25 ABR 2019

/

BELO HORIZONTE

PRIMEIRO PLANO
HOJE EM DIA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Em cumprimento ás determinações legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas as Demonstrações Contábeis complementadas pelas Notas Explicativas que refletem a situação da empresa em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Agradecimentos – Nossos agradecimentos aos Senhores Acionistas, fornecedores, comunidades nas quais atuamos e principalmente aos nossos colaboradores que a cada ano demonstram comprometimento com os objetivos e valores da Viasolo. Betim, 25 de abril de 2019.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
explicativas
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Dividendos a receber
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Mútuos a receber de partes relacionadas
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível

4
5

6

7
8

Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Controladora
2018
2017

1.662
40
38.646
619
2.093
2.035
195
45.290

1.156
137
1.085
2.378
26.064
17.629
18
43.711
46.089
91.379

1.127
30.047
638
1.470
1.886
161
35.329

349
134
1.299
1.782
25.581
16.109
30
41.720
43.502
78.831

Notas
explicativas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Salários, benefícios e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Imposto de renda e contribuição social
Adiantamentos de clientes
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar
Mútuos a pagar a partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Passivo fiscal diferido
Provisões
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Reserva de subvenção
Total do patrimônio líquido dos controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Controladora
2018
2017

9
10

9

8.065
8.618
3.871
5.699
38
2
26.293

5.730
6.230
3.342
4.420
3
19.725

10.000
918
6.510
995
258
18.681

11.823
9
4.034
561
225
16.652

21.367
24.759
279
46.405
91.379

21.367
20.897
190
42.454
78.831
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares reais)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos incidentes sobre serviços prestados
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Despesas financeiras
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente
Diferido
Incentivo lucro da exploração
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Notas
explicativas
12
12
13

14

15
15

Controladora
2018
2017
67.931
54.031
(8.875)
(6.332)
59.056
47.699
(50.205)
(39.012)
8.851
8.687
(262)
(2.249)
(408)
1.036
(1.883)

(165)
(3.781)
3.790
(36)
(192)

6.968

8.495

243
(1.913)
(1.670)

1.253
(3.772)
(2.519)

5.298

5.976

(1.002)
(433)
89
3.952

(727)
(69)
135
5.315

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Aumento do capital social
Capitalização parcial de reserva
Lucro líquido do período
Reserva de capital
Reserva de lucros
Reserva legal (*)
Reserva de subvenções para Investimentos
Dividendos distribuídos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Aumento do capital social
Lucro líquido do exercício
Reserva legal (*)
Reserva de lucros
Reserva de subvenções para Investimentos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Reservas de Lucros
Reserva de
Reserva de
Capital
Reserva de
Reserva
retenção de
subvenção para
social
capital
legal
lucros
investimento
15.000
539
17.098
55
3.867
2.500
(2.500)
580
4.921
259
135
21.367
580
798
19.519
190
193
3.670
89
21.367
580
991
23.188
279
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros
acumulados

5.315
(4.921)
(259)
(135)
3.952
(193)
(3.670)
(89)
-

Patrimônio
líquido dos
controladores
32.692
3.867
5.315
580
42.454
3.952
46.405

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional
A Viasolo Engenharia Ambiental S.A. (“Viasolo” ou “Companhia”) tem como objeto social a prestação de
serviços, compreendendo a coleta, varrição e a destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como,
o tratamento de resíduos de serviços de saúde.
A Viasolo é detentora de 99% das ações da empresa Ecovia Valorização de Resíduos Ltda, cujo objeto
social é a gestão de resíduos públicos através de concessão, aterros sanitários, coleta, disposição,
processamento e transporte rodoviário de resíduos industriais e urbanos, bem como toda e qualquer
atividade correlata, podendo ainda participar de consórcios e em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior.
Em 25 de novembro de 2015 a Companhia adquiriu 60% das ações e o controle da Resíduo Zero
Ambiental S.A., cujo objeto social é a gestão de resíduos, inclusive perigosos; estudos, projetos e
prestação de serviços de gestão ambiental, saneamento e preservação; coleta; transporte rodoviário
de resíduos industriais e urbanos; operações e construções de aterros sanitários e industriais; entre
outros, com atuação limitada em determinados municípios do Estado de Goiás.
Em 06 de novembro de 2017 a Companhiapassou a vigorar no quadro societário da Alfenas Ambiental
Tratamento de Residuos e Limpeza Urbana LTDA, com 51% das quotas que foram adquiridas da Revita
Engenharia S.A. A Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana Ltda. (“Alfenas”)
foi constituída em dezembro de 2011, sob a forma de sociedade limitada, com o propósito específico
de promover a execução do objeto especificado no contrato de concessão mantido com a Prefeitura
Municipal de Alfenas – MG. Tal contrato tem vigência de 20 anos a partir de 18 de janeiro de 2012,
prorrogável por mais 10 anos. O objeto e propósito específico da entidade compreendem a manutenção,
ampliação e operação de aterro sanitário de Alfenas/MG, implantação, manutenção, operação e
monitoramento de sistema de queima controlada de biogás gerada por esse mesmo aterro sanitário,
implantação, manutenção e operação de unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde,
coleta manual e conteineirizada de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva mecanizada de resíduos
recicláveis, coleta de resíduos de serviços de saúde, varrição manual de vias e logradouros públicos,
fornecimento de contêineres de PEAD (240 litros), fornecimento de equipes especiais para serviços
diversos, fornecimento de equipes para campanha de educação ambiental e atividades correlatas e
exploração de fontes de receitas acessórias.
2 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3 Principais políticas contábeis
O Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
a. Mudanças de políticas contábeis
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 – Receita de contrato com cliente e CPC 48/IFRS 9
– Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. Devido aos métodos de transição escolhidos
pelo Grupo na aplicação dessas normas, as informações comparativas das demonstrações financeiras
não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas, exceto pela apresentação
separada de redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos contratuais.
b. Base de consolidação
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial
Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial
compreendem suas participações em empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures).
As coligadas são aquelas entidades nas quais o Grupo, direta ou indiretamente, tenha influência
significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais.
Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual
que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo direito aos ativos líquidos da
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos.
Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a
transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação do Grupo
no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que
a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais
da controladora, investimentos em controladas também são contabilizados com o uso desse método.
c. Receita de contratos com clientes
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente.
A abaixo são demonstradas as informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações
de desempenho em contratos com clientes e as políticas de reconhecimento de receita relacionadas.
Receita de serviços prestados – Resíduos
• Limpeza Pública
As receitas com transações relacionadas à prestação de serviços de limpeza pública são compostas
por varrição, lavagem de vias públicas e manutenção de praças públicas. Por se tratar de serviços não
separáveis, ou seja, não são prestados separadamente para outros clientes, são considerados como
uma única obrigação de desempenho “Limpeza Pública”. Conforme previsto nos contratos de prestação
de serviços, a obrigação de desempenho é cumprida ao fim de cada mês no qual são medidos os
serviços que foram prestados de acordo com as metragens das vias, praças e logradouros cujo a limpeza
foi executada. A Companhia reconhece a receita de acordo com as medições mensais dos serviços
executados.
• Coleta
As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta são decorrentes de: coletas de resíduos
sólidos domiciliares, coleta de resíduos de posa de áreas públicas, e demais coletas. Tais serviços
compõem um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados
separadamente no contexto dos contratos comclientes, e desta forma compõem uma única obrigação

de desempenho “Coleta de Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta, a
obrigação de desempenho é cumprida e a referida receita é reconhecida ao final de cada mês quando
das pesagens das quantidades de resíduos coletados e descartados nos aterros para destinal final de
resíduos.
• Destinação final de resíduos
A obrigação de desempenho inerente à destinação final de resíduos em aterro são cumpridas e as
respectivas receitas são reconhecidas ao final de cada mês conforme previsto em contrato, de acordo
com a pesagem total depositada de resíduos e apuradas pelas balanças de pesagem dos aterros.
As controladas que operam contratos de concessão de serviços públicos reconhecem suas receitas com
base nos valores definidos e acordados em contrato.
Contrato de construção
As receitas de contratos de construção são reconhecidas na proporção da conclusão do estágio de
andamento do bem reversível. O planejamento de execução de obras de bens reversíveis é definido em
contrato de concessão.
d. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras compreendem receitas de juros sobre aplicações financeiras, descontos obtidos,
juros recebidos e receita de juros sobre contrato de mútuos. As despesas financeiras compreendem
despesas de juros sobre empréstimos e financiamentos e descontos concedidos e despesas com juros
sobre contratos de mútuo. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado por
meio do método dos juros efetivos.
e. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido 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
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados
à combinação de negócios, ou à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros
resultados abrangentes.
f. Imobilizado
Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção,
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável
(impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas
como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.
g. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
4 Caixa e equivalentes de caixa
São compostos como seguem:
Controladora
2018
2017
Caixa
9
9
Bancos
134
1
1.519
1.117
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
Total
1.662
1.127
As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósito bancário, de liquidez imediata e
remuneração atrelada à variação do CDI em média de 54,84%,(88,35% em 2017) não excedendo os
seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança significativa de valor.
5 Contas a receber de clientes
São compostas como seguem:
Controladora
2018
2017
Clientes Públicos:
Valores faturados
32.337
25.473
Medições a faturar
6.183
5.223
38.520
30.696
Clientes Privados:
Valores faturados
1.048
782
Medições a faturar
867
356
1.915
1.138
Total
40.435
31.834
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.800)
(1.797)
Total de contas a receber, líquido
38.635
30.037
11
10
Partes relacionadas
38.646
30.047
Total geral
A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída com base em análises de riscos
dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação específica de cada cliente, a situação
econômico-financeira ao qual pertencem, as garantias legais para os débitos e a avaliação dos
consultores jurídicos externos. A Administração julga que a provisão constituída é suficiente para cobrir
possíveis perdas sobre os valores a receber.
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Controladora
2018
2017
3.952
5.315
3.952
5.315

Lucro líquido do exercício
Total do Resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o caixa:
Ganho por compra vantajosa
Depreciação e amortização
Baixa de imobilizado e intangível
Equivalência patrimonial
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos, empréstimos
e mútuos
Provisão para urbanização de aterros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social corrente
Aumento nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Dividendos recebidos
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar
Salários, benefícios e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Pagamento de contingências
Adiantamento de clientes
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Impostos pagos sobre o lucro
Mútuos ativos - recebimento Juros
Mútuos passivos - juros pagos
Empréstimos e financiamentos - juros pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Mútuos ativos - aplicação
Mútuos ativos - recebimento principal
Aumento de investimento
Aquisição controle sobre investimentos
Aquisições de imobilizado
Adição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Mútuos passivos - captação
Mútuos passivos - pagamento principal
Empréstimos e financiamentos - captação
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
AUMENTO / REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa

Controladora
2018
2017
3.952
5.315
956
70
(1.036)

(4.091)
1.033
36
36

1.132
77
3
(70)
1.346

2.059
64
(2)
300
661

(40)
(8.602)
(149)
19
510
(37)
240

(6.390)
(350)
(120)
1.467
(294)
(91)

971
529
1.290
(459)
(1)
701
(875)
61
(23)
(955)
(1.091)

1.000
1.146
49
(558)
3
1.273
(848)
61
(9)
(1.468)
(991)

(4.095)
3.301
(580)
(2.531)
(3)
(3.908)

(351)
1.032
(1.184)
(2.733)
(1.372)
(4.608)

5.453
(4.580)
12.217
(7.556)
5.534

4.447
2.520
(2.610)
(1.781)
2.576

535
1.127
1.662
535

(3.023)
4.150
1.127
(3.023)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
6 Impostos a recuperar
O saldo é composto como segue:
IRRJ
CSLL
COFINS
PIS
INSS
Outros créditos tributários
Total
7 Investimento
O saldo do investimento é composto como segue:
Mutações dos investimentos:(a)
Empresa
Ecovia Valorização de Resíduos
Ltda
Resíduo Zero Ambiental S.A.

Controladora
2018
2017
122
121
103
103
1.462
1.276
310
272
37
112
1
2
2.035
1.886

Aumento
de
Saldo em Equivalência
Saldo em
31/12/2017 Patrimonial Capital Dividendos 31/12/2018

495
379
(379)
495
14.798
8
580
15.386
15.294
387
580
(379)
15.881
Participações em empreendimentos controlados em conjunto (b)
Aumento
de
Saldo em Equivalência
Saldo em
Empresa
31/12/2017 Patrimonial Capital Dividendos 31/12/2018
Alfenas Ambiental Tratamento de
Resíduos e Limpeza Urbana Ltda
1.616
754
(754)
1.616
Alfenas Ambiental - Participação
sobre valor justo dos ativos líquidos
1.490
(105)
1.385
3.105
649
(754)
3.001
ccontinua a
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) (c)
Saldo em Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Empresa
Resíduo Zero Ambiental S.A.
7.182
7.182
7.182
7.182
2017
2018
25.581
26.064
Total (a)+(b)+(c)
Durante o ano de 2018, não foram efetuadas alterações na estrutura societária das empresas do
Companhia às necessidades operacionais e funcionais.
8 Imobilizado
O saldo da controladora é composto como segue:
Controladora
2018
2017
Tx Média
Anual %
Custo
Depreciação
Líquido
Líquido
Aterro e infra em aterros
(*)
13.861
(2.018)
11.843
10.618
Benfeitorias em bens de terceiros
10
1.223
(724)
499
602
Máquinas e equipamentos
10
2.288
(1.336)
952
933
Móveis e utensílios
12,5
207
(149)
58
95
Equipamentos de informática
23,5
150
(134)
16
17
Veículos e equipamentos
20
6.419
(6.365)
54
46
4.207
4.207
3.798
Imobilizado em andamento
28.355
(10.726)
17.629
16.109
9 Empréstimos e financiamentos
As obrigações por empréstimos e financiamentos são representadas como segue:
Encargos
Controladora
Modalidade
financeiros - %
Vencimento
2018
2017
Moeda nacional:
Finame
Pré-Fixada +3,5% a.a
Jan/2019
13
166
BNDES, CEF e BNB Pré-Fixada +2,2% a.a a 13,9%aa
Nov/2025
6.395
4.852
Capital de Giro
CDI + 11,58% a.a.
Set/2020
8.720
188
Conta Garantida
CDI + 5,80% a.a.
Jan/2018
5.058
15.128
10.264
Circulante
8.618
6.230
Não circulante
6.510
4.034
10 Impostos, taxas e contribuições
O saldo é composto como segue:
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
ISS sobre vendas
706
397
780
404
PIS sobre vendas
664
537
683
546
COFINS sobre vendas
3.074
2.485
3.161
2.525
ICMS
45
1
45
1
IRRF
55
69
68
77
PIS/COFINS/CSLL
10
11
14
13
INSS Retido
389
313
397
318
ISS Retido
756
607
878
706
5.699
4.420
6.026
4.590

11 Patrimônio líquido
a) Capital Social
Em 30 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia, é no montante atual de R$21.367
(R$21.367 em 2017), o capital social da Companhiaestá totalmente subscrito e integralizado mediante a
capitalização de reserva de lucros, dividido em 21.367 ações ordinárias, nominativas e com valor nominal
de R$1,00 cada uma.
b) Reserva de retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e tem como
objetivo a aplicação em futuros investimentos.
c) Reserva de subvenção para investimento
Foi constituída com base no art. 545 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR e refere-se ao valor
do imposto que deixou de ser pago em virtude de incentivos fiscais com base no lucro da exploração.
12 Receitas
O saldo é composto como segue:
Controladora
2018
2017
Clientes públicos
63.479
50.059
4.452
3.972
Clientes privados
Total de receita de serviços (a)
67.931
54.031
Deduções sobre as vendas
ISS
(2.591)
(1.333)
PIS
(1.121)
(892)
COFINS
(5.163)
(4.106)
ICMS
(1)
Total de deduções sobre venda:
(8.875)
(6.332)
59.056
47.699
Receita líquida
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de três obrigações de
desempenho, conforme descrito na nota explicativa nº 6d:
• Coleta de resíduos – 26%;
• Limpeza Pública – 34%; e
• Destinação final em Aterro – 40%.
13 Custos dos serviços prestados
O saldo é composto como segue:
Controladora
2018
2017
Salários e encargos
(26.129)
(18.612)
Aluguel
(1.758)
(1.552)
Depreciações e amortizações
(955)
(1.033)
Materiais aplicados nos serviços
(4.972)
(3.586)
Serviços de terceiros (a)
(17.029)
(14.245)
Créditos fiscais
2.468
2.049
(1.830)
(2.033)
Outros custos de produção
(50.205)
(39.012)
Total
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros são referentes a manutenção, transportes de
resíduos e destinação de aterro.

14 Despesas administrativas
O saldo é composto como segue:
Salários e encargos
Materiais
Serviços de terceiros (a)
Tributos, impostos, seguros e contribuições
Reembolso de despesas de serviços compartilhados CSC
Outros
Total

Controladora
2018
2017
(1.236)
(1)
(66)
(638)
(1.583)
(139)
(128)
(1.469)
(766)
(2)
(2)
(2.249)
(3.781)

(a) As principais naturezas em serviços de terceiros são referentes a reembolso de despesas com centro
de serviços compartilhados CSC e assistência técnica financeira.
15 Receitas (despesas) financeiras líquidas
O saldo é composto como segue:
Controladora
2018
2017
Receitas financeiras:
Juros sobre contratos de mútuo
62
51
Rendimentos sobre aplicações financeiras
23
55
Juros recebidos e descontos obtidos
158
1.147
Total
243
1.253
Despesas financeiras:
Variação monetária
(172)
(582)
Despesas bancárias
(80)
(533)
Despesas com juros e descontos concedidos
(562)
(438)
Despesas com juros sobre contratos de mútuo
(36)
(99)
Tributos sobre movimentações financeiras
(162)
(107)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(895)
(2.011)
(6)
(2)
Despesas multas e moras financeiras
Total
(1.913)
(3.772)
(1.670)
(2.519)
Receitas (despesas) financeiras líquidas
16 Cobertura do seguro
Em 31 de dezembro de 2018, a cobertura dos seguros contratados pelo Companhia estava composta
da seguinte forma:
• Danos Materiais: R$6.516;
• Responsabilidade Civil: R$10.000;
• Seguro Ambiental: R$10.000.
Domênico Barreto Granata
Diretor Executivo - CPF: 013.014.936-51
Márcio Aparecido Utrila
Contador: CRC 1SP235229/O-2-S-MG

www.viasolo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
A Secretaria Municipal de Administração torna público que fará
realizar no dia 09/05/19, às 09:00 horas, Pregão Presencial nº 013/19,
cujo objeto é Promover Registro de Preço, consignado em Ata, para
contratação de empresa especializada em Licenciamento de Sistemas de
Gestão Pública Integrada (Software), sob forma de locação, incluindo
manutenção, atualização e suporte, bem como a respectiva instalação,
configuração, migração e implantação dos dados atuais existentes, em
atendimento à Prefeitura Municipal de Sabará, conforme especificações
contidas neste Edital e seus anexos. O Edital na íntegra se encontra
disponibilizado no site: www.sabara.mg.gov.br e no Protocolo,
localizado na Rua Comendador Viana, nº 119, mediante o pagamento
das cópias reproduzidas no valor de R$ 46,17.
Sabará, 24 de abril de 2019
Hélio César Rodrigues Resende
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 56/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/
2019. Tipo menor global, para contratação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais para aquisição
de relógios de ponto eletrônico com Biometria, leitor de cartão de proximidade
smartcard e nobreak; Serviços de licenciamento de uso; Cadastramento,
Configuração e Treinamento; Fornecimento de até 500 (quinhentos) crachás de
identificação compatível com o relógio de ponto (Tecnologia de proximidade);
Fornecimento de até 500 cordões na cor preta, personalizado com os dizeres
Câmara Municipal de Ipatinga; Fornecimento de bobinas de 300 metros para
utilização em registradores eletrônicos de ponto; Manutenção mensal preventiva
e corretiva, com troca de peças, quando necessário, compradas pela
Contratante, conforme quantidades, especificações e condições gerais do
fornecimento contidas no Edital e seus anexos. O horário para Credenciamento
será de 09h00min (nove horas) às 09h30min (nove horas e trinta minutos), e o
início da sessão está previsto para às 09h30min (nove horas e trinta minutos)
do dia 10 de maio de 2019, na sala da Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Ipatinga, na Praça Três Poderes, s/nº - Centro, em conformidade
com a legislação vigente. O edital poderá ser adquirido na sala da Comissão de
Licitação, 3º andar, telefone (31) 3829-1243 no horário de 12:00 às 17:00 horas
e pelo site: www.camaraipatinga.mg.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 - PROCESSO 006/2019
Tipo: Menor Preço. Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para
manutenção das atividades da Câmara Municipal. Credenciamento/Abertura
da sessão de disputa: Dia 08/05/2019, às 09h15min. O Edital já se encontra
disponível e poderá ser obtido exclusivamente à Rua dos Expedicionários,
nº 09, 2º andar, Centro, Esmeraldas/MG. Informações: Tel.: (31) 35382000. Maristela Gonçalves Ferreira - Pregoeira.
AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0046/2018 - NUP: 098/2018
Contratação de empresa para locação de equipamentos de impressão.
Prazo impugnação - 48 horas. Adesão à Ata de Registro de Preços
decorrente do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 0046/2018 - NUP:
098/2018, oriundo do Município de Barão de Cocais/MG. Valor estimado
anual R$ 18.840,00 - De acordo com a referida Ata. Informações: Tel.:
(31) 3538-2000. Maristela Gonçalves Ferreira - Pregoeira.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO N° 001/2019
Concedente: Banco do Brasil S/A, Convenente: Câmara Municipal de Esmeraldas,
Objeto: estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão
de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação
em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados à
CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado
e vigente com a CONVENENTE, regido pela Lei Municipal 1.319 de 12/11/
1991. Vigência: 08/04/2019 à 08/04/2024, Data Assinatura: 08/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ/MG
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - Processo nº 018/2019, Pregão Presencial
nº 012/2019, torna público nos termos das Leis Federais nº8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações e vem rerratificar, por intermédio de sua pregoeira nova data de abertura para o dia
16 de maio de 2019 às 12:30hs, para devidas adequações no edital, Visando: Registro de Preço
para contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de camisas destinados
aos diversas secretarias do município de Caparaó. O edital completo encontra-se à disposição
na sede da Prefeitura à Av. Américo V de Carvalho, 120, Centro, Caparaó – MG, CEP 36834000 ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Cristiano Xavier da Costa - Prefeito Municipal. 24 de abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG
Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Decréscimo - Contrato N° 1811001.
Processo de Licitação N°.: 000110/2018. Modalidade: T.P. N° 000017/2018.
Contratante: Município de Janaúba-MG. Contratada: Inova Northsolar LtdaME. Objeto da Licitação: Implantação do sistema de Energia Fotovoltaica no
Mercado Municipal. Vigência: 22/11/2018 à 22/11/2019. Valor do Decréscimo
do aditivo: -R$ 0,01. Valor Atual do Contrato: R$ 292.571,53.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG
Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Decréscimo - Contrato N° 186401.
Processo de Licitação N°.: 00064/2018. Modalidade: T.P. N° 00006/2018.
Contratante: Município de Janaúba-MG. Contratada: Êxito Construtora e PréMoldados Eireli. Objeto da Licitação: Execução de Obra no Mercado Municipal
de Janaúba. Vigência: 17/09/2018 à 17/09/2019. Valor do Decréscimo do
Aditivo: -R$ 0,02. Valor Atual do Contrato: R$ 287.651,21.

CISAJE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
Torna público que fará Processo Licitatório nº 011/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº 005/2019, para Contratação de empresa especializada
em tecnologia da informação para prestação de serviços voltados à
informatização das operações de gestão da saúde pública no Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha - CISAJE, visando
atendimento aos setores Centro de Especialidades Médicas - CEM, Centro
Estadual de Atenção Especializada - CEAE e o Setor de Transporte Frota/
CISAJE. A sessão ocorrerá no dia 08/05/2019, às 08h30min, na sala de
reuniões do CISAJE, situada na Rua Macau de Baixo, nº 62, Centro,
Diamantina/MG, CEP: 39.100-000. Mais informações: www.cisaje.
mg.gov.br, licitacao@cisaje.mg.gov.br; ouvidoria@cisaje.mg.gov.br; (38)
9 9981-7676 ou 3531-2757/1309.
ATA Nº 001/2019 - DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMIP - EMPRESA MINEIRA DE PARCERIAS S.A.
NIRE 31300104966 - CNPJ 18.528.267/0001-11
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 10:00
horas, na sede social da EMIP – Empresa Mineira de Parcerias S.A., na Rodovia Papa João Paulo
II nº 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Bairro
Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901. 2. Presenças: Presente os Conselheiros
Paulo de Souza Duarte, Otílio Prado, Sérgio Barbosa Menezes, Carina Angélica Brito Reyder,
Bruna Cristina Oliveira Fonseca Guimarães e Ronan Edgard dos Santos Moreira. 3. Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Dr. Paulo de Souza Duarte e secretariados pelo Dr. Otílio Prado.
4. Ordem do Dia: i.Relatório Anual da Administração e Demonstrações Contábeis relativos ao
exercício de 2018; ii. Destinação do resultado do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos;
iii.Provisionamento de juros sobre capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos
obrigatórios do exercício de 2019, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia,
se houver lucro. 5. Deliberações: 5.1 Iniciada a reunião, o Colegiado tomou conhecimento da
Proposta da Diretoria Executiva e após análise das matérias constantes da ordem do dia, por
unanimidade de votos: (i) manifestou-se favorável à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária
de Acionistas 2019 (a) das Demonstrações Contábeis da Companhia inerentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, as respectivas Notas Explicativas e o Relatório da Administração,
tendo em vista o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes, (b) da
não distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos neste exercício em razão do
prejuízo contábil em 2018 e (c) do provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019, nos limites da Lei 9.249/95
e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 12 de abril de 2019. (assinaturas): Paulo
de Souza Duarte, Otílio Prado, Sérgio Barbosa Menezes, Carina Angélica Brito Reyder, Bruna
Cristina Oliveira Fonseca Guimarães,
Ronan Edgard dos Santos Moreira. JUCEMG
(Registro Digital sob nº 7274746 em 23/04/2019) – Protocolo nº 19/173.662-7, de 22/04/2019,
Código de Segurança Sw7X - Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral).

CONCORRENCIA PUBLICA MGI Nº. 01/2019
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29 torna público
que realizará licitação, na modalidade de Concorrência, do tipo Melhor Oferta, para a alienação
de Bens Imóveis. O objeto desta Licitação está descrito detalhadamente no Edital de Concorrência
MGI nº. 01/2019, que estará à disposição dos interessados na sede da MGI, conforme endereço
citado abaixo, onde poderá ser adquirido ao preço de custo de R$ 5,00 (cinco reais) ou obtido,
gratuitamente, no seguinte endereço eletrônico: www.mgipart.com.br. Serão licitados 7 imóveis
situados nos seguintes municípios: Belo Horizonte/MG (3), Natal/RN (1), Rio de Janeiro/RJ (2)
e Três Corações/MG (1). As propostas deverão ser enviadas, de acordo com o edital, a partir das
09:00h do dia 13/05/2019, até às 17:00h do dia 27/05/2019, para o endereço da sede da MGI,
localizada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – prédio Gerais – 4º andar – Bairro Serra Verde
– Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, CEP 31.630-901, Belo Horizonte/ MG. A
sessão de abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 29/05/2019, às 10:00h, no endereço
supracitado. Informações: na sede da MGI, por meio da GECOB, ou pelo tel. (31) 3915-4862/
3915-4859, no horário das 09:00 (nove horas) às 18:00 (dezoito horas).

Comunicado Público
O Requerente Telefônica Brasil S.A. vem, por meio desta Nota
Informativa, declarar que tomou conhecimento de todo o inteiro teor do
Edital de Chamamento Público SMPU 047/2019 e que concorda com todas
as exigências e condições previstas no referido Edital.
Isto posto vem, ainda, nos termos do disposto no § 2º do artigo 26 do
Decreto 14.060/10, a fim de apurar a existência de outros interessados
na realização de Obras em Redes Subterrâneas e Instalação de Mobiliário
Urbano Subterrâneo, em logradouro público, informar que a PBH
promovera o credenciamento dos Interessados nos termos, condições e
prazos dispostos no Edital de Chamamento Público SMPU 047/2019.
Vem, também, esclarecer que ficam proibidos novos Chamamentos
Públicos, bem como novas intervenções no(s) local(is) da(s) obra(s) no(s)
trecho(s) descrito(s) no Anexo I do referido Edital, durante o período
de 5 (cinco) anos, a partir da conclusão das obras objeto do Edital de
Chamamento Público SMPU 047/2019, nos termos do que determina o
§2º do artigo 43-A da Lei 8.616/03.

Edital de convocação
Assembleias Gerais Extraordinárias
! #$%&$'()* &*+ ,-(.(/0(&*-1+ %(+ 2%&3+)-$(+ &1 45-$6'(78* 1 9$+)-$.5$78* &1 :;5(+
1 1< #1-=$7*+ &1 >+;*)*+ %* >+)(&* &1 ?$%(+ @1-($+ A #2B9:@CDA?@E '*< +1&1
1 F*-* %( '$&(&1 &1 G1/* H*-$I*%)1E J5( K*%;*%0(+E %L MNOE .($--* #(%)* D%)P%$*E
K>4Q RSRRSANSSE '*< .(+1 )1--$)*-$(/ 1< )*&* >+)(&* &1 ?$%(+ @1-($+E =1< ()-(=T+
&1 +15 U-1+$&1%)1 #-V W*+T ?(-$( &*+ #(%)*+E %* 5+* &1 +5(+ ()-$.5$7X1+ $%+)$)5'$*A
%($+ 1 %( F*-<( 1+)()5)Y-$(E '*%=*'(-1< ( '()1;*-$( U-*6++$*%(/ &*+ )-(.(/0(&*-1+
&(+ ><U-1+(+ &1 #(%1(<1%)* &(+ K$&(&1+ &1 D-(3Z*E G*< #5'1++* 1 4(-(;5(75E U(-(
D++1<./T$( @1-(/ ( -1(/$I(-A+1 %*+ &$(+ S[ 1 SO &1 <($* &1 \SN]E (+ (++1<./1$(+ +1A
-8* -1(/$I(&(+ %*+ /*'($+ 1 %*+ 0*-Y-$*+ /$.1-(&*+ U1/(+ 1<U-1+(+E U-1F1-1%'$(/<1%)1E
(U^+ * 0*-Y-$* &1 (/<*7* &*+ )-(.(/0(&*-1+E %( +1&1 &( #DBDJW %( D=1%$&( 4(-(%Y
#_B ` D-(3Z*E %( +1&1 &(+ :;5(+ &1 G*< #5'1++*E %( D=1%$&( @(<.-($( B1)* +_%
.($--* 2%&3+)-$( 1< G*< #5'1++* 1 %( >,D &1 4(-(;5(75V K*< a5*-5< 1+)()5)Y-$*
1< U-$<1$-( '*%=*'(78*E 1 1< +1;5%&( '*%=*'(78*E RS <$%5)*+ (U^+E '*< a5(/a51%3<1-* &1 U-1+1%)1+E U(-( &1/$.1-(-1< +*.-1 ( +1;5$%)1 *-&1< &* &$(Q NLb D.1-)5-(
&( K(<U(%0( #(/(-$(/E -1F1-1%)1 (* U1-c*&* &1 SN &1 <($* &1 \SNO ( RS &1 (.-$/ &1
\SN]E '*< &$+'5++8* 1 (U-*=(78* &( U(5)( ( +1- 1%=$(&( ( 1<U-1+(V \Lb ?(%5)1%78*
&1 d'(-Y)1- U1-<(%1%)1e &( (++1<./T$( ;1-(/E ()T ( (U-*=(78* &* D'*-&* K*/1)$=* 1_
*5 $%+)(/(78* &1 9$++c&$*E F^-5< a51 U*&1-Y +1- '*%=*'(&* $%&1U1%&1%)1 &1 *5)-*
1&$)(/f RLb 4*&1-1+ g 9$-1)*-$( U(-( %1;*'$(- /$=-1<1%)1E U(-)$'$U(- &1 U-*'1&$<1%)*
&1 <1&$(78* *5 (-.$)-(;1<E (++$%(-1< ('*-&* '*/1)$=*E *5 (Z5$I(- &$++c&$* '*/1)$=*
&1 %()5-1I( Z5-c&$'( 1_*5 1'*%P<$'(V hLb 91i(;-(78* &1 <*=$<1%)* ;-1=$+)(E ()-(A
=T+ &1 U(-(/$+(78* '*/1)$=( &* )-(.(/0*f MLVb j$'(< &1+&1 ZY (5)*-$I(&(+ g+ U-Y)$'(+
de atos e procedimentos de natureza secundária ou subsidiária ao êxito do processo
&1 *.)1%78* &1 $%+)-5<1%)*+ %*-<()$=*+ a51 ;(-(%)(< * (=(%7* &*+ &$-1$)*+ +*'$($+
1 1'*%P<$'*+ &( K()1;*-$( 4-*6++$*%(/V G1/* H*-$I*%)1E \M &1 (.-$/ &1 \SN]V W*+T
?(-$( &*+ #(%)*+ ` 4-1+$&1%)1V

