 
da Proposta de Nº:11267 .738000/1180-11 / aquisição de Equi-
pamentos / material Permanente, recurso da esfera Federal, 
ministério da saúde/Fundo Nacional de saúde .Valor: r$ 
169 .900,00 (cento e sessenta e nove mil reais) . Vigência: data 
da assinatura até 31/12/2019 .

PrEFEITura muNICIPal dE sÃo GEraldo da PIE-
dadE – mG -EXTraTo do CoNTraTo Nº:030/2019 
firmado pelo município de São Geraldo da Piedade X a 
empresa Treviso máquinas e Equipamentos agrícolas ltda - 
CNPJ:08 .673 .321/0001-73 . obJETo: aquisição de 01 (um) 
Trator agrícola, tipo 4 X 4, oriundo do Contrato de repasse 
oGu N°:877195/2018 – operação N°:1060139-33 – maPa/
CaIXa - Programa Fomento ao setor agropecuário – (máqui-
nas e Equipamentos), representado pela Caixa Econômica 
Federal, por intermédio do ministério da agricultura, Pecuá-
ria e abastecimento . Valor: r$ 110 .000,00 (cento e dez mil 
reais) . Vigência: data da assinatura até 31/12/2019 . 

8 cm -17 1218069 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do SAPuCAÍ – mG.
 Processo licitatório Nº 32/2019, Tomada de Preços Nº 1/2019, 
dia 9/5/2019, às 9h30, cujo objeto é a contratação de empresa 
de engenharia para construção de quadra poliesportiva e vesti-
ário no distrito de ribeiros . o Poder Executivo torna público 
que realizará o certame no setor de Licitações, situado no Paço 
municipal augusto aires de lima brandão, av . Tiradentes, 
526 - Bairro Inconfidentes - CEP 37.490-000. Informações 
telefone (35) 3241-1500 ou pelo site: http://www .saogoncalo-
dosapucai .mg .gov .br

3 cm -16 1217679 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
 torna pública a rEVoGaçÃo do Processo licitatório n° 
107/2015, Concorrência Pública 004/2015, cujo objeto é a 
contratação de empresa para construção de creches do Projeto 
Pro - Infância Tipo I nos bairros Bonfim, Senhor dos Montes e 
Pio XII, município de são João del-rei/mG . Fundamentação 
legal: artigo 49,caput da lei Federal nº 8 .666/93 . mais infor-
mações no site: www.saojoaodelrei.mg.gov.br. Nivaldo José de 
andrade . Prefeito municipal . 

2 cm -17 1217850 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

PEDro DoS FErroS/mG
 - TorNa PublICo - Extrato da ata de registro de Preço 
009/2018 . obJETo: a aquisição de unidade móvel desti-
nado a transporte de pessoas, conforme descrição do repasse 
inserido no termo de referência . resolve registra os preços 
oferecido pela empresa dEVa VEICulos lTda- CNPJ 
23 .762 .552/0003-02, com o valor de r$ 208 .000,00 (duzentos 
e oito mil reais) - Valor Global do Processo é de r$ 213 .600 
(duzentos e treze mil e seiscentos reais) . ata não integra solici-
tar pelo tel . (33) 3352-1286 – Prefeito Newton Gabriel avelar 
- Pregoeiro Oficial Luiz Philippi Alves e Silva. São Pedro dos 
Ferros/mG, 14 de maio de 2018 .

3 cm -17 1218063 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo/mG, 

torna público para conhecimento dos interessados que houve 
alteração no Edital 018/2019 – TP 002/2019, conforme reti-
ficação disponibilizada no sitio www.saotiago.mg.gov.br. 
Tal retificação exclui a condição do Processo ser exclusivo à 
participação de no mínimo três mE/EPP e abre para a ampla 
concorrência, dando oportunidade à participação de qualquer 
empresa legalmente autorizada a atuar no ramo do objeto do 
Processo 026/2019 . Como o instrumento convocatório prevê 
no Título 3, subitem 3 .1 .2 a possibilidade da participação de 
empresas de grande porte, ficam mantidos os prazos e horários 
para cadastro e recebimento dos envelopes de Habilitação e 
Proposta Comercial, conforme indicados no edital . são Tiago, 
17/04/19 . denílson s . reis – Pref . municipal .

3 cm -17 1218131 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo-mG

Edital 020/2019, torna público que fará realizar licitação sob 
a modalidade Pregão Pres . 016/2019 – Proc . lic . 028/2019 – 
obj .: registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
artefatos de cimento . licitação com itens reservados à EPP/
mE/mEI . o credenciamento das empresas e recebimento dos 
envelopes será às 13h30 do dia 03/05/2019 com abertura da 
sessão e julgamento das propostas após o credenciamento . Inf .: 
(32) 33761022 e o edital encontra-se disponível no sítio: www .
saotiago .mg .gov .br . são Tiago, 17/04/2019 . denílson s . reis 
– Pref . municipal .

3 cm -17 1218183 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SENHorA DE oLiVEirA 
torna público, que realizará Pregão Presencial n . 010/2019 – 
objeto – registro de preços para aquisição de medicamentos 
éticos com reserva de cota para microempresas (me), empresas 
de pequeno porte (epp), em atendimento às necessidades da 
unidade básica de saúde (ubs) do município, no dia 02/05/19 . 
Setor de Licitações. Edital e anexos no site: www.senhorade-
oliveira .mg .gov .br solicitar o arquivo proposta para preenchi-
mento no e-mail licitaoliveira@gmail .com

2 cm -17 1217869 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrANiA/mG . 

Extrato homologação de leilão . o prefeito municipal no uso 
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento 
dos interessados, resolve HomoloGar o leilão nº 01/2019, 
adjudicando os lotes 1, 2 e 5, conforme ata do processo n .º 
38/2019 . o valor da receita r$ 104 .180,00(cento e quatro mil 
cento oitenta reais) . serrania/mG, 17 de abril de 2019 . luiz 
Gonzaga ribeiro Neto . Prefeito municipal .

2 cm -17 1218294 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG

aVIso dE lICITaçÃo – CHamada PÚblICa Nº 
001/2019 - O município de Teófilo Otoni - MG torna pública 
a realização da Chamada Pública nº 001/2019, dia 07/05/2019, 
às 14:00 - objeto:Chamada Pública para aquisição de gêne-
ros alimentícios da agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, nas quantidades abaixo especificadas e con-
forme especificação técnica, para o atendimento dos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino - Programa Nacional 
de alimentação Escolar – PNaE . Íntegra do edital e demais 
informações atinentes ao certame encontram-se à disposição 
dos interessados na sede da smECT, localizada à avenida luiz 
Boali Porto Salman, s/n – Centro – Teófilo Otoni – MG (Prédio 
do CaIC), nos dias úteis, no horário de 08h às 16h, ou através 
do site http://www.teofilootoni.mg.gov.br/secretaria-de-educa-
cao/ ou pelo e-mail: educacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo 
otoni, 16/04/2019 – Natália Galvão Pereira – secretária muni-
cipal de Educação, Ciência e Tecnologia .

4 cm -17 1218236 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToCoS Do moJi – mG 
– aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 
070/2019 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 019/2019 . Por sis-
tema de registro de Preço . objeto, contratação de serviços 
de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão basculante e 
escavadeira hidráulica para o Município, conforme especifi-
cado no anexo I do Edital . a sessão com entrega e abertura 
dos envelopes será no dia 03 de maio de 2019, até as 09h e 
30min . CrEdENCIamENTo; às 09h e 30 min . INÍCIo do 
PREGÃO. O Edital e maiores informações estão disponíveis 
na sede da Prefeitura municipal sito à rua antonio mariano 
da silva, nº 36 – centro – e pelo site www .tocosdomoji .mg .gov .
br – antonio rodrigues da silva (Prefeito municipal) – Edilson 
rosa alves (Pregoeiro) . EXTraTo doTErmo dE raTIFI-
CaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 051/2019, CHa-
MADA PÚBLICA Nº 002/2019. Ratifico, na forma do artigo 
26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as conclusões da procu-
radoria jurídica favorável a dispensa de licitação, nos termos 
do art . 22, Inciso XXVII, art . 37, Inciso XXI, da lei 8 .666/93, 
para Credenciamentode Instituições Financeiras objetivando a 
prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos: 
impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e 
demais receitas municipais, no município de Tocos do moji- 
mG . antonio rodrigues da silva, (Prefeito municipal) . 

5 cm -17 1217846 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.
CoNCorrÊNCIa N° 03/2019 . objeto: Contratação de 
Empresa para Prestação de serviços de Engenharia para Exe-
cução da Canalização do Córrego da saudade, vertentes direita 
e esquerda, situado na avenida dona maria santana borges, 
bairro olinda, Neste município, em atendimento á secretaria 
de serviços urbanos e obras, tipo menor Preço Global, con-
forme especificações constantes NoAnexo Ique Acompanha O 
Edital . Valor Estimado: r$ 9 .452 .694,12 . local, data e horá-
rio da sessão: até às 14h (quatorze) horas do dia 22 (vinte e 
dois) de maio de 2019, “Centro administrativo Jornalista ata-
liba Guaritá Neto” – departamento de licitação da secreta-
ria municipal de serviços urbanos e obras, situada na rua d . 
luis maria santana, 141, bairro santa marta, uberaba/mG . 
Informações: seob.licitacao@uberabadigital.com.br e pelos 
telefones: (34)3318-0588 . obsErVaçÃo: Poderão participar 
do certame os licitantes que atenderem às condições da lei e 
aos termos do referido instrumento convocatório .uberaba, 16 
de abril de 2019 . GuIlHErmE FElIX amad . Presidente da 
CPl/sEsurb-sds .

4 cm -16 1217707 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

PrEGÃo PrEsENCIal N° 72/2019 . objeto: Prestação de 
serviços através de locação de 40 (quarenta) Ônibus urbanos 
com ar Condicionado e 01 (um) Ônibus rodoviário Com ar 
Condicionado, contendo no mínimo 44 lugares, com moto-
rista, quilometragem monitorada através do sistema de GPs, 
cujo os valores serão pagos de acordo com a Franquia con-
tratada e informações obtidas pelo sistema de monitoramento, 
visando suprir todas as necessidades, com todos os custos 
necessários à execução, às expensas integrais da Contratada, 
em atendimento à secretaria municipal de Educação . Tipo 
de licitação: menor preço . Valor Estimado: r$ 8 .653 .050,00 . 
local, data e horário da sessão: até às 14h (quatorze horas) 
do dia 06 (seis) de maio de 2019, “Centro administrativo Jor-
nalista ataliba Guaritá Neto” – departamento de licitação da 
secretaria municipal de serviços urbanos, situada na rua d . 
luis maria santana, 141, bairro santa marta, uberaba/mG . 
Informações:seob.licitacao@uberabadigital.com.bre pelos 
telefones: (34)3318-0588 . obsErVaçÃo: Poderão participar 
do certame os licitantes que atenderem às condições da lei e 
aos termos do referido instrumento convocatório . uberaba, 16 
de abril de 2019 . KEllY maX CosTa . Pregoeira sEsurb-
sds .

5 cm -16 1217788 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA

Pregão Eletrônico nº 48/2019 . rEPublICado Por alTE-
raçÃo Em dEsCrITIVo dE maTErIaIs . EXClusIVo 
Para m .E ./E .P .P . objeto – aquisição de materiais eletroele-
trônicos, destinada à secretaria municipal de saúde . Tipo de 
licitação: menor preço por item . recebimento das propostas 
por meio eletrônico - a partir das 12 horas do dia 23/04/2019 às 
08h59min do dia 07/05/2019 . abertura das propostas por meio 
eletrônico - Às 09 horas do dia 07/05/2019 . Início da sessão de 
disputa de Preços - Às 14 horas do dia 07/05/2019 . Valor esti-
mado da licitação - r$ 184 .657,02 . Fonte de recurso – PrÓ-
PRIO. Informações: O edital do Pregão Eletrônico n° 48/2019 
estará disponível a partir das 12 horas do dia 23/04/2019 atra-
vés dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefei-
tura municipal de uberaba/mG, pelo link: http://www .uberaba .
mg .gov .br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrô-
nica de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.
br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 
3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@uberabadigital .com .br . 
uberaba/mG, 17 de abril de 2019 . IraCI JosE dE souZa 
NETo . secretário municipal de saúde . decreto 2926/2019 . 
autoridade Competente .

4 cm -17 1218136 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG 

– TorNa PublICo  . Pregão Presencial nº 035/2019, aqui-
sição de materiais didáticos para estudantes do ensino fun-
damental . Julgamento dia 09/05/2019 às 14:00 horas . Edital 
na íntegra no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .br , maiores 
informações no tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG, 
17/04/2019 – Fabio Vagner de meneses - Pregoeiro

PrEFEITura muNICIPal dE uNaÍ-mG – TorNa 
PublICo  . Pregão Presencial nº 036/2019, aquisição de 
veículos . Julgamento dia 14/05/2019 às 09:00 horas . Edital 
na íntegra no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .br , maiores 
informações no tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG, 
17/04/2019 – Fabio Vagner de meneses - Pregoeiro

PrEFEITura muNICIPal dE uNaÍ-mG – TorNa 
PublICo  . Contrato nº 042/2019, com a empresa G .J Cons-
t5ruções e Serviços Ltda. – ME, no valor de R$ 336.000,00. 
Na íntegra no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .br , maiores 
informações no tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG, 
17/04/2019 – José Gomes branquinho - Prefeito

4 cm -17 1218107 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 

uasG 985427– aviso de licitação– Processo 3538/2018 . o 
município de Viçosa-mG torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 13/2019 srP 10/2019 nos termos da lei 
10 .520/02, regulamentada pelo decreto municipal nº 3 .893/04, 
nº 3 .906/05, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 
8 .666/93, aquisição de cesta básica para atender as necessi-
dades da secretaria municipal de assistência social . a data 
de início e abertura será 02/05/2019 às 09h00min no endereço 
eletrônico www .comprasgovernamentais .gov .br o edital e seus 
anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente 
através dos sites: www .comprasnet .gov .br e www . vicosa .
mg.gov.br, ou ainda, junto ao Departamento de Licitações situ-
ado na rua Gomes barbosa nº 803, Centro Viçosa- mG Viçosa, 
17 de abril de 2019 . Ângelo Chequer – Prefeito municipal

3 cm -17 1217984 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 

extrato de contrato Nº 49/2019 ao processo n°3496/2018 – 
Tomada de Preço . CoNTraTaNTE: Prefeitura municipal 
de Viçosa-mG, Contratado: lessa Engenharia ltda CNPJ 
08 .736 .950/0001-90, objeto: Contratação de empresa em enge-
nharia de execução de obra para fornecer serviços de melhorias 
do entorno da quadra da Escola municipal Nossa senhora de 
Fátima – bairro são José do município de Viçosa-mG, ini-
ciando no dia 16 de abril de 2019, com termino no dia 16 de 
abril de 2020 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alte-
rações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer

3 cm -17 1218264 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
riTA DE CALDAS(mG)

– Processo nº 017/2019 - Edital nº 017/2019, na modalidade de 
Tomada de Preços nº 002/2019 . Torna público o resultado de 
julgamento da habilitação . objeto: constitui objeto do presente 
a aquisição de produtos médico-hospitalares objetivando o 
suprimento do Pronto atendimento municipal, de acordo com 
as especificações do Anexo II-Modelo de Proposta. Funda-
mento legal: art . 109, Inciso I, letra “a” da lei Federal 8 .666/93 
e alterações e Lei Municipal nº 1.745/2003, de 23.10.2003. 
Informações: somente via e-mail: licitasrc@gmail.com - Data: 
17 .04 .2019 . Flávia Nascimento e silva silveira-Presidente da 
CPl . Geraldo donizeti de Carvalho-Prefeito municipal .

3 cm -17 1218050 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PArANAÍBA/mG 

ata do Pregão Eletrônico N° 10/2017- a Prefeitura municipal 
de rio Paranaíba-mG, torna público o interesse em aderir à 
ata do Pregão Eletrônico N° 10/2017 - registros de Preços 
Processo administrativo N° 23034 .002238/2016-53, para a 
aquisição de mobiliário Escolares através do recurso Finan-
ceiro do convênio nº 700601/2011, firmado entre o Muni-
cípio e o FNdE, com autorização n .º 814/2019 - CGarC/
dIrad/FNdE em 11 de abril de 2019, pelo valor total de r$ 
222 .210,00 .rio Paranaíba/mG, 16 de abril de 2019 .Valdemir 
diógenes da silva – Prefeito municipal

3 cm -16 1217803 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNHAPim

Edital de leilão 01/2019-Torna público que levará a leilão 
simultâneo em 16/05/2019, 13:00 horas, auditório da Prefei-
tura- Praça alaíde Q . soares, nº 115, Centro, Inhapim/mG, 
seus bens inservíveis veículos e máquina . leiloeiro: Jonas 
Gabriel a . moreira . 37-3402-2001 . 

1 cm -17 1218000 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

PiEDADE DE PoNTE NoVA
Retificação de Edital de Leilão 01/2019-Onde se lê P.017/2019, 
passa-se a ler P .023/2019 . Permanecem inalteradas as demais 
clausulas do edital . leiloeiro: lucas r . a . moreira . Fone: 
37-3242-2218 .

1 cm -17 1217995 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CABo VErDE/mG

aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 032/2019

a Prefeitura municipal de Cabo Verde, Estado de minas Gerais, 
através da sua secretaria municipal de suprimentos, informa 
a todos os interessados que realizará uma licitação, Processo 
licitatório nº 056/2019, Pregão Presencial nº 032/2019, cuja 
sessão para a abertura dos envelopes de proposta comercial e 
documentação será realizada no dia 07/05/2019, às 10:00 hs .
o objeto da presente licitação é a aquisição combustíveis 
(gasolina comum, óleo diesel s500 e s10), através de regis-
tro de preços .
os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edi-
tal, no setor de licitação, situado na av . Prefeito Carlos souza 
Filho, s/n, Centro, no horário das 12:30 às 17:00 hs, de segunda 
a sexta-feira, ou ainda, no site da Prefeitura (www .caboverde .
mg .gov .br) .
Para maiores informações, entrar em contato pelo fone (35) 
3736-1220, ramal 29 (setor de licitação) .

Cabo Verde, 16 de abril de 2019
ClEbEr doNIZETTI CamPos

sECrETarIa muNICIPal dE suPrImENTos
4 cm -17 1217872 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

aVIso do PrEGÃo PrEsENCIal N° 12/2019 - Pro-
CEsso Nº 32/2019 . objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de horas de máquina, em atendimento 
a secretaria municipal de obras e serviços Públicos do muni-
cípio de Conceição de Ipanema . abertura dia 03/05/2019 às 
09h00min. O edital poderá ser retirado no setor de licitações 
da Prefeitura municipal de Conceição de Ipanema ou pelo site: 
www .transparenciaconcipa .microdados .com .br - Conceição de 
Ipanema, 18 de abril de 2019 . bianca Fernandes stofel rodri-
gues . Pregoeira .

3 cm -17 1218364 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

áGuAS VErmELHAS/mG
Tomada dE PrEços Nº 006/2019, no dia 07/05/2019, 
às 09:00hs, tipo menor preço por item, objeto contratação de 
empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos 
especializados de Nutricionista. Informações na sala de licita-
ções da Prefeitura, através do e-mail: licitacao.prefeituraav@
gmail .com ou no sitio: www .aguasvermelhas .mg .gov .br - 
maxwell Pereira silva - Presidente da CPl .

2 cm -17 1218094 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA ALEGrE/mG

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2019
a Prefeitura municipal de divisa alegre/mG, torna Público a 
realização do Pregão Presencial nº 012/2019, ParTICIPaçÃo 
EXClusIVa mPEs - Tipo “menor Preço - Por Item”, para 
REGISTRO DE PREÇOS objetivando contratações futuras de 
empresa para fornecimentos parcelados de lanches e refeições 
na sede do município no dia 07/05/2019 às 9:00 h . E-mail para 
contato: divisaalegrelicita@yahoo .com .br - Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE dIVIsa alEGrE/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 013/2019

a Prefeitura municipal de divisa alegre/mG, torna Público 
a realização do Pregão Presencial nº 013/2019, Tipo “menor 
Preço - Por Item”, para rEGIsTro dE PrEços objeti-
vando contratações futuras de empresas especializadas para 
prestações de serviços contínuos de manutenções corretivas e 
preventivas dos veículos automotores da frota desta munici-
palidade, no dia 08/05/2019 às 10:00 h . E-mail para contato: 
divisaalegrelicita@yahoo .com .br - Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE dIVIsa alEGrE/mG
CHamada PÚblICa Nº 003/2019

a Prefeitura municipal de divisa alegre/mG, torna público 
que encontra-se aberta a Chamada Pública nº 003/2019, con-
forme lei nº 11 .947, de 16/07/2009, res . nº 38 do FNdE, de 
16/07/2009 e res . nº 04 do FNdE de 02/04/2015, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinada a 
alimentação escolar, no dia 13/05/2019 às 10:00 h . CPl .

6 cm -17 1218083 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190231.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SErrA DA SAuDADE/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 009/2019

a Prefeitura municipal de serra da saudade-mG torna público 
o seguinte comunicado:
a abertura do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 009/2019, cujo 
objeto é o registro de Preços destinado a aquisição de peças 
para reposição em veículos e máquinas pertencentes à frota 
deste município, foi prorrogada para o dia 03/05/2019 - 08:00 
horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do 
e-mail: serradasaudademg@gmail .com

alaor José machado - Prefeito municipal
3 cm -17 1217884 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

aVIso do PrEGÃo N°13/2019 – ProCEsso Nº 33/2019 . 
objeto: Contratação de pessoa jurídica (seguradora ou cor-
retora) para fornecimento de seguro total reconhecido pela 
susEP, para os veículos tipos leves, médios e pesados em 
atendimento a secretaria municipal de administração e Finan-
ças, secretaria municipal de obras e serviços Públicos, secre-
taria municipal de Higiene e saúde e secretaria municipal de 
Educação, desporto, lazer e Cultura . abertura dia 06/05/2019 
as 09h00min. O edital poderá ser retirado no setor de licitações 
da Prefeitura municipal de Conceição de Ipanema ou pelo site 
www .transparenciaconcipa .microdados .com .br . Conceição de 
Ipanema, 18 de abril de 2019 . bianca Fernandes stofel rodri-
gues . Pregoeira .

3 cm -17 1218383 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
BráS Do SuAÇuÍ/mG

aviso de licitação - Pregão Presencial nº 16/2019 . o muni-
cípio de são brás do suaçuí/mG, torna público que fará rea-
lizar uma licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 
07/05/2019, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
municipal, localizada na avenida dr . aprígio ribeiro de oli-
veira, nº 150 - 3º Pavimento - centro, visando a Contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de estrutura para realização 
do evento “XXI EXPobrÁs” . a visita técnica acontecerá nas 
datas de 02/05/2019 ou 03/05/2019, com início às 09 horas, 
na sede da Prefeitura municipal, localizada na avenida doutor 
aprígio ribeiro de oliveira, nº 150, bairro - centro - 3º pavi-
mento - são brás do suaçuí/mG . Cópia do Edital disponível no 
site: www.saobrasdosuacui.mg.gov.br e mais informações pelo 
telefone (31) 3738-1570 . são brás do suaçuí, 17 de abril de 
2019 . Elias ribeiro de souza - Prefeito municipal .

3 cm -17 1218065 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mEDiNA/mG
PP Nº 010, 011, 012 E 013/2019

rua sete de setembro, 22, centro - CNPJ: 18 .414 .607/0001-83 
- Fone: (33) 3753-1721 - e-mail: licitacao@medina .mg .gov .br 
- ProCEsso 027/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal 010/2019 
- objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado em condução de estudantes com veículos ade-
quados com monitoramento e gerenciamento de frotas e con-
dutores . abertura dia 02/05/2019 às 8h00min . ProCEsso 
028/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal 011/2019 - objeto: 
registro de preço para futura e eventual contratação de micro-
empresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas para for-
necimento de produtos de padaria para atender diversas áreas 
da administração do município de medina/mG . abertura dia 
02/05/2019 às 10h00min . ProCEsso 029/2019 - PrEGÃo 
PrEsENCIal 012/2019 - objeto: registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de gases oxigênio, acetileno e correlatos para manutenção 
das ambulâncias e das unidades básicas de saúde do muni-
cípio e para aparelhos de solda e corte da oficina mecânica 
do município . abertura dia 02/05/2019 às 13h30min - Pro-
CEsso 030/2019 - PrEGÃo PrEsENCIal 013/2019 - 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para fornecimento de gás de cozinha para atender 
a demanda das secretarias municipais . abertura dia 02/05/2019 
às 16h00min - Paulo HENrIQuE morEIra CamarGo 
- PrEGoEIro .

5 cm -17 1218154 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTA mArGAriDA/mG.

 HomoloGaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal 010/2019 . 
Homologo a presente adjudicação, ao Processo licitatório 
supra descrito, destinado a contratação de empresa especia-
lizada para fornecimento de materiais impressos, incluindo a 
diagramação, formatação e confecção/execução dos serviços 
gráficos para atendimento da demanda do Município de Santa 
margarida, conforme relação constante do anexo I do Edital, 
as empresas:FormulÁrIos GrÁFICos INdÚsTrIa E 
ComÉrCIo lTda, inscrita no CNPJ nº 02 .253 .928/0001-03, 
vencedora com o valor total de r$ 16 .560,00 (dezesseis mil, 
quinhentos e sessenta reais),GrÁFICa roCHa lTda, ins-
crita no CNPJ nº 30 .552 .046/0001-84, vencedora com o valor 
total de r$ 103 .418,36 (Cento e três mil, quatrocentos e dezoito 
reais e trinta e seis centavos), por ter atendido todos os requi-
sitos exigidos no Edital .santa margarida/mG, 09 de abril de 
2019 . Geraldo schiavo – Prefeito .

4 cm -17 1218247 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LuZ/mG . 
adEsÃo aTa dE rEGIsTro dE PrEço: 007/2018 - PrC: 
23034 .015341/2018 . ata de abertura: aos dezesseis dias do 
mês de abril de dois mil e dezenove às 10:00 (dez horas), 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Luz, sita à Av. 
laerton Paulinelli, 153 - bairro monsenhor Parreiras em luz/
MG, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Pre-
feitura municipal de luz, nomeada pelo decreto nº 2 .644/19 
de 22/03/19, para adesão a ata de registro de Preço 007/2018, 
Processo administrativo nº 23034 .015341/2018, cujo objeto 
tratado: “aquisição de 1 (um) ônibus escolar rural, modeloo 
orE 1, de acordo com adesão ao registro de Preço do FNdE, 
ata 7 e 8/2018, e Pregão 19/2017, Termo de Compromisso 
Par nº 10086” . aberta a sessão, foi conferida a documentação 

e a CPl decidiu pela adesão a referida ata de registro de 
Preço . Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
digitada a presente ata que lida e achada conforme segue será 
devidamente assinada por mim e demais membros da Comis-
são . luz/mG, 16 de abril de 2019 . Vanusa C . de oliveira brito 
- Presidente da CPl .

4 cm -17 1218176 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CABECEirA GrANDE/mG. 
aVIso dE lICITaçÃo . ProCEsso Nº 07/2019 - CHa-
mada P . Nº 02/2019 . a Prefeitura de Cabeceira Grande, rea-
lizará no dia 17/05/2019, às 09:00h . aquisição de alimentos 
da agricultura familiar . E-mail: licitacaocabeceiragrande@hot-
mail .com, (38) 3677-8172 . Iron a . souza - Presidente .

2 cm -17 1218179 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG

 Termo de adesão a ata de registro de Preços 001 à 17/2018, 
referente ao Pregão 77/2018 e ata de registro de Preço 01 a 
11/2019, referente ao Pregão 435/2018 da sEPlaG . o muni-
cípio de Elói mendes/mG, através da secretaria municipal de 
administração, torna pública a adesão a ata de registro de 
Preços decorrente do Pregão 77/2018 e 435/2018 no sistema de 
registro de Preços, realizado pela secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão para ComPra EsTadual dE mEdI-
CamENTos - ProGrama sEs Para muNICÍPIos . Elói 
mendes, 01 de abril de 2019 . José ricardo Pereira - Prefeito 
municipal .

3 cm -17 1218338 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNTÓPoLiS

EXTraTo dE CoNTraTo - PrEGÃo nº: 19/2019 - Con-
trato: 99/2019 . objeto: aquisição de veículos automo-
tor de passeio, Zero Km, atendendo a proposta de número 
11346 .711000/1180-05 do ministério da saúde visando auxi-
liar os trabalhos desenvolvidos no Fundo municipal de saúde 
do município de Pintópolis/mG, controle e avaliação do sis-
pacto, para atender as necessidades da secretaria municipal de 
saúde . Empresa Contratada: PrImaVIa VEICulos lTda . 
CPF da Contratada: 71 .145 .668/0001-75 . Empresa Contra-
tante: Prefeitura municipal de Pintópolis – mG . CNPJ da Con-
tratante: 01 .612 .481/0001-59 . Valor: r$ 99 .000,00 (noventa e 
nove mil reais) . data da assinatura do contrato: 17/04/2019 . 
Edileide lopes dos santos, Prefeito municipal de Pintópolis .

3 cm -17 1217982 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTiNA, 
Torna público a abertura dos envelopes do PP 
nº012/19,Contratação de seguro de 09(nove) veículos da frota 
municipal .abertura dos envelopes: 09/05/19, às 09:30h .san-
dra MªA.Medeiros–Pregoeira.Informações: (35) 3281-1100.
site: Edital e anexos, na íntegra: www .cristina .mg .gov .br, link 
“Licitações e Contratos”.

2 cm -16 1217777 - 1

PrEFEiTurA muNuNiCiPAL DE CruZEiro
DA ForTALEZA/mG

EXTraTo do 2º TErmo adITIVo - CoNTraTo 27/2018 . 
Extrato do 2º Termo aditivo Transporte Escolar: Processo nº: 
24/2018; Pregão Presencial 08/2018 . Contrato 27/2018: Par-
tes: município de Cruzeiro da Fortaleza e marcos Jose da 
silva: objeto da alteração: Fica acrescido o valor de r$ 0,24 
por Km rodado ao Contrato primitivo no trajeto da linha alto 
balaieiros/Tarde, referente ao IGP/m acumulado nos últimos 
12 meses; data: 02/04/2019 . agnaldo Ferreira da silva- Pre-
feito municipal .
EXTraTo do 3º TErmo adITIVo - CoNTraTo 26/2018 . 
Extrato do 3º Termo aditivo Transporte Escolar: Processo nº: 
24/2018; Pregão Presencial 08/2018 . Contrato 26/2018: Partes: 
município de Cruzeiro da Fortaleza e diogo augusto Cardoso: 
objeto da alteração: Fica acrescido o valor de 0,24 por Km 
rodado ao Contrato primitivo no trajeto das linhas: açudinho/
Jacu/manhã e barreiras/Tinoco/Tarde, referente ao IGP/m acu-
mulado nos últimos 12 meses; data: 02/04/2019 . agnaldo Fer-
reira da silva- Prefeito municipal .

4 cm -17 1218001 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE CANTAGALo/mG
 EXTraTo dE CoNTraTo – CarTa CoNVITE 001/2019 . 
Câmara m . de Cantagalo/mG X sociedade de advogados 
Queiroz e oliveira . objeto: Prestação de serviços de asses-
soria e Consultoria Jurídica a Câmara municipal de Cantagalo/
mG, Edital Carta Convite n .º 001/2019 – Valor Global: r$ 
32 .850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta reais) Valor 
mensal r$ 3 .650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais) . 
Cantagalo, 09/04/2019, agnaldo ricardo da silva – Presidente 
da Câmara municipal .

 CÂmara muNICIPal dE CaNTaGalo/mG
 EXTraTo dE CoNTraTo – CarTa CoNVITE 002/2019 . 
Câmara m . de Cantagalo/mG X universo Contabilidade 
lTda . objeto: para Prestação de serviços contábil, compreen-
dendo assessoria, com finalidade atender as exigências da Lei 
4320/64 e lei Complementar 101/2000, Tribunal de Contas do 
Estado de minas Gerais por meio do sICom e as Normas Inter-
nacionais aplicada ao setor Publico (NbCasP), Edital Carta 
Convite n .º 002/2019 – Valor Global: r$ 45 .900,00 (quarenta e 
cinco mil e novecentos reais) . Valor mensal r$ 5 .100,00 (cinco 
mil e cem reais) . Cantagalo, 16/04/2019, agnaldo ricardo da 
silva – Presidente da Câmara municipal .

5 cm -17 1218274 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CorAÇÃo DE JESuS –

PP Nº 021/2019 . objeto: registro de preços para aquisição de 
medicamentos comuns éticos e controle especial ético, itens 
deserto no pp11-2019, para manutenção da farmácia básica de 
minas conforme tabela abC Farma . horário/data: 07:30:00 
de terça-feira , 30 de abrIl de 2019 . Edital disponível no 
site www .coracaodejesus .mg .gov .br ou e-mail: licitacora-
cao@yahoo.com.br. Maiores informações através do telefone: 
(38)3228-2282 .Eguimércio antunes Evangelista – Pregoeiro 

2 cm -16 1217580 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA
-aVIso dE lICITaçÃo PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº017/2019- o município de augusto de lima/mG, torna 
público que fará realizar Pregão Presencial Nº017/2019, para 
aquisição de um veículo novo, 1 .0, 05 lugares Tipo: menor 
Preço unitário, data de entrega dos envelopes de Proposta e 
Documentação: 07/05/2019 até às 13:00h. Informações e edital 
poderão ser obtidos na Prefeitura municipal, na av . Cel Pedro 
Pedras, 220, Centro, E-mail licitacaoaugustodelima@bol .com .
br, ou site www .augustodelima .mg .gov .br – João Carlos batista 
borges - Prefeito municipal .

3 cm -17 1218178 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTALVÂNiA/mG

 - aviso de licitação - Pregão Presencial Nº 006/2019 - o 
município de montalvânia/mG torna publico que fará realizar 
licitação na forma que segue: Proc . licitatório Nº 015/2019 – 
Pregão Presencial Nº 006/2019 . obJETo: aquisição de emul-
são asfáltica cationicar rl-1C, rl-rrC2 e Cm 30 . sessão de 
Julgamento: dia 06/05/2019 – 08h00min . maiores informa-
ções: Através do Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429. Email 
licitacao@montalvania .mg .gov .br ou diretamente na sede do 
município, situado avenida Confúcio, n°1150 – Centro – mon-
talvânia/mG, no horário das 07h30min às 13h30min . mon-
talvânia/mG, 17 de abril de 2019 . Elivando Nonato da silva 
– Pregoeiro .

3 cm -17 1218056 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANi/mG

Tomada de Preços nº 007/2017 - oitavo aditivo Contrato nº 
162/2017 - PaVEl PaVImENTadora VErTENTEs lTda . 
CNPJ: 11 .973 .568/0001-05 - Tomada de Preços nº 007/2017, 
PrC nº 095/2017 Em decorrência da necessidade de continui-
dade da execução do objeto do Contrato nº 162/2017, o prazo 
contratual inicialmente ajustado fica prorrogado por mais 04 
(quatro) meses, ou seja, até 19/08/2019, podendo ser prorro-
gado ou rescindido com base na lei nº 8 .666/1993 . signatá-
rios: Paulo César santos Neves e roberto de araújo dos san-
tos . data de assinatura: 19/4/2019 .

3 cm -17 1218353 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNHAÚmA/mG

 Pregão Presencial nº 10/2019 - aviso de licitação - Processo 
licitatório nº 13/2019 . o município de Inhaúma/mG torna 
pública a realização do Pregão Presencial nº 10/2019, objeto: 
aquisição de materiais e Equipamentos permanentes des-
tinados à secretaria municipal de saúde . sessão de recebi-
mento de Propostas e Julgamento: 06/05/2019, às 09h:00min . 
Informações pelo telefone: (31) 3716-4201. INHAÚMA/
mG, 18 .04 .2019 . mathaus Philipe Freitas da silva resende 
- Pregoeiro .

 PrEFEITura muNICIPal dE INHaÚma/mG - Pregão 
Presencial nº 11/2019 - aviso de licitação - Processo licita-
tório nº 14/2019 . o município de Inhaúma/mG torna pública a 
realização do Pregão Presencial nº 11/2019 . objeto: aquisição 
de Instrumentos musicais destinados aos alunos dos programas 
sCVF, PaIF e Cras . sessão de recebimento de Propostas e 
Julgamento: 07/05/2019, às 09h:00min. Informações pelo tele-
fone: (31) 3716-4201 . INHaÚma/mG, 18 .04 .2019 . mathaus 
Philipe Freitas da silva resende - Pregoeiro .

4 cm -17 1218372 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuiuTABA/mG

 PrEGao PrEsENCIal Nº 014/2019 - ComuNICa que se 
encontra disponível os procedimentos abaixo de acordo com 
lei 8 .666/1993 e lei nº 10 .520/2002 . rEsulTado FINal 
do procedimento licitatório se encontra disponível no site 
https://www .ituiutaba .mg .gov .br/licitacoes . resultado de lici-
tação - Pregão Presencial Nº 014/2019 - objeto: loCaçÃo 
dE maQuINas Para rEProduçÃo XEroGraFICa; 
recursos: Próprios . Empresa Vencedora: Xerox Express servi-
ços e Comercio ltda, CNPJ: 29 .286 .817/0001-50 . Valor p/uni-
dade r$0,16 (dezesseis centavos de real) . INFormaçõEs: 
E-mail: licitacao@ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura de Ituiutaba 
em 17 de abril de 2019 - Walcyr soares Valadão - Pregoeiro .

3 cm -17 1218325 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do moNTE/mG
 aVIso dE INTErPosIçÃo dE ImPuGNaçÃo - Concor-
rência nº . 02/2019 . o município de santo antônio do monte 
torna público a interposição de ImPuGNaçÃo ao edital 
supracitado, a referida impugnação bem como o despacho 
decisório está disponível no site do município: www .samonte .
mg .gov .br . santo antônio do monte, 17 de abril de 2019 - 
Comissão Permanente de licitação .

2 cm -17 1218223 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALiNAS/mG

 Tomada de preços n° 02/2019 - a Prefeitura municipal de sali-
nas/mG, através de sua Comissão Permanente de licitação, faz 
saber aos interessados na Tomada de preços n° 02/2019, obje-
tivando a Contratação de empresa especializada do ramo da 
engenharia e construção civil para a Construção de Quadras 
Poliesportivas, no município de salinas/mG, objeto do Con-
trato de repasse nº 863449/2017 ministério do Esporte/Caixa 
Econômica Federal . Que a sessão para abertura do envelope 
contendo a proposta comercial da empresa Habilitada será rea-
lizada às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2019, no setor de 
Licitações da prefeitura municipal de Salinas/MG, 17/04/2019. 
Cicero donizete de oliveira - Presidente da CPl .

3 cm -17 1218228 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

ForTuNA DE miNAS/mG
 aviso de licitação - Pregão Presencial 05/2019 - Processo 
licitatório 009/2019 . o município de Fortuna de minas/mG 
torna público a realização de licitação na modalidade Pregão 
Presencial . objeto: aquisição de material odontológico a ser 
utilizado pela Equipe de atenção básica de saúde . sessão de 
recebimento dos envelopes 09/05/2019 com protocolo até às 
08hs, na Prefeitura . o edital e seus anexos, está à disposição 
dos interessados na av . renato azeredo, 210, centro, para con-
sulta e aq . ou gratuitamente através do site www .fortunademi-
nas.mg.gov.br. Informações pelo (31) 3716-7111. Luiz Carlos 
de melo Guimarães, Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -17 1218213 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE TAioBEirAS-mG
aviso de licitação - referente PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº003/2019 . a Câmara municipal de Taiobeiras, Estado de 
minas Gerais, CNPJ 21 .369 .020/0001-04, com sede à avenida 
da liberdade, 314 - Centro - 39 .550-000 - Tel . (38)3845-1430, 
torna-se público a quem interessar que estará realizando no 
dia 03 de maio de 2019 às 09:00 horas, licitação na modali-
dade PrEGÃo PrEsENCIal Nº003/2019, cujo objeto será 
a contratação de empresa especializada para prestar serviços 
técnicos de assessoria e consultoria em contabilidade pública . 
Os interessados poderão adquirir o edital com as informações 
complementares no endereço acima mencionado, no horário de 
07h00min às 13h00min, ou através de solicitação pelo e-mail 
camarataiobeiras@hotmail.com. As alterações, notificações, 
intimações resultados, extrato de contrato (se for o caso) serão 
publicados no quadro de avisos da Câmara municipal – Taio-
beiras/mG, 17/04/2019 - Izabel batista melo - Pregoeiro(a) 
Oficial.

4 cm -17 1218336 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TurVoLÂNDiA/mG
aviso de licitação - Processo licitatório nº . 46/2019 - Pre-
gão Presencial nº . 21/2019 . o município de Turvolândia (Pre-
feitura), torna público a abertura de procedimento licitatório, 
para registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, mate-
riais de limpeza e higienização e outros a serem utilizados em 
diversos setores da administração e para doação a pessoas 
carentes cadastradas na assistência social do município de Tur-
volândia/mG . o edital completo e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados junto à equipe de apoio de segunda a 
sexta feiras, no horário das 12h às 18h, na sala de licitações 
localizada na Praça dom otávio, nº . 240 - bairro centro - Tur-
volândia/mG . a abertura será às 09:00h do dia 06 de maio de 
2019, quando serão recebidos os envelopes de propostas, habi-
litação e credenciamento dos representantes das empresas inte-
ressadas. Mais informações pelo telefone (35) 3242 1174, Site 
www .turvolandia .mg .gov .br ou pelo e-mail licitaturvolandia@
hotmail .com, Turvolândia, 17 de abril de 2019 - Carla apare-
cida manso - Pregoeira .

4 cm -17 1218315 - 1

Editais de Comarcas
 ComarCa dE EXTrEma

 EdITal dE CITaçÃo
 PraZo dE 20 dIas

 ProCEsso 0008980-29 .2017 .8 .13 .0251

a dra . marIa FErNaNda maNFrINaTo braGa, 
JuÍZa dE dIrEITo dEsTa ComarCa dE EXTrEma, 
mINas GEraIs, na forma da lei, etc . . .

 Pelo presente CITa os requeridos moaCYr CorrEIa 
da sIlVa NETo, brasileiro, CPF n° 185 .088 .298-33, rG 
n° 28220836-sP, e, lEaNdro GasPar drumoNd, bra-
sileiro, CPF n° 287 .321 .968-81, rG . N° 231314334-sP, atu-
almente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no 
prazo de 15 dias, contestarem a presente ação de reparação 
de Danos por Inadimplemento Contratual, em que figura como 
requerente FESTCOLOR ARTIFOS DE FESTAS S/A, ficando 
advertidos de que não sendo contestada a ação, presumir se 
aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos expostos pela 
autora – art . 334 do CPC, e se o réu não contestar a ação, 
reputar se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor – Art. 344 
do CPC .

Extrema, 8 de março de 2019 . Eu (Jairo Francisco de assistir 
aguiar)____________, escrivão do judicial, o digitei e assino .

 dra . maria Fernanda manfrinato braga
 Juíza de direito

6 cm -15 1216731 - 1
EdITal Para rEGIsTro dE loTEamENTo

HorIZoNTE EmPrEENdImENTos 
ImobIlIÁrIos lTda

rEGIsTro dE ImÓVEIs dE bETIm – EdITal 
Para rEGIsTro dE loTEamENTo - Vander 
Zambeli Vale, Oficial do Cartório de Registro de

 Imóveis de betim – mG, na forma da lei, faz saber a todos 
quanto o presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, 
que a empresa HorIZoNTE EmPrEENdImENTos Imo-
bIlIÁrIos lTda, CNPJ nº 03 .743 .443/0001-60, requereu 
nos termos da lei 6 .766 de 19/12/79, o registro do loteamento 
de uma área de 45 .l72,l7 m², situada no lugar denominado 
“FaZENda TalmÂNdIa”, zona urbana desta cidade de 
betim . o loteamento se denomina “ baIrro ITaIPaVa”, é 
formado por 8 quadras, 54 lotes, e foi aprovado pela Prefei-
tura municipal de betim através do Processo administrativo nº 
7 .749/2014, e anuência prévia da agência de desenvolvimento 
da região metropolitana de belo Horizonte, no processo nº 
043/2017, conforme ofício nº 238/2017 – agência rmbH .
dG, de 30 de junho de 20l7, e Certidão de anuência prévia 
da armbH, datada de 29/06/2017, aprovado em 06/12/2018 . 
Área dos lotes: 12 .472,84m² (27,6l%), sistema viário: 
8 .165,33m² (18,08%), Áreas verdes: 17 .431,31m² (38,59%), 
Área Institucional: 2 .981,71m² (6,60%); Espaços livres de uso 
público (praça): 3 .576,03m² (7,92%) e Área de preservação 
permanente (APP): 544,95m² (1,21%). Para fins de registro, 
torno público para conhecimento das partes o depósito nesta 
serventia, de toda a documentação exigida, conforme proto-
colo 349.684, cientificando que decorridos 15 (quinze) dias 
da 3ª (terceira) e última publicação deste Edital, não havendo 
impugnação, será o loteamento registrado como determina a 
lei . dado e passado nesta cidade de betim aos 05 (cinco) de 
Abril de 2019 (dois mil e dezenove). O oficial, (ass.) Vander 
Zambeli Vale .

7 cm -15 1216703 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904171953190232.
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