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48 cm -20 823127 - 1

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO 2015 2014
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa  144  217 
Contas a receber de clientes  597  417 
Estoques  47  7 
Outros créditos  21  135 
Total do ativo circulante  809  776 

NÃO CIRCULANTE
 1  - 

Imobilizado  730  480 
Intangível  2  - 

Total do ativo não circulante  733  480 

TOTAL DO ATIVO  1.542  1.256 

PASSIVO 2015 2014
CIRCULANTE

Fornecedores e outras contas a pagar  220  349 
 151  34 

Impostos, taxas e contribuições  113  71 
Lucros a pagar  57 302
Total do passivo circulante  541  756 

NÃO CIRCULANTE
Provisões  2  - 
Total do passivo não circulante  2  - 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social  500  500 
Reserva de retenção de lucros  499  - 
Total do patrimônio líquido  999  500 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  1.542  1.256 

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.
CNPJ: 20.307.234/0001-93

Relatório da Administração: Senhores Sócios, Em cumprimentos às determinações legais, submetemos a V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

2015 2014
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
PRESTADOS  3.560  1.236 

Impostos incidentes sobre serviços 
prestados  (436)  (151)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  3.124  1.085 
Custo dos serviços prestados (2.248)  (639)

LUCRO BRUTO  876  446 
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Comerciais  (5)  - 
Despesas administrativas  (158)  (29)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas  (3)  - 

LUCRO ANTES DAS RECEITAS 
(DESPESAS) FINANCEIRAS E IMPOSTOS  710  417 

 17  3 
 (5)  (1)

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 
LÍQUIDAS  12  3 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE 
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  722  420 
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Corrente  (224)  (117)
 1  - 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  499  302 

2015 2014
RECEITAS  3.560  1.236 

Vendas de mercadorias, produtos e serviços  3.560  1.236 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (1.374)  (578)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos 
serviços vendidos  (1.034)  (445)
Materiais, energia, serviços de terceiros e 
outros  (337)  (133)
Comerciais, administrativas e contingências  (3)  - 

VALOR ADICIONADO BRUTO  2.186  658 
Depreciações e amortizações  (322)  (1)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO  1.864  658 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA  17  3 

 17  3 
VALOR ADICIONADO TOTAL A 
DISTRIBUIR  1.881  661 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  1.881  661 
PESSOAL  684  97 

Remuneração direta  565  81 
 87  10 

FGTS  33  5 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  675  253 

Federais  547  215 
Estaduais  1  - 
Municipais  126  39 

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE 
TERCEIROS  23  9 

Juros  5  1 
Aluguéis  19  8 

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS 
PRÓPRIOS  499  302 

Participação de acionistas controladores  499  302 

2015 2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

Resultado líquido do exercício  499  302 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
exercício com o caixa gerado pelas (aplicado 
nas) operações

Depreciação e amortização  322  1 
Provisão para urbanização de aterros  2  - 
Imposto de renda e contribuição social  223  117 

Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  (184)  (412)
Partes relacionadas  3  (4)
Outros créditos  (1)  (2)
Impostos a Recuperar  1  (18)
Estoques  (40)  (7)

Redução (Aumento) nos passivos 
operacionais:

Fornecedores  (28)  228 
Salários, provisões e encargos sociais  118  34 
Impostos, taxas e contribuições  50  60 
Provisão para imposto de renda e 
contribuição social  (232)  (107)
Partes relacionadas  8  6 
Outras contas a pagar  5  - 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas 
atividades operacionais  746  198 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado  (572)  (481)
Adições ao intangível  (2)  - 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento  (574)  (481)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO

Aumento de Capital  -  500 
Pagamento de dividendos e juros sobre o 
capital próprio  (245)  - 
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) 

 (245)  500 
REDUÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA(O) DO 
SALDO DE DISPONIBILIDADES  (72)  217 

Disponibilidades no início do exercício  217  - 
 144  217 
 (72)  217 

Domênico Barreto Granata
Diretor Executivo

Marcos Otávio Gondaline
Contador

CRC 1SP137002/O-4-S-MG

2015 2014
Resultado líquido do exercício  499  302 
Resultado abrangente total  499  302 

 Capital social Reserva de retenção de lucros Lucro do período Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  -  -  -  - 
Integralização de capital  500  -  -  500 
Resultado líquido do exercício  -  -  302  302 
Dividendos distribuidos  -  (302)  -  (302)
Reserva de retenção de lucros  -  302  (302)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  500  -  -  500 
Resultado líquido do exercício  -  -  499  499 
Reserva de retenção de lucros  -  499  (499)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  500  499  -  999 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

2014 - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

2014 - (Valores expressos em milhares reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

2014 - (Valores expressos em milhares reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 

2014 - (Valores expressos em milhares de reais)

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CAPETINGA - aVIso DE lICI-
TaçÃo - rDC Nº 002/2016 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de construção de escola de educação infan-
til Proinfância tipo II, neste município de Capetinga/mG, material e 
mão de obra, com recursos oriundos do FNDE, termo de compromisso 
PaC 2 nº 10696/2014 - ministério da Educação, menor Preço Global . 
Data 13/05/2016 às 9:00h . o Edital está à disposição dos interessados 
na sede da Prefeitura municipal de Capetinga/mG, pelo telefone (35) 
3543-1270, e no site www .capetinga .mg .gov .br . Capetinga/mG, 20 de 
abril de 2016 . Daniel bertholdi, Prefeito municipal .

3 cm -20 823628 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CAPIM BRANCo/MGtorna 
público ProCEsso lICITaTÓrIo Nº18/2016, TomaDa DE 
PrEço Nº 01/2016, referente contratação de empresa especializada 
para realização de reforma de Praça Nossa senhora da Conceição . 
licitação destinada exclusivamente para participação de microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, na forma da lC 123/06 bem como 
nova redação da lC 147/14 abertura no dia 24/05/2016 às 09:00 horas . 
maiores informações poderão ser obtidas pelo site www .capimbranco .
mg .gov .br ou pelo telefone (31) 3713-1420 .
Capim branco, 20 de abril de 2016 . 

3 cm -20 823284 - 1

PREFEITuRA MuNIICPAL DE CAPINÓPoLIS-MG . aviso do 
PP nº 021/16, tipo menor preço por item . licitação exclusiva para mE 
e EPP . objeto: aquisição de material médico hospitalar p/ atendimento 
das necessidades da secretaria m . de saúdec/ entregas parceladas . Cre-
denciamento, entrega dos envelopes e sessão de lances: 04/05/16 às 
13h00min (treze horas) . local: sede da Prefeitura na av . 113, 636 – 
b . Paraíso . o edital encontra-se disponível no site: www .capinopolis .
mg .gov .br . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . Capinópolis-mG . 
Daiane P . Ferreira . Pregoeira . 20/04/16 .

2 cm -20 823611 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANAÍBA-MG - aviso de 
licitação . Pregão Presencial N° 012/2016 (EXClusIVo lC 147/2014 
mE/mEI/EPP) Processo 014/2016, cujo objeto é o registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender 
as demandas dos departamentos administrativos do município de Cara-
naíba-mG . a abertura da sessão ocorrerá no dia 05/05/2016, às 9:00h 
na Prefeitura de Caranaíba . o edital deverá ser retirado no setor de lici-
tações, no endereço sito a av . rua major José Henriques, nº 66, Centro, 
Caranaíba-mG no horário das 12:00 às 16:00 horas ou solicitado pelo 
endereço licitacao@caranaiba .mg .gov .br . Caranaíba, 19/04/2016 . luiz 
moreira de sousa .

3 cm -19 822945 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANAÍBA/MG-aviso de 
Homologação Pregão
Presencial nº 007/2016- o Prefeito municipal de Caranaíba no uso
de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal nº 8 666/93, e
10 520/2000, Homologa o Pregão Presencial nº 007/2016, adjudicando
a Empresa: s .o . Ziober & Cia Equipamentos metalúrgicos ltda – EPP 
– com valor de: r$ 10 .131,00 . Para aquisição de materiais e equipa-
mentos esportivos para instalação de academia ao ar livre no município . 
Caranaíba, 29 de março de 2016 (a) luiz moreira de souza- Prefeito 
municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo . Processo 009/2016 . Pregão 007/2016 . ata de regis-
tro de preço n° 006/2016 . objeto: aquisição de materiais e equipa-
mentos esportivos para instalação de academia ao ar livre no muni-
cípio de Caranaíba-mG . Empresa Vencedora: s .o . Ziober & Cia 
Equipamentos metalúrgicos ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
10 .547 .961/0001-74, Vigência: 31/03/2016 á 31/03/2017 . Carnaíba 
31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito municipal .

4 cm -20 823461 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANAÍBA.EXTraTo DE 
TErmo aDITIVo .Processo 024/2015 . Pregão 017/2015 . Contrato 
n°018/2015 objeto: locação de veículos, com motorista, para trans-
porte de alunos Da rede municipal de ensino do município de Cara-
naíba-mG, a quilometragem diária que era de 40 quilômetros diários, 
passa para 44 quilômetros diários de acordo com solicitação da secre-
taria de Educação e Parecer Jurídico . Empresa: ricardo Dutra Henri-
ques03991738627, inscrito no CNPJ 22 .571 .804/0001-83 . Vigência: 
16/02/2016 á 31/05/2016 . Caranaíba 16/02/2016 . luiz moreira de 
sousa, Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo .Processo 007/2016 . Dispensa 002/2016 . Chamada 
Publica 001/2016 . Contrato 003/2016 . objeto: É objeto desta contrata-
ção a aquisição de GÊNEros alImENTÍCIos Da aGrICulTura 
FamIlIar Para alImENTaçÃo EsColar, para alunos da rede 
de educação básica pública, verba FNDE/PNaE, 1º semestre de 2016 . 
Vencedor: barnabé rodrigues, Vigência: 31/03/2016 á 31/12/2016 . 
Carnaíba 31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo .Processo 007/2016 . Dispensa 002/2016 . Chamada 
Publica 001/2016 . Contrato 004/2016 . objeto: É objeto desta contrata-
ção a aquisição de GÊNEros alImENTÍCIos Da aGrICulTura 
FamIlIar Para alImENTaçÃo EsColar, para alunos da rede 
de educação básica pública, verba FNDE/PNaE, 1º semestre de 2016 . 
Vencedor: Célio Custódio lopes, Vigência: 31/03/2016 á 31/12/2016 . 
Carnaíba 31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo .Processo 007/2016 . Dispensa 002/2016 . Chamada 
Publica 001/2016 . Contrato 005/2016 . objeto: É objeto desta contrata-
ção a aquisição de GÊNEros alImENTÍCIos Da aGrICulTura 
FamIlIar Para alImENTaçÃo EsColar, para alunos da rede 
de educação básica pública, verba FNDE/PNaE, 1º semestre de 2016 . 
Vencedor: marcio José dos reis, Vigência: 31/03/2016 á 31/12/2016 . 
Carnaíba 31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito municipal .

PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo .Processo 007/2016 . Dispensa 002/2016 . Chamada 
Publica 001/2016 . Contrato 006/2016 . objeto: É objeto desta contra-
tação a aquisição de GÊNEros alImENTÍCIos Da aGrICul-
Tura FamIlIar Para alImENTaçÃo EsColar, para alunos 
da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNaE, 1º semestre 
de 2016 . Vencedor: Patrício sebastião de souza, Vigência: 31/03/2016 
á 31/12/2016 . Carnaíba 31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito 
municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE CaraNaÍba . EXTraTo DE 
CoNTraTo .Processo 007/2016 . Dispensa 002/2016 . Chamada 
Publica 001/2016 . Contrato 007/2016 . objeto: É objeto desta contrata-
ção a aquisição de GÊNEros alImENTÍCIos Da aGrICulTura 
FamIlIar Para alImENTaçÃo EsColar, para alunos da rede 
de educação básica pública, verba FNDE/PNaE, 1º semestre de 2016 . 
Vencedor: maria magna de Paiva, Vigência: 31/03/2016 á 31/12/2016 . 
Carnaíba 31/03/2016 . luiz moreira de sousa, Prefeito municipal .

11 cm -20 823463 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARATINGA/MG- Extrato de 
Edital – Chamada Publica / Inexigibilidade 01/2016, objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimen-
tação Escolar/PNaE, do município de Caratinga/mG, conforme espe-
cificações e quantidades discriminadas nos anexos do Edita edital de 
Chamada Publica / Inexigibilidade 01/2016 . abErTura 11/05/2016 
as 09:00 Horas . o edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura 
e no site . Pregoeiro e Equipe de apoio, mais informações no (33)3329-
8023 / 8019 . Caratinga/mG 20 de abril de 2016 . Ennio lucca de souza 
oliveira – Presidente da CPl

3 cm -20 823653 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARATINGA/MG- Extrato 
de Edital – Pregão Presencial para registro de Preço n .º 0032/2016, 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de implantação, hospedagem e suporte técnico do software público 
E-sus aTENçÃo bÁsICa, conforme anexo I constante neste edi-
tal Pregão Presencial para registro de Preço 0032/2016 . abErTura 
05/05/2016 as 14:00 Horas . o edital encontra-se à disposição na sede 
da Prefeitura e no site . Pregoeiro e Equipe de apoio, mais informações 
no (33)3329-8023 / 8019 . Caratinga/mG 20 de abril de 2016 . Victor 
Pedra rocha – Pregoeiro .

3 cm -20 823233 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARLoS CHAGAS – MG,Pregão 
Presencial nº . 006/2016 – Processo licitatório nº . 039/2016 - Extrato 
da Homologação . objeto: registro de preços para serviços de reforma 
de pneus destinados à manutenção e conservação da Frota rodoviá-
ria municipal . Contratante: município de Carlos Chagas . Favorecido: 
rENoVa TraçÃo rECaPaGEm lTDa - EPP . Data da Homolo-
gação: 19 de abril de 2015 . milton José Tavares de Quadros – Prefeito 
municipal .

2 cm -20 823645 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CASCALHo RICo- aVIso DE 
lICITaçÃo - ProCEsso lICITaTÓrIo N .º . 029/2016 - PrEGÃo 
PrEsENCIal N .º . 017/2016 - a Prefeitura municipal de Cascalho 
rico/mG torna público com base na lei Federal de N .º . 10 .520/2002, 
lei Federal de N .º 8 .666/93 e suas alterações, Decreto municipal N .º 
04/2011 e 006/2012, que realizará Pregão Presencial N .º . 017/2016 do 
tipo: menor Preço, às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2016, na Divi-
são de licitação e Compras, sito à rua Elpídio de Carvalho N .º 799, 
nesta cidade de Cascalho rico, onde serão recebidas e abertas pro-
postas, documentação e realizada a sessão de lances, relativas à quem 
tem por objeto a seleção e contratação de empresa(s) para aquisição de 
Equipamentos e material Permanente para o Centro de saúde de Casca-
lho rico . Cópias do Edital e Informações Complementares serão obti-
das, no endereço acima, pelo telefone (34) 3248-1352 ou via e-mail: 
pmcrlicita@yahoo .com .br . Cascalho rico-mG . antônio magalhães 
Júnior - Pregoeiro

4 cm -20 823633 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CLARo DoS PoÇÕES/MG . 
republicação PP 08/16 . aviso contendo o resumo do Edital - republi-
cação . a Prefeitura municipal de Claro dos Poções - mG torna público 
que realizará Pregão Presencial nº 008/2016, Processo licitatório nº 
034/2016 . objeto: loCaçÃo DE rolo ComPaCTaDor TIPo 
PÉ DE CarNEIro . Credenciamento: 04/05/2016, às 09:00 . sessão 
oficial: 04/05/2016, às 09:15 horas. Edital e informações: Prefeitura 
municipal de Claro dos Poções - mG, rua Cachoeira, 56, Centro, 
Claro dos Poções, tel . (38) 3237-1157 . Endereço eletrônico licita@cla-
rodospocoes .mg .gov .br . Claro dos Poções, 20 de abril de 2016 . betânia 
saraiva Eulálio - Pregoeira

3 cm -20 823401 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CLáuDIo– Processo licitatório 
nº 177/2016, autuado em 19/04/2016, Pregão Eletrônico nº 001/2016, 
que tem como objeto é o registro de preços para a futura e eventual 
aquisição materiais médico hospitlares para manutenção da unidades 
de Saúde do Municipio de Cláudio, de acordo com especificações con-
tidas no anexo II do edital, abertura de sessão será dia 06/05/2016 às 
09h, endereço da abertura www .bll .org .br,nos termos da lei 8 .666/93 . 
Edital à disposição dos interessados no site www .claudio .mg .gov .br 
e na av . Presidente Tancredo Neves, nº 152, Centro, nesta cidade, no 
horário de 08h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira . Cláudio, 19 de 
março de 2016 . yara lúcia meireles de oliveira– Pregoeira .

3 cm -20 823179 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CLáuDIo – reabertura do Pro-
cesso licitatório nº 073/2016, autuado em 17/02/2016, Pregão Presen-
cial nº 009/2016, torna público aos interessados que a licitação objeti-
vando o registro de preços para eventual contratação de prestação de 
serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliar, comercial 
e da varrição; varrição manual de vias e logradouros públicos, servi-
ços complementares da limpeza urbana – capinação mecanizada em 
vias e logradouros públicos, capina química, limpeza de bocas de lobo 
e cursos d’água, pinturas de meio fio e operação do aterro existente, 
conforme as condições e especificações constantes deste Edital e do 
anexo II (Termo de referência), que se realizaria no dia 05/05/2016 
às 09h, nos termos da Lei 8.666/93. Cópia do Edital ficará a disposi-
ção dos interessados no site www .claudio .mg .gov .br e na av . Presidente 
Tancredo Neves, nº 152, Centro, nesta cidade, no horário de 08h30 as 
16h30, de segunda a sexta-feira . Cláudio, 20 de abril de 2016 . yara 
lúcia meireles de oliveira– Pregoeira .

4 cm -20 823585 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoIMBRA/MGtorna público a 
realização do Pregão Presencial nº 010/2016 – Processo licitatório nº 
017/2016, tendo como objeto a contratação de pessoa física para execu-
ção de plano de inventário, elaboração e execução do projeto e relatório 
de educação patrimonial, consultoria na elaboração de quadros I(PCl-
Politica Cultura local), II (Inventários), III(Investimentos), IV(laudos 
Técnicos e Estado de Conservação), V(Educação Patrimonial) e VI 
(Fundo de Patrimônio Cultural) no qual apresentam orientações neces-
sárias a uma efetiva atuação na preservação dos bens culturais, elabora-
ção dos laudos técnicos dos bens já tombados, conforme especificações 
do edital . Data de abertura: 06/05/2016 ás 08:00 . local: sala de lici-
tação da Prefeitura municipal de Coimbra, na Praça Álvaro de barros, 
nº 401, Centro, Coimbra- mG . Edital disponível no endereço citado 
acima . Informações pelo telefone (32)35551152 nos horários de 12:30 
ás 16:30 .Josiane Valente da silva lana . Pregoeira .

Prefeitura municipal de Coimbra/mG torna público a realização da 
Concorrência nº 001/2016 – Processo licitatório nº 018/2016, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a delegação da Prestação 
de serviços Públicos de abatedouro municipal, sob o regime de CoN-
CEssÃo, com realização de obra prévia e utilização de equipamento 
industrial próprio para tanto, e a ser ampliado e finalizado, em área situ-
ada fora do perímetro urbano do município, localizado no lugar deno-
minado “boa Vista”, zona rural do município de Coimbra, registrado 
no Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Viçosa sob o nº 
35.548, de acordo com as especificações constantes do presente Edital. 
Data de abertura: 10/06/2016 ás 08:00 . local: sala de licitação da Pre-
feitura municipal de Coimbra, na Praça Álvaro de barros, nº 401, Cen-
tro, Coimbra- mG . Edital disponível no endereço citado acima . Infor-
mações pelo telefone (32)35551152 nos horários de 12:30 ás 16:30 .
roseane Cristina barbosa . Presidente da CPl .

7 cm -20 823388 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo DAS ALAGoAS/
MG- modalidade: Pregão Presencial nº 55/2016 - aviso de licita-
ção - Torna público que fará realizar no dia 06 de maio de 2 .016, com 
entrega dos envelopes até às 15:00 horas e abertura dos envelopes às 
15:00 horas, no Departamento de aquisições e Contratações de servi-
ços, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, com o seguinte objeto: aquisição de alimentos para complemen-
tar a dieta de prescrição médica especial para suprir as necessidades 
da secretaria municipal de saúde, com amparo legal na lei munici-
pal 2 .363/2011 e Decreto municipal 046-a/2011, até 31 de dezembro 
de 2016, conforme entrega de requisição . Tudo de conformidade com 
a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94, lei 9 .648/98, lei 
10 .520/02 e Decreto municipal nº 64/2013 . maiores informações esta-
rão à disposição na Prefeitura municipal, Departamento de aquisições 
e Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 
3321-0029. Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial do 
município de Conceição das alagoas .
Prefeitura municipal de Conceição das alagoas/mG - modalidade: 
TomaDa DE PrEço 02 .02 .2016 – aviso de licitação, torna público 
que fará realizar no dia 12 de maio de 2016, com entrega dos envelopes 
até às 09:00 horas e abertura dos envelopes às 09:30 horas, no Depar-
tamento de aquisições e Contratações de serviços, licitação da moda-
lidade tomada de preço, regime de execução: indireta; tipo de licitação: 
empreitada por menor preço global, com o seguinte objeto: contrata-
ção de pessoa jurídica na área de engenharia civil para recapeamento 
asfáltico em CbuQ das vias públicas da cidade de Conceição das ala-
goas, nos termos do Convênio nº 030/2011 firmado entre a Secretaria 
de Estado de Transportes e obras Públicas e o município de Conceição 
das alagoas . Tudo de conformidade com a lei 8 .666/93 e suas altera-
ções pela lei 8 .883/94 . maiores informações estarão à disposição na 
Prefeitura municipal, Departamento de aquisições e Contratações de 
serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029 . Con-
ceição das alagoas-mG . leonardo Guedes souza Correia . Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .

Prefeitura municipal de Conceição das alagoas/mG - modalidade: 
TomaDa DE PrEço 02 .03 .2016 – aviso de licitação, torna público 
que fará realizar no dia 12 de maio de 2016, com entrega dos envelopes 
até às 10:00 horas e abertura dos envelopes às 10:30 horas, no Depar-
tamento de aquisições e Contratações de serviços, licitação da moda-
lidade tomada de preço, regime de execução: indireta; tipo de licitação: 
empreitada por menor preço global, com o seguinte objeto: contratação 
de pessoa jurídica na área de engenharia civil para recapeamento asfál-
tico em CbuQ das vias urbanas da cidade de Conceição das alagoas, 
nos termos do Convênio nº 5191000036/2016, firmado entre o MGI 
e o município de Conceição das alagoas, por intermédio da secreta-
ria de Estado de Transportes e obras Públicas . Tudo de conformidade 
com a lei 8 .666/93 e suas alterações pela lei 8 .883/94 . maiores infor-
mações estarão à disposição na Prefeitura municipal, Departamento de 
aquisições e Contratações de serviços, na rua Floriano Peixoto, 395 – 
Fone: (034) 3321-0029 . Conceição das alagoas-mG . leonardo Guedes 
souza Correia . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

11 cm -20 823428 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo Do MATo DEN-
TRo/MG- PrEGÃo PrEsENCIal Nº 020/2016 . o município de 
Conceição do mato Dentro – mG torna público que realizará o Pro-
cesso nº 051/2016 – Pregão Presencial nº 020/2016, sob a forma de 
ata de registro de Preço nº 008/2016, tipo mENor PrEço Por 
ITEM; cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada 
para locação de caçambas estacionárias, para remoção de entulhos e 
lixos, visando atender as demandas de pontos críticos de acúmulo de 
lixo e entulhos em vias públicas da cidade de Conceição do mato Den-
tro/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência 
anexo ao Edital n° 051/2016 . Dia da abertura: 04 de maio de 2016 às 
09h30min . maiores informações pelo telefone (31)3868-2398 - Edital 
disponível no site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Gisele 
de sousa Cunha- Pregoeira .

3 cm -20 823328 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo Do MATo DEN-
TRo/MG-TomaDa DE PrEço Nº 005/2016 . a Prefeitura munici-
pal torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de 
Processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço nº 005/2016 – 
Processo 050/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada em engenharia para execução de obra de melhoria e revitalização 
da Praça ubaldina, localizada no centro, no município de Conceição 
do mato Dentro/mG . abertura dia 17/05/2016, às 14h00min . maiores 
inf. pelo telefone (31)3868-2398. Edital disponível no site oficial www.
cmd .mg .gov .br . Viviane aparecida silva- Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .
 PrEFEITura muNICIPal DE CoNCEIçÃo Do maTo DEN-
Tro/mG- PrEGÃo PrEsENCIal Nº 018/2016 . o município torna 
público que realizará o Processo nº 043/2016 – Pregão Presencial nº 
018/2016, tipo Menor Preço Global; cujo objeto é a contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte de cargas em 
caminhão truncado com capacidade mínima de 16 (dezesseis) toneladas 
tipo carroceria com motorista e combustível, em conformidade com as 
especificações e quantidades constantes no termo de Referencia, anexo 
I, em atendimento a secretaria municipal de Infraestrutura e serviços 
urbanos, do município de Conceição do mato Dentro . Dia da abertura: 
05 de maio às 14h00min . maiores inf . pelo telefone (31)3868-2398 - 
Edital disponível no site oficial www.cmd.mg.gov.br. Gisele de Sousa 
Cunha- Pregoeira .
 PrEFEITura muNICIPal DE CoNCEIçÃo Do maTo DEN-
Tro/mG- CoNCorrÊNCIa 006/2016 . o município torna público, 
para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Concorrência 
006/2016 – Processo 047/2016, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada de engenharia para execução da obra de complementação 
da construção da PoINFÂNCIa - TIPo C, localizada na rua Chiquita 
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  2016 2015
ATIVO CIRCULANTE 
Disponibilidades .................................................  3.440.490 1.580.503
Clientes ...............................................................  28.612.332 30.299.918
Impostos a Recuperar  .........................................  389.359 344.766
Outros Créditos ...................................................  1.392.641 754.179
Estoque ................................................................  27.186.011 23.511.540
TOTAL DO CIRCULANTE ............................  61.020.833 56.490.905
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos  ......................................................  28.459 28.459
Depósitos Judiciais ..............................................  33.529 71.658
Outros Créditos ...................................................  1.311.549 1.311.549 
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..  1.373.537 1.411.667 
Investimentos ......................................................  16.565 2.845
Imobilizado .........................................................  8.430.404 8.653.817
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE ..................  9.820.507 10.068.329
TOTAL DO ATIVO ...........................................  70.841.340 66.559.233
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores .......................................................  40.626.625 35.214.197
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias ...  1.068.437 1.227.147 
Empréstimos e Financiamentos ..........................  2.513.998 3.220.940 
Provisões Diversas ..............................................  910.714 1.551.389
Outras Contas a Pagar .........................................  2.020.947 1.502.633
TOTAL DO CIRCULANTE ............................  47.140.721 42.716.305
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos ..........................  6.775.742 6.569.168
Juros s/ Capital Próprio .......................................  3.329 3.329
Parcelamentos .....................................................  332.848 387.256
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE ..................  7.111.919 6.959.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO + AFAC .................  16.588.700 16.883.176
Capital Social ......................................................  6.511.840 6.511.840
Reservas de Capital .............................................  24.047.685 24.047.685
Reservas Inc. Fiscal ............................................  37.652 37.652
Reservas de Lucro ...............................................  44.704 44.704
Prejuízos Acumulados .........................................  (14.053.182) (13.758.705)
TOTAL DO PASSIVO ......................................  70.841.340 66.559.233

IRMÃOS SILVA S/A
CNPJ: 21.012.190/0001-37

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, a Irmãos 
Silva S/A, empresa com sede em Sete Lagoas, Minas Gerais, à Rua Carlos 

Antonio Giordani, nº 1.406, Bairro Henrique Nery, de acordo com os disposi-
tivos legais e estatutários, apresenta a V.S.as, o Balanço Patrimonial e demais 

e 2015, as quais, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, demonstram a 
execução dos principais gastos, investimentos e outras ocorrências de natureza 

Ariadne da Silva Machado - Diretora Presidente
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 

E DEZEMBRO DE 2016 E 2015 - ( VALORES EM R$ )

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
 em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - ( Valores Em R$ )

  2016 2015 
Receitas Revenda de Mercadorias/Serviços  174.669.777 165.969.735
Deduções ........................................................  (6.802.246) (5.848.414)
RECEITA LÍQUIDA....................................  167.867.531 160.121.321
Custos Mercadorias Vendidas/Serviços .........  (143.184.288) (134.781.065)
LUCRO BRUTO ..........................................  24.683.244 25.340.256
Despesas Administrativas/Comerciais ...........  (19.439.010) (19.054.203)
Depreciações/Amortizações ...........................  (1.562.935) (1.743.891)
Despesas Tributárias ......................................  (377.964) (433.403)
Receitas Financeiras .......................................  2.150.948 735.142
Despesas Financeiras .....................................  (5.592.917) (5.037.431)
LUCRO OPERACIONAL ..........................  (138.634) (193.531)
Outras Receitas / Despesas  ...........................  (117.523) 296.547
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL ...............  (256.158) 103.016
IRPJ ................................................................   (15.952)
CSLL ..............................................................   (9.004)
PREJUIZO LÍQUIDO.................................  (256.158) 78.060

DEMONSTRACÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(VALORES EM R$)
I) ATIVIDADES OPERACIONAIS  2016 2015
Resultado Líquido do exercício ............................. (256.158) 78.060
Depreciação/Amortização  ..................................... 1.562.935 1.743.891
Ganho na Venda Imobilizado ................................. (223.387) (476.012)
Redução em Contas a Receber ............................... 1.687.587 (5.318.593)
Aumento em Estoques ........................................... (3.674.472) (3.618.304)
Aumento em Impostos a Recuperar ....................... (44.594) 18.240
Aumento em Outros Créditos ................................ (638.462) 1.504.542
Redução em Depósitos Judiciais ............................ 38.129 (39.129)
Aumento em Fornecedores .................................... 5.412.427 9.111.594
Redução em Obrigações Trabalhistas,
Sociais e Tributárias ............................................... (158.710) 180.981
Aumento em Outras Contas a Pagar ...................... 518.314 17.983
Redução Provisões Diversas .................................. (640.674) 341.431
Redução em Parcelamentos ................................... (54.408) (49.395)
Ajuste Prejuízo Acumulado ................................... (38.319) 2.179.202
(=) Caixa Líquido Gerado nas
Atividades Operacionais ...................................... 3.490.210 5.674.489
II)Atividades de Investimento
Recebimento Venda Imobilizado ........................... 339.043 484.000
Aquisição ações bancarias ..................................... (13.720) (1.000)
Aquisição de Imobilizado ...................................... (1.455.179) (1.708.108)
(=) Caixa Líquido Consumido nas
Atividades de Investimento ................................. (1.129.856) (1.225.108)
III) Atividades de Financiamento
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos  . 10.585.883 11.839.728
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos  ... (11.086.249) (16.180.122)
(=) Caixa Líquido Consumido nas
atividades de Financiamento ............................... (500.366) (4.340.395)
Aumento Líquido nas Disponibilidades ............. 1.859.988 108.987
Caixa no Início do Período .................................... 1.580.503 1.471.516
Caixa no Fim do Período ....................................... 3.440.490 1.580.503

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Valores Em R$ )
   Capital Reservas Reservas Reservas  Prejuízos Adto. Futuro P. Líquido
   Realizado de Capital de Lucros Inc. Fiscal Acumulados Aumento Capital + AFAC
SALDOS EM 31/12/2014 ...................... 4.083.118  24.047.685  44.704  37.652 (16.015.967) 2.428.723  14.625.915 
Capital Integralizado ............................... 2.428.722     (2.428.723) (1)
Lucro Liquido do Exercício ....................         78.060  78.060
Ajuste Exercicio Anterior .......................         2.179.202  2.179.202
SALDOS EM 31/12/2015 ...................... 6.511.840  24.047.685  44.704   37.652 (13.758.705)  16.883.176 
Prejuizo do Exercício ..............................         (256.158)  (256.158)
Ajuste Exercicio Anterior .......................         (38.319)  (38.319)
SALDOS EM 31/12/2016 ...................... 6.511.840 24.047.685  44.704   37.652 (14.053.181)  16.588.699

1 - Contexto Operacional - A Empresa tem como objeto social o comércio 
de artefatos de borracha, pneus, câmara-de-ar, lonas, peças e acessórios para 

alinhamento e balanceamento de veículos, postos de serviços para venda de 

pertinentes ao ramo. Desde dezembro de 1961, a Empresa consolidou-se no 

Pirelli, postos de combustíveis das principais bandeiras do Brasil e recapagens 
de pneus de cargas, agrícolas, e OTR. Tem como missão a solução em pneus e 
serviços para veículos leves e pesados através de um atendimento especializa-

-
bilidade socioambiental. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras 
- 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

foram aprovadas pela Diretoria da Empresa em 31 de Março de 2017. As de-

adotadas no Brasil, com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 
estão substancialmente convergentes às normas internacionais de contabilidade 

em Real, que é a moeda funcional e moeda de apresentação da Empresa. 3 - 
Descrição das Principais Práticas Contábeis - a. Apuração do resultado - As 
receitas de vendas, bem como os serviços prestados, são apresentadas em seus 
valores brutos. Os impostos e descontos incidentes sobre as receitas de vendas 
são apresentados na forma de conta redutora. O resultado das operações é apu-
rado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios. 
As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de 
juros na respectiva rubrica. b. Ativos circulante e não circulante - • Disponi-
bilidades - As disponibilidades são demonstradas ao custo, acrescidos dos ren-
dimentos incorridos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. 

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez. • Contas a receber - O saldo demonstrado 

-
tados. • Estoques - Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aqui-
sição, que não supera o valor de mercado. • Imobilizado - Demonstrado ao 
custo de aquisição. A depreciação foi calculada pelo método linear para baixar 
o custo de cada ativo a seus valores residuais, com base no tempo de vida útil 
estimado dos bens. • Demais ativos circulantes - Os demais ativos são apre-
sentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidos. c. Passivos circulante e não 
circulante - • Provisões - As provisões são reconhecidas quando a empresa 
possui uma obrigação legal ou implícita como resultado de eventos passados 
e é provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a obriga-
ção. • Demais passivos circulantes e não circulantes - Os demais passivos 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.
4 – Estoques    2016 2015

 ..............................      619.145     486.654
Mercadorias para Revenda ..................................  25.024.094 21.536.058
Insumos de Recapagem .......................................    1.499.114   1.423.217
Almoxarifado ......................................................  43.658 65.610
TOTAIS ..............................................................  27.186.011  23.511.539 
5 - Imobilizado  2016 2015 Depreciação %

 ....................................  285.190 286.468 4%
Veículos .........................................  2.457.788 2.568.298 20% e 25%
Máquinas e Equipamentos ............  2.253.182 2.278.333 10%
Instalações .....................................  129.275 137.355 10%
Móveis e Utensílios .......................  289.090 242.296 10%
Ferramentas ...................................  64.963 51.217 10%
Equipamentos de Informática .......  107.242 160.412 20%
Aparelhos Comunicação ...............  64.979 76.857 10%
Imobilizações Intangíveis .............  54.887 10.556 20%
Benfeitorias Imóveis de Terceiros .  2.422.540 2.555.523 4%
Imobilizações em Andamento .......  214.184 214.184 
Aparelhos Elétricos .......................  87.084 72.318 10%
TOTAIS ........................................  8.430.404 8.653.817
6- Contas a Receber - O crédito pela venda de mercadorias é de R$ 

realizada através cartões de crédito, cheques e boletos bancários. O risco nas 
operações de cartões de crédito é nulo à medida que a carteira de recebíveis é 
monitorada pelas administradoras de cartões. O risco da empresa na venda com 
cheques e boletos bancários é minimizado por serem devidamente avaliados 

recebimento é de 60 dias. 7 - Patrimônio Líquido - 7.1 Capital social - O 
capital social, registrado é de R$ 6.511.840 (seis milhões quinhentos e onze mil 
oitocentos e quarenta reais), totalmente subscrito e integralizado.

Ariadne da Silva Machado - CNPJ – 21.012.190/0001-37
Jacqueline Moreira da Silva - Contadora

CRC MG 091532/O - CPF 011.889.196-01

48 cm -20 952397 - 1

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ: 20.307.234/0001-93

2016 2015
ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa  195  144 
Contas a receber de clientes  528  597 
Outras contas a receber  7  3 
Impostos a recuperar  13  17 
Estoques  160  47 

Total do ativo circulante  903  809 
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

 23  1 
Total do realizável a longo prazo  23  1 

Imobilizado  10  730 
Intangível  2.259  2 

 2.269  732 
Total do ativo não circulante  2.292  733 
TOTAL DO ATIVO  3.195  1.542 

2016 2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  6.804  3.560 

Impostos incidentes sobre serviços prestados  (480)  (436)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  6.324  3.124 

Custo dos serviços prestados  (5.537)  (2.248)
LUCRO BRUTO  787  876 
RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

Despesas Comerciais  (7)  (5)
Despesas administrativas  (177)  (157)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas  (15)  (3)

RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS 
LÍQUIDAS  (199)  (165)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E 
DESPESAS FINANCEIRAS  588  711 
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

 37  17 
 (195)  (5)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  (158)  12 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE 
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  430  723 
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Corrente  (139)  (224)
 22  - 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  313  499 

2016 2015
1 – RECEITAS  6.804  3.560 

Vendas de mercadorias, produtos e serviços  6.804  3.560 
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (4.185)  (1.374)

(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e 
COFINS)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
vendidos  (2.992)  (1.034)
Materiais, energia, serviços de terceiros  (1.180)  (337)

Outros  (13)  (3)
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  2.619  2.186 
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 
EXAUSTÃO  (304)  (322)
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  2.315  1.864 
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA  37  17 

 37  17 
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
(5+6)  2.352  1.881 
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  2.352  1.881 
8.1) Pessoal  946  684 

Remuneração direta  787  565 
 117  87 

F.G.T.S  42  33 
8.2) Impostos, taxas e contribuições  806  674 

Federais  673  547 
Estaduais  1  1 
Municipais  132  126 

8.3) Remuneração de capitais de terceiros  287  24 
Juros  167  5 
Aluguéis  120  19 

8.4) Remuneração de capitais próprios  313  499 
Lucro líquido do exercício  313  499 

2016 2015
Lucro líquido do exercício  313  499 
Resultado Abrangente da 
Companhia  313  499 

2016 2015
Lucro líquido do exercício  313  499 

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização  304  322 

debêntures  120  - 
Provisão para urbanização de aterros  31  2 
Imposto de renda e contribuição social  117  224 

Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  68  (184)
Partes relacionadas  1  3 
Impostos a recuperar  4  1 
Estoques  (113)  (40)
Outros créditos  (3)  (1)

Aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores  131  (28)
Partes relacionadas  515  8 
Salários, provisões e encargos sociais  27  118 
Impostos, taxas e contribuições  9  50 
Outras contas a pagar  -  3 

Caixa gerado pelas atividades operacionais  1.524  978 
Imposto de renda e contribuição social 

 (115)  (232)
 (79)  - 

Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais  1.330  746 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO

Aquisições de imobilizado  (5)  (572)
Adição de ágio e intangível  (1.836)  (2)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento  (1.841)  (574)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO

 1.125  - 

principal  (7)  - 
Dividendos pagos  (556)  (245)

Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas 
 562  (245)

AUMENTO LÍQUIDO / REDUÇÃO 
LÍQUIDA DO SALDO DE 
DISPONIBILIDADES  51  (73)
Caixas e equivalentes de caixa no início do 
exercício  144  217 

exercício  195  144 
Variação líquida do saldo de caixa e 
equivalentes de caixa  51  (73)

Domênico Barreto Granata
Administrador 

Marcos Otávio Gondaline
Contador

CRC 1SP137002/O-4-S-MG

2016 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

Fornecedores e outras contas a pagar  866  220 
 191  - 
 178  151 

Impostos, taxas e contribuições  119  110 
Imposto de renda e contribuição social  27  3 

 313  57 
Total do passivo circulante  1.694  541 
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:

 968  - 
Provisões  33  2 

Total do passivo não circulante  1.001  2 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social  500  500 
Reserva de retenção de lucros  -  499 

Total do patrimônio líquido  500  999 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  3.195  1.542 

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 

2015 - (Valores expressos em milhares reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 
2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 

2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 
DE 2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 

2015 - (Valores expressos em milhares de reais)

Capital social Reserva de retenção de lucros Lucros acumulados Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  500  -  -  500 
Lucro líquido do exercício  -  -  499  499 
Reserva de lucros  -  499  (499)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  500  499  -  999 
Lucro líquido do exercício  -  -  313  313 
Dividendos distribuídos  -  (499)  (313)  (812)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  500  -  -  500 

Relatório da Administração

submetemos a V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Administração. 

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE PiumHi-mG:

AVISO DE LICITAÇÃO(retificação de publicação – alteração da 
especificação - nova data de abertura do certame)- PREGÃO ELE-
TrÔNICO Nº 03/2017 – PrOCEssO lICITATÓrIO nº 134/2017 - 
mENOr PrEçO POr ITEm . O sAAE PIumHI através da Pregoeira 
Oficial vem tornar público a abertura do certame para a contratação de 
empresa especializada para a aquisição de Equipamentos de Tecnolo-
gia da Informação, licenças de software e Antivírus, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência em Anexo I. Início da 
sessão de lances: 09/05/2017 às 10:00 hs . local de retirada e realiza-
ção do Edital: No site www .licitanet .com .br e www .saaepiumhi .com .
br . Fone: (37)3371-1332 . Piumhi-mG, 19/04/2017 . Jaqueline Apare-
cida de souza - Pregoeira .

3 cm -20 952149 - 1
ALmAViVA Do BrASiL TELEmArKETiNG 

E iNFormáTiCA S/A
NIrE 31 .3 .00100537

Ficam convocados os senhores acionistas da Almaviva do Brasil Tele-
marketing e Informática s .A . (a “Companhia”) a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 
2017, às 14:30h, na sede da Companhia sita à Avenida solferina ricci 
Pace, 779, Vale do Jatobá Belo Horizonte/MG, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Exame e aprovação do balanço para 
o ano de 2017 Possível a participação dos acionistas nos trabalhos por 
meio de audioconferência, podendo os senhores acionistas ser repre-
sentados por procuradores, sendo necessário o depósito dos mandatos 
depositados na sede da Companhia com antecedência de 48 horas da 
realização da Assembléia . marco Tripi – Presidente do Conselho de 
Administração .

4 cm -19 951304 - 1
uNiÃo AGroPECuáriA NoVo HoriZoNTE S.A

Companhia de Capital Fechado - CNPJ/mF nº12 .586 .453/0001-20
Convocação

 Nos termos legais,aos Acionistas para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária , na Fazenda Paraíso manancial, localizada na cidade 
de são Vicente de minas, Zona rural, s/N, ás 20:00 horas do dia 
29/04/2017, tendo a seguinte OrDEm DO DIA: (a) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras; referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (b) deli-
berar sobre a destinação de resultados e distribuição de dividendos ; (c) 
outros assuntos de interesse da companhia .
AVIsO: os documentos pertinentes a ordem do dia encontra-se a dispo-
sição dos srs . Acionistas na sede da companhia, nos termos do art .133 
da lei das s/A .
 são Vicente de minas, 22/04/2017 .
A Diretoria .

4 cm -29 943232 - 1

oNV PArTiCiPAÇÃo E ADmiNiSTrAÇÃo S/A-
 CNPJ n .º 16 .694 .036/0001-52 -EDITAl DE CONVOCAçÃO - 
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da sociedade, à rua 
da Bahia, n° 1004, sala 1 .405, em Belo Horizonte, minas Gerais, 
em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2017, às 09:00 horas, 
para deliberarem a seguinte ordem do dia: AssEmBlÉIA GErAl 
OrDINÁrIA - 1 .1 - Exame, discussão e aprovação das demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016; 1.2 - Deliberação sobre a destinação do resultado do exer-
cício; 1.3 - Eleição da Diretoria e fixação de sua remuneração; 1.4 
- Outros assuntos de interesse da sociedade . AssEmBlÉIA GErAl 
EXTrAOrDINÁrIA – 2 .1 – Alteração de dispositivos do Estatuto 
Social relativos à administração (Capítulo IV), ficando os documentos 
pertinentes à disposição dos acionistas, na forma do art . 135, § 3º, da 
lei n . 6 .404/76 . Belo Horizonte, 17 de abril de 2017 . Nylton Velloso 
Filho – Diretor-Presidente; Tarsila Ortenzio Velloso, Diretora.

4 cm -18 950794 - 1

PLANEX S/A – CoNSuLToriA 
DEPLANEJAmENTo E EXECuÇÃo

 CNPJ/mF Nº 17 .453 .978/0001-01
CONVOCAçÃO PArA AGO/AGE

 Ficam os acionistas convocados para a AGO/AGE de 05/05/17 às 
16:00 horas, na rua rio Grande do Norte, 867, 7º andar – Funcio-
nários, Bhte/mG, na qual serão examinados a prestação de contas, as 
demonstrações financeiras do exercício de 2016, a necessidade e forma 
de atualização dos dados cadastrais dos acionistas, a atualização do 
quadro acionário e cancelamento dos Certificados de Ações emitidos, 
o destino das ações dos acionistas ausentes e omissos e outros assuntos 
de interesse da sociedade .

3 cm -20 952503 - 1

DASA DESTiLAriA DE áLCooL SErrA DoS AimorÉS S/A
CONVOCAçÃO DE AssEmBlEIA EXTrAOrDINÁrIA

Ficam convocados os senhores acionistas da DAsA DEsTIlArIA 
DE ÁlCOOl sErrA DOs AImOrÉs s/A, inscrita no CNPJ sob o 
número 18 .054 .379/0001-88, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 02 de maio de 2017, às 09:00 horas, na sede da 
Empresa, localizado à margem da Br 418 - Km 03, no município de 
serra dos Aimorés, Estado de minas Gerais para tratar dos seguintes 
assuntos: 1) mudança do Estatuto social, alterando a estrutura adminis-
trativa da empresa, na forma da justificativa protocolizada na sede da 
empresa; 2) Eleição e posse da Diretoria. A presente convocação se dá 
na forma do artigo 123, alínea “c” da lei 6 .404/76 .

serra dos Aimorés/mG, 18 de abril de 2017
DÉlIO NuNEs rOCHA

3 cm -19 951719 - 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 28 .04 .2017, 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 31.12.2016; b) deli-
berar sobre a destinação do resultado do exercício; c) fixar honorários 
da Diretoria; d) outros assuntos de interesse da Sociedade. Carvalho 
Britto, 17 .04 .2017 . A Diretoria .

3 cm -18 950766 - 1

ComPANHiA FiAÇÃo E TECELAGEm DiViNÓPoLiS
CNPJ 20 .147 .161/0001-10 - NIrE 31300032191

EDITAl DE CONVOCAçÃO DE AssEmBlEIA 
GErAl OrDINÁrIA E EXTrAOrDINÁrIA

Ficam os senhores acionistas da COmPANHIA FIAçÃO E TECE-
lAGEm DIVINÓPOlIs convocados a reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 04 de maio de 
2017, às 14:00 horas (em primeira convocação), na sede da Compa-
nhia, na rua mato Grosso, nº 2, Centro, Divinópolis/mG, para apre-
ciar, discutir e votar: Em AssEmBlEIA GErAl OrDINÁrIA: (i) 
As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) Destinação do lucro 
líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício 2016; 
(iii) Fixação dos limites de remuneração global anual dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria; EM ASSEMBLEIA 
GErAl EXTrAOrDINÁrIA: (iv) Autorização para alienação dos 
seguintes imóveis: (1) Imóveis de matrículas nº 73 .382 localizado na 
Bacia do rio Pará, Km 183,20 sub-bacia 40, município de Divinó-
polis/MG e 6.721 localizado em Carmo do Cajuru; (2) usina hidre-
létrica localizada no imóvel matricula 22502, na Bacia do rio Pará, 
Km 183,20 sub-bacia 40, município de Divinópolis/MG; (3) Fazenda 
Ponte dos Crioulos situada nos municípios de Perdigão/mG e Araú-
jos/MG, com 534 ha; (v) Autorização para alienação de máquinas e 
equipamento da confecção; (vi) Certificação e alienação do estoque 
e outros bens do ativo (vii) Autorização para encerramento de filiais 
(viii) Outros assuntos de interesse da sociedade . Ficam os acionistas 
cientificados de que se encontram disponíveis, na sede da Companhia, 
os documentos pertinentes para as deliberações acima . Divinópolis/
mG, 20 de abril de 2017 . Iára maria Notini moreira – Presidente .

7 cm -20 952400 - 1
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