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PublICações de TerCeIros 
e edITaIs de ComarCas

Particulares e Pessoas Físicas

42 cm -21 1206463 - 1

JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
 CNPJ  01.152.671/0001-30

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
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MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada com a 
presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente 
de convocação. A reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira 
de Souza e secretariada pelo Sr. Maria Fernanda Menin T. de Souza 
Maia, realizou-se às 09 horas e 30 minutos do dia 13 de março 
de 2019, conforme artigo 20 e parágrafos do Estatuto Social. Na 
conformidade da ORDEM DO DIA, as seguintes deliberações foram 
tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 

Conselho de Administração da Companhia realizada em 1º de março 
de 2019 (“RCA 01.03.19”), que aprovou, dentre outras matérias, a 
13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie quirografária, da Companhia; (ii) consignar e 

redação: “(iv) aprovar, por ser transação com parte relacionada, a 
celebração do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, 

ª Série da 4ª 
Emissão da Gaia Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Inter 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade 
de instituição intermediária líder da Oferta Restrita (conforme 

RCA 01.03.19 não expressamente alterados na presente Reunião. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e 
achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 13 
de março de 2019. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente 
da Mesa; Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia, Secretário da 
Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro 
Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marco Aurélio 
de Vasconcelos Cançado; Betania Tanure de Barros; Sinai Waisberg; 

da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 
31300023907 e protocolo 191117200 - 13/03/2019. Autenticação: 
5A68144CC19092EA2E4D65BD8E40A618C3A77E4E. Marinely 

acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 
19/111.720-0 e o código de segurança pr9x.

  

LAB REDE – LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
EM DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS S/A

E D I T A L  D E   C O N V O C A Ç Ã O
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

O LAB REDE - LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM 
DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS S/A, inscrito no CNPJ 
sob o nº 03.724.613/0001-60, e registrada na JUCEMG sob o 
NIRE 31300018032, através de sua Diretora Executiva, Sra. Mi-
rela Chagas Cordeiro Pires, conforme previsto no Estatuto Social, 
Capítulo III, item 10, convoca a todos os acionistas da referida 
Companhia a participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, no auditório do LAB 
REDE, situado na Av. Raja Gabaglia, 182 – Gutierrez – Belo Ho-
rizonte/MG, às 9:00h (nove horas), em primeira convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 

31/12/2018, o parecer do Conselho de Administração e o 
Parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 

3. Deliberação da proposta para o aumento de capital da 
Companhia através de integralização de reservas dentro do 
limite do Capital Autorizado, sem emissão de novas ações;

Administrativo e Técnico para o mandato de 3 (três) anos no 
período de 01/05/2019 a 30/04/2022; 

Fiscal para o mandato de 1 (um) ano no período de 01/05/2019 
a 30/04/2020.

Belo Horizonte, 22 de Março de 2019.

Mirela Chagas Cordeiro Pires
Diretora Executiva 

3 cm -21 1206288 - 1

CNPJ: 23.637.093/0001-65 - NirE: 3130003736-3
AViSo AoS ACioNiSTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na Aveni-
da Antônio Togni, 2441, Poços de Caldas-MG, os documentos
a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao
exercício social encerrado em 31/12/2018.

Poços de Caldas, 22 de março de 2019. Diretoria

3 cm -20 1205946 - 1

CNPJ: 19.791.987/0001-38

AViSo AoS ACioNiSTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Rua Jonas Bar-
celos Corrêa, n° 215, na Cidade Industrial de Contagem - MG, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

Contagem - MG, 18 de março de 2019.
(ass.) Gilberto Mascarenhas Curi

Presidente do Conselho de Administração da Estamparia S/A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
2018 e 2017 (Milhares de Reais)

Reserva Lucros
Descrição Capital Legal Acumulados Total
Saldo em 31/12/2016 ....... 15.300 200 2.569 18.070
Resultado do Período ......  792 1.036
Destinação do Resultado:
Reserva Legal ...............  41 (41) -
Dividendos Estatutários  (187) (187)

Saldo em 31/12/2017 ....... 15.300 241 3.133 18.674
Resultado do Período ......  522 522
Destinação do Resultado:
Reserva Legal ...............  26 (26) -
Dividendos Estatutários  (124) (124)

Saldo em 31/12/2018 ....... 15.300 267 3.505 19.072

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2018 e 2017

1) Contexto Operacional: A sociedade, tem por objetivo social
exclusivo a participação societária em instituições financeira e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
2) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações.
3) Principais Práticas Contábeis:  a) A sociedade adota o regime
de competência de exercícios para o registro de suas operações.
b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no
Lucro Presumido a alíquota de 15% sobre base de cálculo de
32% da receita c) A contribuição social é provisionada à
alíquota de 9% do lucro contábil, ajustado nos termos da
legislação pertinente.
4) Investimentos - Economisa Companhia Hipotecária –
Participação de 82,07% do Capital de 745.000 ações em um
Patrimônio Líquido de R$ 28.126 valor de Investimento de R$
23.082 e total ajustado em equivalência no exercício de R$ 644.
5) Patrimônio Liquido e Dividendos - a) O Capital social está
representado por 2.600.606 ações nominativas, sem valor
nominal, sendo 1.300.303 ações ordinárias e 1.300.303 ações
preferenciais, pertencentes integralmente a acionistas residentes
no país. b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos
da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto.

Balanço Patrimonial - 2018 e 2017 (Milhares de Reais)

Ativo 2018 2017
Circulante ................................................. 13 12

Disponibilidades .................................... 10 12
Caixa Bancos ...................................... 3 4
Aplicações Financeiras ..................... 7 8

Outros Créditos ..................................... 3 0
Permanente .............................................. 23.187 22.543

Investimentos ........................................ 23.082 22.438
Participação em Outras Sociedades 23.082 22.438

Imobilizado ............................................ 105 105
Imóveis .................................................. 105 105

Total do Ativo .......................................... 23.200 22.555

Passivo 2018 2017
Circulante ................................................. 4.128 3.881

Obrigações Sociais e Fiscais ................ 5 3
Outras Obrigações ................................ 4.123 3.878

Credores Diversos .............................. 463 346
Provisões ............................................. 9 5
Créditos c/ Acionistas ........................ 3.651 3.527

Patrimônio Líquido .................................. 19.072 18.674
Capital e Reservas ................................ 19.072 18.674

Capital Social ...................................... 15.300 15.300
Reservas de Lucros ............................ 3.772 3.374
Reserva Legal ..................................... 267 241
Reserva de Lucros Acumulados ....... 3.505 3.133

Total do Passivo ....................................... 23.200 22.555

ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A - CNPJ: 16.694.036/0001-52

Demonstração dos Resultados
(Milhares de Reais)

2018 2017
(-)Despesas Operacionais ............................ (122) (156)

(-)Pessoal .................................................. (93) (110)
(-)Administrativas .................................... (26) (42)
(-)Financeiras ........................................... (2) (2)
(-)Tributarias ............................................ (1) (1)
(-)Outras Despesas Operacionais .......... 0 (1)

Outras Receitas Operacionais ...................... 0 (156)
Financeiras ................................................ 0 1
Lucro na Equivalência Patrimonial ....... 644 947

Resultado Antes do IRPJ e CSLL ................. 522 791
(-)Provisão para o IRPJ .......................... (0) (0)
(-)Provisão para a CSLL ......................... (0) (0)

Resultado Líquido .......................................... 522 792

Demonstração do Fluxo de Caixa
(Milhares de Reais)

2018 2017

A - Resultado do Exercício .............................. 522 792
Equivalência Patrimonial ........................... 644 947
Resultado Ajustado do Período .................. (122) (155)

B - Variação de Ativos e Obrigações .............
Redução (Aumento) em Outros Créditos . (3) 2
Aumento (Redução) em Out. Obrigações 246 318

Caixa Líquido Aplicado em Ativ. Operacionais 243 320
C - Fluxo de C. das Ativ. de Financiamentos .   

(-) Dividendos Provisionados ..................... (124) (188)
Caixa Líquido Ap. em Ativ. de Financiamentos (124) (188)
D -Redução de Caixa e Equival.s de Caixa .... (3) (23)
E - Aumento/(Redução das Disponibilidades .

Modificação na Posição Financeira .........   
Início do Período/Exercício ....................... 12 35
Fim do Período/Exercício .......................... 9 12
Aumento/(Redução) das disponibilidades . (3) (23)

Tarsila Ortenzio Velloso - Diretora-Presidente
Vitor Augusto Ortenzio Velloso - Diretor

Ivair Pereira de Souza - Contador CRC/MG nº 041044/O-5
28 cm -21 1206387 - 1

10 cm -21 1206509 - 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 320190322210736021.
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Relatório da Administração da Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio 
sobre o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a ser apresentado 
à Assembleia Geral Ordinária a ser convocada para o mês de abril de 2019. 
Prezados Acionistas: O Conselho de Administração da Companhia submete à 
apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis pela legislação societária, 
acompanhadas das notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Agradecemos a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE, ao Governo do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de 
Pirapora, e a todos os colaboradores pelo apoio prestado durante o ano. 

Pirapora, março de 2019. 
A Administração. 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

01/03

e 2017 Valores expressos em milhares de reais, exceto prejuízo por ação

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares
de reais, exceto prejuízo por ação 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Valores expressos em milhares de reais 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em milhares de reais 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do valor adicionado  em 31 de 
dezembro de 2018e 2017 - Valores expressos em milhares de reais 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo Notas 2018 2017
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.408 6.178

6 1.440 1.375
Contas a receber 7 85.749 93.754
Estoques 8 55.406 37.372
Impostos e contribuições a recuperar 9 4.025 1.352
Imposto de renda e contribuição social 
antecipados 767 257

Outros ativos correntes 1.564 1.382
Total do ativo circulante 150.359 141.670
Não circulante:
Impostos e contribuições a recuperar 9 248 205
Depósitos judiciais 826 789
Crédito com partes relacionadas 10 13.384 14.410
Outros ativos não circulantes 210 210
Imobilizado 12 146.545 143.541
Total do ativo não circulante 161.213 159.155
Total do ativo 311.572 300.825

Passivo Notas 2018 2017
Circulante:
Fornecedores 51.404 29.732
Comissões a pagar 2.716 1.926

14 18.719 14.651
Cessão de recebíveis 7 38.715 28.478
Salários e obrigações sociais 5.200 5.228
Impostos e contribuições 5.931 2.653
Dividendos próprios 17 - 5.408
Outras contas a pagar 35 116
Total do passivo circulante 122.720 88.192
Não circulante:
Fornecedores 1.152 -

14 49.432 54.710
Impostos e contribuições 3.711 985
Tributos deferidos 13(b) 5.960 7.020
Provisão para riscos 15 1.044 2.681
Outras contas 443 441
Total do passivo não circulante 61.742 65.837
Patrimônio líquido: 16
Capital social 90.000 90.000
Reserva de capital 20.844 20.844
Reservas de lucros 7.611 27.403
Ajustes de avaliação patrimonial 8.655 8.549
Total do patrimônio líquido 127.110 146.796
Total do passivo e patrimônio líquido 311.572 300.825

Notas 2018 2017 
Receita líquida de vendas 19 344.073 336.684 
Custo dos produtos vendidos 20 (325.671) (278.831) 
Custo de ociosidade 20 (1.816) (1.070) 
Lucro bruto 16.586 56.783 
Receitas (despesas) operacionais:
Comerciais 20 (20.491) (17.862) 
Gerais e administrativas 20 (7.267) (6.801) 
Remuneração dos administradores 11 (1.713) (1.589) 
Outras receitas (despesas), líquidas 21 2.662 (3.419) 
(Prejuízo) lucro operacional antes do (10.223) 27.112 

22
(14.691) (15.993) 

3.417 5.853 
Variações cambiais líquidas 779 73 
(Prejuízo) lucro antes do imposto de 
renda e contribuição social (20.718) 17.045 
Imposto de Renda e Contribuição Social 13 (a)
- corrente (28) (2.196) 
- diferido 1.060 9.309 
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (19.686) 24.158 
(Prejuízo) lucro básico e diluído por ação 18 (R$ 19,69) R$ 24,16 

2018 2017
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (19.686) 24.158
Outros resultados abrangentes: - -
Total do resultado abrangente do exercício (19.686) 24.158
Resultado abrangente do exercício (19.686) 24.158

Reserva de capital Reservas de lucros
Capital 
social

Subvenções para 
investimento Legal

Para o 
desenvol-
vimento

Incentivos Retenção 
de lucros

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Prejuízos 

acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 90.000 20.844 - 4.013 4.637 - 8.552 - 128.046
Realização do custo atribuído - - - - - - (3) 3 -
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 24.158 24.158
Destinações do lucro líquido do exercício
Constituição de reservas - - 1.082 1.082 2.528 14.061 - (18.753) -
Dividendos propostos (R$ 5,41 por ação) - - - - - - - (5.408) (5.408)
Em 31 de dezembro de 2017 90.000 20.844 1.082 5.095 7.165 14.061 8.549 - 146.796
Realização do custo atribuído - - - - - - 106 (106) -
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - - (19.686) (19.686)
Destinações do prejuízo líquido do exercício
Absorção do prejuízo com lucros retidos - - (1.082) (4.649) - (14.061) - 19.792 -
Em 31 de dezembro de 2018 90.000 20.844 - 446 7.165 - 8.655 - 127.110

Notas 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da 
contribuição social (20.718) 17.045
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado 
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 20 6.077 6.120
(Reversão) perda por valor recuperável de ativos 
(impairment) 12 (3.490) 3490
Resultado na baixa de ativo imobilizado (149) (249)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 1.814 3.148
Ajuste de estoque ao valor de mercado 8 240 (93)
Provisão para riscos 15 125 (602)
Juros, variações cambiais e monetárias sobre 
empréstimos, contingências e depósitos judiciais 10.515 10.079
Variações nos ativos e passivos (5.586) 38.938
Contas a receber 8.069 (9.121)
Estoques (18.274) (5.081)
Impostos e contribuições a recuperar (2.887) 4.769
Outros ativos (182) (326)
Fornecedores 22.876 (2.791)
Salários e encargos sociais (314) 283
Impostos e contribuições a pagar 3.038 432
Depósitos judiciais (69) (13)
Outros passivos (922) (2.071)
Caixa gerado pelas operações 5.749 25.019
Juros pagos (12.915) (11.948)
Imposto de renda e contribuição social pagos (188) (1.928)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (7.354) 11.143
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de bens do imobilizado e intangível (5.660) (1.611)
Caixa apurado na venda de ativo imobilizado 298 303
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimentos (5.362) (1.308)
Fluxos de caixa das atividades de 

Dividendos pagos (5.408) -
Empréstimos captados 19.499 3.827
Pagamentos de empréstimos (19.749) (9.506)
Cessão de recebíveis 10.237 1.602
Empréstimos pagos à controladora 3.367 (1.058)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 7.946 (5.135)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (4.770) 4.700
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 6.178 1.478

exercício 1.408 6.178

Notas 2018 2017
Receitas
Vendas de produtos 19 407.420 395.752
Outras receitas 297 1.225
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (1.814) (3.148)

405.903 393.829
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de insumos (272.697) (226.588)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (83.718) (58.745)
Recuperação de valores ativos 367 2.807
Variação dos estoques de produtos acabados e 
em elaboração 18.874 2.478

(337.174) (280.048)
Valor adicionado bruto 68.729 113.781
Depreciação e amortização 20 (6.077) (6.120)
Valor adicionado líquido produzido pela 
Companhia 62.652 107.661
Valor adicionado recebido em transferência

22 6.934 6.591
Valor adicionado total a distribuir 69.586 114.252
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta a colaboradores 37.578 35.506
Benefícios 13.595 12.338
FGTS 2.754 2.628
Impostos, taxas e contribuições
Federais 13.314 13.405
Estaduais 2.409 2.917
Municipais 930 262
Juros e Aluguéis
Juros 17.509 16.670
Aluguéis 1.183 960
Remuneração de Capitais Próprios
Dividendos - 5.408
Prejuízos absorvidos (Lucros retidos) (19.686) 24.158
Valor adicionado distribuído 69.586 114.252

1 - Contexto operacional
 A Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio (“Companhia” 

ou “Santo Antônio”), de capital fechado, é controlada pela Cia. de 
Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, tendo sido constituída em 12 
de janeiro de 1989 e inaugurada em 6 de dezembro de 1997. Tem 

industrial, da Companhia está localizada em Pirapora - MG, na área 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

e adicionais não restituíveis sobre:
• 75% sobre o lucro da exploração na produção de tecidos, com base 

no projeto de modernização total do empreendimento industrial, para 
os exercícios de 2018 até 2027.

2 - Bases de elaboração, apresentação das demonstrações 

2.1 - Declaração de conformidade

em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, bem como em observância aos Pronunciamentos, Orientações 
e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

 A Demonstração do Valor Adicionado - DVA está sendo apresentada pela 

apesar de não ser requerida pela legislação societária, já que a referida 
demonstração somente é obrigatória para companhias de capital aberto.

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

2.2 - Base de Elaboração
 

no custo histórico como base de valor, e determinados instrumentos 

práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos na data da transação.

Administração da Companhia em 12 de março de 2018.
2.3 - Moeda funcional e moeda de apresentação
 

usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia 

apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, 
a sua moeda de apresentação, exceto onde indicado de outra forma. 

2.4 - Caixa e equivalentes de caixa
 São representadas por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 

acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, cujo 

Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

 
Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos.

mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo por 
meio do resultado (“FVTPL”).

 
ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um 

pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.

ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um 
modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de 

principal e de juros sobre o valor principal em aberto. 
 

ao valor justo por meio do resultado. 
 Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode, 

requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao FVOCI ou 
mesmo ao FVTPL. Essa designação possui o objetivo de eliminar 

decorrente do resultado produzido pelo respectivo ativo.
2.6.2 - Reconhecimento e mensuração
 

data de negociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar 
ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos 

reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à 

ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia 

meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. 

Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o método da taxa efetiva de juros.

 O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado 
de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do 
período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta 
exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos 
os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante 
da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros 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 instrumentos 

meio do resultado.
 Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de 

apresentados na demonstração do resultado no período em que ocorrem. 

resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável 

recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva 

ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, 

 P
os ativos são avaliados coletivamente, mesmo se não apresentarem 
evidências de que estão registrados por valor superior ao recuperável 
quando avaliados de forma individual. Evidências objetivas de redução 
ao valor recuperável para uma carteira de créditos podem incluir a 
experiência passada da Companhia na cobrança de pagamentos e o 
aumento no número de pagamentos em atraso após o período médio 
de 90 dias, além de mudanças observáveis nas condições econômicas 
nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos recebíveis.

da redução ao valor recuperável registrado corresponde à diferença entre 

 

exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso 
de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente 
baixados são creditadas à provisão. Mudanças no valor contábil da 
provisão são reconhecidas no resultado.

 P
subsequente o valor da perda da redução ao valor recuperável diminuir e a 
diminuição puder ser relacionada objetivamente a um evento ocorrido após 
a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente 
reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil 
do investimento na data dessa reversão não exceda o eventual custo 
amortizado se a redução ao valor recuperável não tivesse sido reconhecida.

 

Contas a pagar aos fornecedores
 As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 

ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, 

devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

Empréstimos
 Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 

justo, líquidos dos custos incorridos na transação. Em seguida, os 
empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, 
acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro 
rata temporis”). Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos 
dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

 Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, 
construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um 

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 pela Companhia relativos ao empréstimo.

hedge
 Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo 

na data de contratação e são, subsequentemente, mensurados ao 
seu valor justo. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no 
resultado imediatamente, a menos que o derivativo seja designado 
e efetivo como instrumento de hedge; nesse caso, o momento do 
reconhecimento no resultado depende da natureza da relação de hedge.

2.9 - Estoques
 Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor 

líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método da 
média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda 

estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de 
execução e as despesas de venda. As importações em andamento são 
demonstradas ao custo acumulado de cada importação.

2.10 - Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período 

compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda 
são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. 

 O imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base 
nas leis tributárias vigentes na data de apresentação das demonstrações 

renda, a base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias 
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores 

9% para a contribuição social (Nota 13 (b)). A alíquota efetiva do imposto 

renda concedido, sobre as projeções futuras de resultado.
 A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no 

que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a 
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado 
pelo montante que se espera que seja recuperado.

 Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado do exercício.

2.11 - Imobilizado
 

Conforme faculdade estabelecida pelo CPC 27, a Companhia optou, na 

máquinas e instalações industriais. Os itens adquiridos após a data de 
transição são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção.

 A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil estimada 
do ativo, às taxas descritas na Nota 12.

 Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil 
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à 
manutenção e reparos são lançados para resultado quando incorridos. 

 O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos 

perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 

há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que 
o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior 
entre o valor justo menos os custos para venda e o valor em uso de um 

2.13 - Provisões
 As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 

presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor tiver sido estimado com segurança. Quando houver 
uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como 
um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de 
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma 
classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 

avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos 

2.14 - Reconhecimento da receita
 A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 

econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser 

justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, 
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. 

 A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e 

ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.

- Nota 9), recebida na forma de ativo monetário (crédito presumido), é 
reconhecida no resultado do exercício, ao longo do período correspondente 
às despesas incorridas de ICMS, objeto da compensação desses incentivos.

2.15 - Destinação do lucro
 A distribuição dos dividendos e juros sobre o capital próprio é 

estatutárias, como um passivo. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados 
pelos acionistas em Assembleia Geral.

(i) IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes (CPC 47 – Receita 
de Contrato com Cliente). 

 A norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar 
a mensuração da receita e como e quando ela é reconhecida. Entrou 
em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substitui o IAS 11 - “Contratos de 
Construção”, o IAS 18 - “Receitas” e correspondentes interpretações. 

(ii) IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (CPC 48 – Instrumentos 
Financeiros). 

duas categorias (mensurados ao valor justo e mensurados ao custo 
amortizado) dependendo da característica de cada instrumento podendo 

novo modelo de impairment
perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas 

de hedge. Essa norma entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. 
 A Administração avaliou o novo pronunciamento e, considerando as suas 

apresentam risco de impacto em sua mensuração, assim como não 
apresentam risco de impairment ou de redução de valor de forma 

2.17 - Novos pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações 
ainda não em vigor

 Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB, 
as quais ainda não estão em vigência e não foram adotadas de forma 
antecipada pela Companhia:

(i) IFRS 16 / CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 
 A IFRS 16 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 arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os 

operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, 
incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e 
o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das 
Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma é efetiva para os 
exercícios anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019.

 A Companhia apurou os valores para a aplicação dos rendimentos IFRS 16/
CPC 06 em 1º de janeiro de 2019 e estima que conhecerá Ativos de direito 
de uso e Obrigações por arrendamentos mercantis no valor de R$ 486.

(ii) IFRIC 23/ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamentos de Tributos 
sobre o Lucro

 Esta interpretação, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, 
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do 
CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. 
Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo 
corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com 

aplicando esta interpretação. A Companhia está em fase de avaliação dos 

 Na aplicação das políticas contábeis da Companhia descritas na Nota 
explicativa no 2, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar 
estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para 
os quais não são facilmente obtidos 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, se a 
revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores 
se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.
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probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de 
ativos e passivos para o próximo exercício social, são as relacionadas 
ao imposto de renda e contribuição social diferidos, estimativa de valor 

apresentadas detalhadamente em cada uma das Notas explicativas. 
(a) Impostos
 Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários 

complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A 
Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para 

das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-

interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 

interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo 
das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.

 
utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável 
disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento 

imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo 
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias 

 A Companhia realizou as projeções para recuperação dos impostos 
diferidos, de acordo com a Instrução CVM 371, considerando o índice 

prazo de cinco anos.
(b) Provisões para riscos
 A Companhia reconhece provisão para riscos tributários, cíveis e 

trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 

novos assuntos ou decisões de tribunais.
 Na Nota 15, encontram-se divulgados os montantes das contingências 

que não foram provisionados pela Companhia em função da sua 
avaliação de que o risco de perda seria “possível”. Caso essa avaliação 
seja alterada para “provável”, esses montantes teriam impacto direto no 
resultado da Companhia.

(c) 
 As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, 

de acordo com o julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Financeiras. Itens 

do ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação 
duvidosa, provisão para realização dos estoques, provisão para realização 
de créditos tributários, estimativa do valor de recuperação de ativos de 
vida longa, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e 

(ativos e passivos) e outras similares. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Companhia revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente.

(d) Going-concern
 A Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 

Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

que colocasse em risco a capacidade de operação. Diante disto, a 

contábeis aplicáveis a empresas com continuidade de operações (on a 
going-concern), as quais não consideram quaisquer ajustes decorrentes 
de incertezas sobre a sua capacidade de operar de forma continuada. 

(e) Impairment
 A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidências objetivas de 

que os ativos tenham capacidade ou não de geração de caixa no curso da sua 
vida útil. A administração considera que as perdas por impairment sejam 
incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado 

(a)
 

são monitoradas, com o propósito de avaliar o resultado e o impacto 

(b) Risco de crédito
 A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de 

risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A 

problemas de inadimplência em seu contas a receber. 
(c) Risco de liquidez

prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
 Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são 

estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo 
monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.

(d) Risco de mercado

de juros.
(i) Risco com taxa de juros
 O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em 

ntem as despesas 

exposição das taxas de juros está sumarizada na Nota de sensibilidade abaixo.
(ii) Risco com taxa de câmbio
 O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer 

valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
A exposição cambial líquida da Companhia, vinculada substancialmente ao 
dólar norte-americano, é assim demonstrada:

2018 2017
US$ R$ US$ R$

Depósitos em dólar 8 31 304 1.006 
Contas a receber em moeda estrangeira 1.030 3.992 987 3.264 
Financiamentos em moeda estrangeira (509) (1.973) -   -   
Fornecedores mercado externo (192) (745) (27) (88)
Exposição ativa (passiva) líquida 337 1.305 1.264 4.182 

 Na elaboração da análise de sensibilidade para o risco da taxa de câmbio foi 

como cenário provável o dólar cotado a R$3,75, conforme entendimento 
do mercado, divulgado por meio do Boletim Focus de 18 de janeiro de 
2019. Na controladora e consolidado os cenários II e III foram calculados 
com deteriorações de 125% e 150% na variável de risco, que no caso é a 
cotação futura do dólar. A análise de sensibilidade levou em consideração 
a exposição ativa ou passiva líquida do consolidado e da controladora, 
sendo que nos casos em que a exposição é ativa, a deterioração da variável 
de risco, nesse caso, se refere à redução da taxa do dólar, ao passo que nos 
casos em que a exposição é passiva, a deterioração se refere ao aumento 
da taxa do dólar. O cenário base foi calculado utilizando-se o dólar de 
fechamento em 31 de dezembro de 2018, de R$3,8748.

2018
Base II III

Financiamentos em moeda estrangeira (1.973) (1.909) (477) (955)
Fornecedores mercado externo (745) (721) (180) (361)
Depósitos em dólar 31 30 8 15
Contas a receber em moeda estrangeira 3.992 3.863 966 1.932
Exposição ativa (passiva) líquida 1.305 1.263 317 631
Efeito Líquido da Variação Cambial - perda - (42) (988) (674)

(e)
 Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade 

que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com cenário mais 
provável (cenário I), segundo avaliação efetuada pela Administração.

 Para a realização da análise de sensibilidade demonstrada no quadro a seguir, 
a Administração utilizou como premissa os indicadores macroeconômicos 
vigentes por ocasião do encerramento do exercício, por entender que, devido 
à volatilidade de mercado, o cenário provável seria equiparado ao de 31 de 

variável de risco. Assim, a Companhia estima no cenário provável uma Selic 
próxima de 6,40%, a TJLP em 6,98% e o CDI em 6,40%.

apresentar 25% e 50% de deterioração da variável de risco considerada, 
respectivamente (cenários II - possível e III - remoto). Para efeitos dessa 
análise de sensibilidade, foram considerados os ajustes a pagar somente das 
próximas datas de vencimento.

Valor Conforme 
taxa 

efetiva
 possível 

25%
remoto 

50%
Empréstimos Indexador:
TJLP + 7,00% (135) (19) (24) (28)
100% SELIC + 4,30% a 8,00% (22.690) (2.977) (3.721) (4.466)
100% CDI + 4,03% a 15,38% (16.882) (3.167) (3.958) (4.751)

(39.707) (6.163) (7.703) (9.245)
Aplicações Financeiras
Indexador:
95% Selic 188 11 14 17 
90% a 102,00% CDI 134 9 11 14 

322 20 25 31 
Exposição líquida (39.385) (6.143) (7.678) (9.214)
(Aumento) / redução nas despesas - -   (1.535) (3.071)
(f) Gestão de risco de capital
 Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar 

a sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal para reduzir esse custo.

 Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a 
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível 
de endividamento.

 Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital 

dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, 
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e 
longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído 
do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado 
através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial, com a dívida líquida.

2018  2017
68.151 69.361 

(-) Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) (1.408)                (6.178)
(1.440)                (1.375)

A - Dívida líquida 65.303                 61.808 
Total do patrimônio líquido 127.110              146.796 
B - Capital e dívida líquida 192.413              208.604 
A/B - Quociente de alavancagem 33,94% 29,63%
(g) Estimativa do valor justo
 A Companhia adota a mensuração a valor justo de seus ativos e passivos 

premissas em que os participantes do mercado possam mensurar um ativo 
ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do 
valor justo prioriza os insumos utilizados na medição em três grandes níveis, 
como segue: 

• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos idênticos. 

•  Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde 
os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passivos similares, em 
mercados não ativos, ou outras informações que estão disponíveis ou que 
podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para 
substancialmente a integralidade dos termos dos ativos e passivos.

• Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma 

dos ativos e passivos.
 Encontra-se a seguir uma comparação por classe do valor contábil e do 

informações contábeis intermediárias, conforme Nível 2:
2018 2017

 Valor Valor 
justo

Valor Valor 
justo

(68.151) (70.438) (69.361) (70.511)
Cessão de recebíveis (38.715) (39.063) (28.478) (28.824)

(106.866) (109.501) (97.839) (99.335)

dos correspondentes valores de mercados estimados.

2018 2017

Custo amortizado
Contas a receber de clientes (nota 7) 85.749 93.754
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 1.408 6.178

1.440 1.375
Depósitos judiciais 1.168 1.065
Crédito com partes relacionadas (nota 10) 13.384 14.410
Outras contas a receber 4 6
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores 52.556 29.732

68.151 69.361
Cessão de recebíveis 38.715 28.478
Dividendos propostos (nota 17) - 5.408
Outras contas a pagar 2.730 1.941
5 - Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Caixa e contas correntes bancárias 1.243 5.047
Numerário em moeda estrangeira 31 1.006

134 125
1.408 6.178

prazo, negociáveis e com alta liquidez no mercado. As aplicações em CDB’s 

Interbancário. Os valores apresentados incluem rendimentos incorridos até 
a data do balanço e no resgate antecipado não haverá cobrança de encargos 
pela liquidação. O valor a ser resgatado é equivalente ao valor aplicado mais 
os rendimentos até o momento do resgate. Os numerários provenientes das 
receitas de exportações são mantidos em moeda estrangeira aguardando o 
momento oportuno para conversão, portanto sujeito ao risco cambial.

2018 2017
Fundo de investimento 1.440 1.375
 Os fundos de investimento são aplicações preponderantemente em títulos 

públicos que procura acompanhar a variação do CDI. As debêntures são 
operações compromissadas nos respectivos títulos que remuneram entre 
100% a 100,75% do CDI. Todavia, tais aplicações não atendem a todos os 
critérios para serem registrados como equivalentes de caixa.

7 - Contas a receber 
2018 2017

Clientes no país 95.269 106.129
Clientes no exterior 3.992 3.264
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (13.512) (15.639)

85.749 93.754

A composição do contas a receber por vencimento é como segue:
2018 2017

A vencer 78.625 70.321
Vencidos:
Até 30 dias 4.545 10.571
Entre 31 e 60 dias 771 8.834
Entre 61 e 90 dias 591 2.516
Acima de 90 dias 14.729 17.151

99.261 109.393
A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa foi como 
segue:

2018 2017
Saldos no início do exercício (15.639) (13.887)
Adições (1.814) (3.148)
Baixas 3.941 1.396

(13.512) (15.639)
 A Companhia descontou recebíveis no valor contábil total de R$38.715 

(R$28.478 em 2017) na modalidade FIDC. Se os recebíveis não forem pagos 
no vencimento, os fundos poderão solicitar a Companhia o pagamento do 
saldo em aberto. Como os riscos e benefícios relevantes desses recebíveis 
não foram transferidos, a Companhia reconheceu o caixa recebido na 
transferência como passivo na Rubrica “Cessão de Recebíveis” e não 
efetuando a baixa dos títulos a receber.

8 - Estoques
2018 2017

Produtos acabados 19.373 11.710 
Produtos em processo 23.818 12.607 
Matérias-primas 6.946 7.847 
Materiais auxiliares 5.602 5.100 
Importações em andamento 252 453 
Provisão para perda em estoque (585) (345)

55.406 37.372
A movimentação na provisão para ajuste ao valor de mercado foi como 
segue:

2018 2017
Saldos no início do exercício (345) (438)
Adições (1.915) (846)
Reversões / baixas 1.675 939

(585) (345)

9 - Impostos e contribuições a recuperar
2018 2017

Circulante:
ICMS – operações mercantis 1.787 503
ICMS - aquisição de imobilizado 33 42
Impostos sobre vendas em trânsito 421 -

1.227 547
Outros 557 260

4.025 1.352
Não circulante:
ICMS - aquisição de imobilizado 60 27
Outros 188 178

248 205
 O crédito de ICMS em operações mercantis é considerado pela Administração 

operações futuras da Companhia. 
10 - Partes relacionadas
 As operações de compras e vendas entre partes relacionadas são realizadas a 

preços e condições estabelecidas entre as empresas. 
 Os contratos de mútuo existentes entre as empresas são remunerados à 

de um spread de 5% com vigência para 360 dias, podendo ser amortizados em 

de curto prazo, conta corrente, não são remuneradas e são liquidadas em 
curtíssimo prazo.

 Os principais saldos e transações com partes relacionadas são sumariados 
como segue:

Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
Saldos 2018 2017
  Contas a receber 5.783 42.238
  Fornecedores (24.774) (3.187)
  Mútuo ativo (passivo) 13.384 14.410
  Dividendos a pagar - (4.621)
Transações
  Compras (70.348) (28.209)
  Vendas 34.406 103.551

2.341 4.467

11 - Remuneração do pessoal - chave da administração
 O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar está demonstrada a seguir:

2018 2017
Remuneração do conselho e diretoria 1.713 1.589
12 - Imobilizado

benfeitorias equipamentos 
e instalações

Veículos, 
móveis e 
utensílios

Terrenos Obras em 
andamento

Provisão 
Impairment Total

Custo ou avaliação:
Em 31 de dezembro de 2016 65.176 179.643 3.209 11.661 189 - 259.878
Adições - - - - 1.623 - 1.623
Alienações e baixas - (299) (1) - - - (300)
Transferências - 822 56 - (878) - -
Perdas por valor recuperável de ativos (impairment) - - - - - (3.490) (3.490)
Em 31 de dezembro de 2017 65.176 180.166 3.264 11.661 934 (3.490) 257.711
Adições - - - - 5.740 - 5.740
Alienações e baixas - (517) (3) - - - (520)
Transferências 16 1.605 26 - (1.647) - -
Reversão por valor recuperável de ativos (impairment) - - - - - 3.490 3.490
Em 31 de dezembro de 2018 65.192 181.254 3.287 11.661 5.027 - 266.421
Depreciação acumulada:
Em 31 de dezembro de 2016 (17.835) (88.509) (1.952) - - - (108.296)
Depreciação (1.224) (4.462) (434) - - - (6.120)
Alienações e baixas - 246 - - - - 246
Em 31 de dezembro de 2017 (19.059) (92.725) (2.386) - - - (114.170)
Depreciação (1.211) (4.491) (375) - - - (6.077)
Alienações e baixas - 370 1 - - - 371
Em 31 de dezembro de 2018 (20.270) (96.846) (2.760) - - - (119.876)

Valor residual líquido
Em 31 de dezembro de 2018 44.922 84.408 527 11.661 5.027 - 146.545
Em 31 de dezembro de 2017 46.117 87.441 878 11.661 934 (3.490) 143.541
Custos de empréstimos capitalizados
 A Companhia utiliza recursos obtidos junto a terceiros e capitaliza os juros 

durante o período necessário para executar e preparar o ativo para o uso 
pretendido. Durante o exercício de 2018, foram capitalizados R$80 (R$12 
em 2017) e a taxa utilizada para determinar esses custos foi de 0,60% a.a. 
(2017 - 0,59% a.a.), que representa a taxa efetiva média dos empréstimos.

Revisão das vidas úteis
 Engenheiros e técnicos têxteis da Companhia elaboraram laudo de revisão de 

vida útil dos bens, consideraram o planejamento operacional da Companhia 
para os próximos exercícios, antecedentes internos, como o nível de 
manutenção e utilização dos itens, recomendações e manuais de fabricantes 
e taxa de vivência dos bens.

 A estimativa de vida útil remanescente dos itens do imobilizado está 
demonstrada no quadro a seguir:

Taxa anual de depreciação %
Itens do imobilizado 2018 2017

2,66 2,62
Máquinas, equipamentos e instalações 5,23 5,00
Veículos, móveis e utensílios 53,38 40,66
 O montante de depreciação alocado ao Custo dos Produtos Vendidos em 

2018 foi R$5.900 e em 2017, R$5.998.
Perda (impairment) estimada de ativos de vida longa

vida longa, especialmente imobilizado e outros ativos intangíveis. Na data 

determinar se existe evidência de que o montante dos ativos de vida longa 

dos ativos é estimado pela Companhia.
 O montante recuperável de um ativo é determinado pelo seu valor em uso. O 

útil.
 Quando o valor residual de um ativo exceder seu montante recuperável, a 

Companhia deverá reconhecer uma redução no saldo destes ativos.
 Para os ativos registrados ao custo, a redução no montante recuperável 

pode ser registrada no resultado do ano. Se o montante recuperável do ativo 
não puder ser determinado individualmente, o montante recuperável dos 
segmentos de negócio para o qual o ativo pertence é analisado.

 Em 31 de dezembro de 2018 o teste de impairment foi realizado de acordo 
com a norma contábil CPC 01 (R1) pelo montante do ativo imobilizado.

 A metodologia utilizada para os cálculos de impairment
caixa descontado. Os testes consistem na análise da rentabilidade dos 
investimentos, avaliando os resultados apurados das investidas e as projeções 
de orçamentos dos anos futuros disponibilizados pela administração da 
Companhia.

 Na elaboração dos testes do valor recuperável dos ativos da Companhia 

empresas de acordo com a realidade de demanda dos seus mercados. Essas 
premissas de crescimento de receita de 2018 foram projetadas para os anos 
de 2019 a 2022 embasadas nas iniciativas presentes no plano de negócios, 
considerando: i) atualização constante do seu mix de produtos ii) aumento do 

As expectativas de crescimento das receitas foram bastantes conservadoras, 
considerando que para o período da projeção colocamos estimativas de 
produções anuais abaixo da capacidade total instalada, inclusive não atinge 
os patamares alcançados em 2013.

 A Companhia entende que, mesmo atuando em mercado muito competitivo, 
inclusive com concorrentes asiáticos pode apresentar performances distintas 
devido às suas características individuais, tais como: estágio de maturação do 
parque industrial, aperfeiçoamento de sua mão de obra, custo de logística e 
energia elétrica.

a maior parte dos insumos, mão de obra, serviços de manutenção e serviços 

 Desta forma, a Companhia entende que submedita ao teste de impairment 
terá melhoria de sua rentabilidade para os próximos anos, combinando as 
ações de aumento de receita e diluição de custos.

 A taxa de desconto utilizada foi calculada com base em:
• CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o cálculo do custo de capital 

próprio;
• Expectativa de mercado para a Selic média, acrescida de prêmio de risco para 

cálculo do capital de terceiros.
• Ponderação entre participação do capital próprio e o de terceiros no capital 

total, partindo da situação atual e aproximando-se à média de mercado 

(setor) ao longo do tempo.
13 - Imposto de renda e contribuição social
(a) 

dezembro
Imposto de renda Contribuição social

2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do imposto e 
contribuição social (20.718) 17.045 (20.718) 17.045
Alíquota nominal combinada do imposto 
de renda e da contribuição social - % 25% 25% 9% 9%
Imposto de renda e contribuição social 
às alíquotas da legislação 5.180 (4.261) 1.865 (1.534)
Ajustes para cálculo pela alíquota 
efetiva:
Diferença da alíquota nominal de 
25% para a alíquota efetiva do IR em 
função do incentivo da SUDENE (*)

(886) 720 - -

Perda por valor recuperável de ativos 
(impairment) 471 (471) 314 (314)
  Outros (38) (10) (16) 42

4.727 (4.022) 2.163 (1.806)
Incentivo Sudene - 2.528 - -
PAT – Programa de Alimentação ao 
Trabalhador - 86 - -

4.727 (1.408) 2.163 (1.806)
Crédito utilizado para liquidação de 
débitos – adesão ao PERT - 11.570 - 4.185
Constituição (reversão) de crédito 
tributário não reconhecido contabilmente (4.024) (4.456) (1.834) (972)
IR e CSLL efetivos 703 5.706 329 1.407
Parcela corrente       (22) (917)        (6)   (1.279)
Parcela diferida    725     6.623       335    2.686
 (*) Essa alíquota efetiva varia ao longo do ano em função do cálculo do 

benefício SUDENE. 
(b) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos

Imposto de renda Contribuição social
Ativo 2018 2017 2018 2017

anos anteriores 8.929 61.339 9.201 61.834

(compensado) no ano calendário 31.958 (6.129) 31.946 (6.133)
Compensação PERT - (46.281) - (46.500)
Diferenças intertemporais 6.736 10.093 6.136 9.480

contribuição social diferidos 47.623 19.022 47.283 18.681
Alíquotas 13,5% 13,5% 9% 9%
Crédito tributário 6.429 2.568 4.255 1.681
Crédito tributário não reconhecido 
contabilmente (3.536) (230) (2.505) (153)
Total de imposto de renda e 
contribuição social diferidos ativos 2.893 2.338 1.750 1.528
Total de imposto de renda e 
contribuição social diferidos passivos (6.614) (6.784) (3.989) (4.102)
Impostos diferidos passivos (3.721) (4.446) (2.239) (2.574)
 O imposto de renda e a contribuição social diferidos serão realizados à medida 

tributáveis e que as diferenças temporárias, sobre as quais são calculados, 

O montante do crédito tributário reconhecido está limitado ao valor que se 
julga provável de realização em até 2026, conforme estudo aprovado pela 
Administração da Companhia.

 Com base nas projeções de geração de resultados tributáveis futuros, 
a estimativa de recuperação do saldo ativo de imposto de renda e da 

presente, base negativa e diferenças intertemporais é demonstrada a seguir:

2018 2017
2019 - 469
2020 - 1.406
2021 625 1.494
2022 e 2023 4.018 497

4.643 3.866
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas, 
da Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
Pirapora - MG

Companhia de Fiação 
e Tecidos Santo Antônio (“Companhia”), que compreendem os 
balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Fiação e Tecidos 
Santo Antônio, infra assinados no desempenho de suas funções legais 
e estatutárias, reunidos nesta data, no escritório da empresa situado em 
Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 330, Bairro Funcionários, 
examinaram o Relatório da Administração e Demonstrações 

mesmos pela próxima Assembleia Geral Ordinária. 
Belo Horizonte, 13 de março de 2019. 

CONSELHO FISCAL
José Maurício D’Isep Costa 

Gilberto Loureiro 
Othniel Guimarães Costa 

Belo Horizonte, 12 de março de 2019.
BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 MG 009485/F-0
Francisco de Paula dos Reis Júnior

Contador CRC 1 SP 139268/O-6 - S - MG

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Fabiano Soares Nogueira – Presidente 

Breno Mattos de Magalhães Mascarenhas – Vice-Presidente 
Silvio Diniz Ferreira Júnior 
André Maurício Miranda 

Victor Mascarenhas de Freitas Borges 
Ricardo Cançado Dias 

Marcos Mattos de Magalhães Mascarenhas 
Renato Mascarenhas Alves 

Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz 
Adauto Alves Ribas 

Clarissa Cançado de Lara Resende – a partir 21/05/2018 
Marcelo de Moura Lara Resende – até 21/05/2018 

DIRETORIA 
Marco Antônio Branquinho Júnior - Diretor Presidente 

- Diretor Administrativo-Financeiro e de
Relações com Investidores 

Luiz César Guimarães - Diretor Comercial 
CONSELHO FISCAL 

José Maurício D’Isep Costa 
Gilberto Loureiro 

Othniel Guimarães Costa 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Paulo César Soares - Gerente de Controladoria
Contador CRC-MG 32.041/O-4 

Antônio Pereira Filho - Contador CRC-MG 49.896/O-1

CNPJ 25.582.727/0001-55
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DISTRITO INDUSTRIAL - PIRAPORA - MG
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(c) Composição dos tributos diferidos passivos

Imposto de Renda Contribuição Social
2018 2017 2018 2017

Saldo no início do exercício 45.579 46.888 45.580 46.889 
Realização do custo atribuído ao imobilizado 137 (3) 137 (3)

(1.399) (1.306) (1.399) (1.306)
Base 44.317 45.579 44.318 45.580 
Alíquotas (i) 13,50% 13,50% 9% 9%
Saldo dos impostos passivos diferidos 6.614 6.784 3.989 4.102 
(d) Subvenções governamentais

capacidade total prevista no projeto de modernização do empreendimento, os benefícios gerados são registrados contabilmente na demonstração 
do resultado e submetidos à constituição de reserva de lucros.

 Os instrumentos legais que permitem a utilização dos incentivos da Companhia são respectivamente:
• Projeto de Modernização total do empreendimento industrial (75% com vigência a partir do ano-calendário de 2018 até o ano-calendário de 2027):  

Laudo Constitutivo do MIT nº 353/2018 e Laudo Constitutivo do MIT nº 119/2010 (ano-calendário de 2010 até 2019) e processo da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil nº 10620.000.494/2010-69, Ato Declaratório Executivo DRF/STL/MG nº 001/2011.

    2018 2017
Modalidade Moeda / 

indexador
Vencimento 

anuais (%) Circulante Não 
Circulante Circulante Não 

Circulante
Cédula de Crédito Bancário - Ativo Fixo - TJLP R$ 2019 TJLP + 7,00% 135 -   140 138 
Cédula de Crédito Industrial – FNE(1) R$ 2022 8,50% 2.239 17.320 1.699 19.521 
Cédula de Crédito Industrial - Finame PSI(2) R$ 2023 3,50% a 4,50% 1.605 1.028 1.607 2.629 
Cédula de Crédito Bancário - Cap. Giro R$ 2024 100% selic + 4,30% 2.343 20.347 4.199 21.168 
Cédula de Crédito Bancário - Cap. Giro R$ 2022 100% CDI + 4,03% a 15,38% 6.145 10.737 3.157 11.254 
Cédula de Crédito Bancário - Cap. Giro R$ 2019 16,21% a.a. 4.279 -   3.849 -   
Pré Pagamento de Exportação/Adiantamento de 
contrato de câmbio US$ 2019 7,50% 1.973 -   -   -   
    18.719 49.432 14.651 54.710
 (1) FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
 (2) PSI - Programa BNDES de Sustentação do Investimento.
 As parcelas do passivo não circulante, em 31 de dezembro de 2018 e 

2017, incluindo os juros futuros até a data contratual de pagamento, 
vencem como segue:

2018 2017
2019 - 25.805
2020 17.488 15.633
2021 11.999 6.295
2022 11.023 6.119
2023 a 2025 19.518 10.308

60.028 64.160

imobilizado, no valor contábil de R$90.200 (R$93.053 em 2017).
Covenants

contemplam, dentre elas: (a) questões relacionadas ao não atendimento 
das garantias dadas nos empréstimos; (b) alteração do Objeto Social da 
Companhia ou de qualquer um das garantidoras, exceto se devidamente 
comunicado ao credor; (c) a incorporação, fusão ou cisão da Cedro; 
(d) encerramento das atividades da Companhia, pedido ou decretação 
de falência, insolvência civil ou recuperação extrajudicial que não 
seja devidamente elidida no prazo legal; (e) questões relacionadas à 
inadimplência dos valores devidos.

 Em 2018 a Companhia atendeu a todos os covenants contratuais aos 
quais está sujeita, tanto os covenants
os covenants
do cumprimento das obrigações assumidas, não houve exigência de 
pagamento antecipado ou qualquer alteração nos termos inicialmente 

15 - Provisão para riscos
 A Companhia registrou provisões, as quais envolvem considerável 

julgamento por parte da Administração, para contingências trabalhistas e 
tributárias para as quais é provável que uma saída de recursos envolvendo 
benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Companhia 

para cobrir eventuais perdas relacionadas a estes processos.
 Encontram-se também em andamento ações indenizatórias de natureza 

tributária, cível e trabalhista movidas contra a Companhia, que, de 
acordo com a avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, deverão 
ser julgadas improcedentes. Destas ações, aproximadamente, R$10.967 
(2017 - R$11.781), referem-se a riscos de natureza trabalhista, tributária 
e cível cujo desfecho é considerável possível, para as quais não foi 
constituída uma provisão. Destes valores, R$190 referem-se a ações 
de natureza trabalhista, distribuídas em diversos processos. Ações de 
natureza tributária montam em R$10.704, e R$73 referente a processos 
cíveis relativo à inadimplência.

 A Companhia apresentou os seguintes saldos de provisões:

  Trabalhistas Depósitos 
Judiciais  Líquido

Em 31 de dezembro de 2016 1.431  432  (1.010) 853 
Adições 48  439  (335) 152 
Baixas (763) (326) 324  (765)
Atualizações -    -    (21) (21)
TRF Ativo Não Circulante -    -    766  766 
Em 31 de dezembro de 2017 716  545  (276) 985 
Adições 25 362 (196) 191
Baixas - (262) 141 (121)
Atualizações - - (11) (11)
Em 31 de dezembro de 2018 741 645 (342) 1.044

 Valores sobre a exclusão do ICMS de vendas da base de cálculo do 
PIS e da COFINS, nos meses de setembro, outubro e novembro de 
2006, cujo montante foi depositado judicialmente. A ação continua em 
andamento, porém no período de dezembro de 2006 a fevereiro de 2017, 
a Administração da Companhia decidiu recolher as contribuições pelo 
valor integral. Após o STF julgar inconstitucional a inclusão do ICMS 
na base de cálculo e a Santo Antônio possuir liminar em mandado 
de segurança para não recolher as contribuições sobre o ICMS, a 
Administração juntamente com os consultores jurídicos entenderam ser 
oportuno acatar a decisão do processo no mês base de março de 2017, 
deixando de recolher a partir desta data.

16 - Capital social e reservas
(a) Capital social
 Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o Capital Social subscrito e 

integralizado está representado por 610.920 Ações Ordinárias, 349.838 
Ações Preferenciais Classe “A” e, 39.242 Ações Preferenciais Classe 
“B” perfazendo um total de 1.000.000 de ações, sendo todas nominativas 
e sem valor nominal.

(b) Direitos das ações
 Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações sociais. As 

ações preferenciais não têm direito a voto e conferem a seus detentores 
direito de participar em igualdade de condições com as ações ordinárias 
na distribuição de dividendos, além do direito de serem incluídas em 
oferta pública de alienação de controle.

 As ações preferenciais adquirirão o exercício de direito de voto se a 

Companhia, pelo prazo de três exercícios consecutivos, deixar de pagar 

pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam 
pagos os cumulativos em atraso.

(c) Reserva de capital - Subvenções para investimento
 A reserva somente pode ser utilizada para absorção de prejuízos, quando 

estes ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, 
resgate, reembolso ou compra de ações e incorporação ao capital.

(d) Ajustes de avaliação patrimonial
 Refere-se ao custo atribuído de itens do imobilizado, registrado na 

data de transição, cuja realização ocorre através da transferência da 
respectiva depreciação da conta Lucros Acumulados.

(e) Reservas de lucros
 (i) Reserva legal - representa a apropriação de 5% do lucro líquido do 

ano, até o limite de 20% do capital social.
 (ii) Reserva estatutária (para o desenvolvimento) - representa a 

apropriação de 5% do lucro líquido do ano como determinado no 
estatuto, até o limite de 20% do capital social, a ser utilizada na 
aquisição de bens do ativo permanente ou em novos investimentos da 
Companhia.

 (iii) Reserva de retenção de lucros - tem o objetivo de atender as 
necessidades de recursos para custear os projetos de investimentos 
em obras de expansão e modernização. É constituída com base no 
orçamento de capital da Companhia, a ser apresentado à Assembleia 
Geral Ordinária. 

o estabelecido no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações 
(emendado pela Lei nº. 11.638, de 2007). Essa reserva recebe, a partir 

Nota 13 (c), reconhecidos no resultado do exercício e a ela destinados 
a partir da conta de lucros acumulados. Esses incentivos não entram na 
base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório.

17 – Dividendos propostos
 Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo correspondente a 

25% do lucro líquido do exercício, ajustado em conformidade com a 
legislação societária brasileira e o estatuto. Os dividendos mínimos 
obrigatórios estão demonstrados no balanço patrimonial de 2017 como 
obrigações legais (provisões no passivo circulante).

2017
Lucro líquido do exercício 24.158 
Realização de ajustes de avaliação patrimonial 3 

(2.528) 
Base de cálculo para os dividendos mínimos 21.633 
Dividendos propostos pela administração 5.408 
Porcentagem sobre a base dos dividendos 25%
18 - Lucro (prejuízo) por ação
 O quadro a seguir estabelece o cálculo de prejuízos por ação para os 

exceto valores por ação):
2018 2017

(Prejuízo) lucro líquido do exercício (19.686) 24.158
Ações ordinárias 610.920 610.920
Ações preferenciais 389.080 389.080

1.000.000 1.000.000
(Prejuízo) lucro líquido por ação (19,69) 24,16
19 - Receita

A composição das vendas brutas nos mercados interno e externo é como 
segue:

2018 2017
Receita bruta 
   Vendas mercado interno 399.779 392.927 
   Vendas mercado externo 13.066 5.543 

412.845 398.470
Deduções de vendas
   ICMS, PIS e COFINS (63.347) (59.068)
   Devoluções e abatimentos (5.425) (2.718)

(68.772) (61.786)
Receita líquida 344.073 336.684
20 – Custos e despesas por natureza

2018 2017

Salários, incluído custo de rescisões 35.865 33.917
Benefícios 13.595 12.338
Custos previdenciários e FGTS 13.234 12.662
Matéria-prima e materiais de consumo 193.946 160.073
Industrialização de insumos por empresa ligada 33.765 20.228
Energia elétrica 17.416 18.629
Combustíveis 6.456 5.779
Manutenções / serviços de terceiros 7.873 6.748
Depreciações e amortizações 6.077 6.120
Comissões 6.678 5.231
Fretes 10.292 8.388
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.814 3.148
Outras despesas 8.234 11.303

355.245 304.564

Custo dos produtos vendidos 325.671 278.831
Custo de ociosidade 1.816 1.070
Despesas comerciais 20.491 17.862
Despesas gerais e administrativas 7.267 6.801

355.245 304.564

21 - Outras receitas (despesas) líquidas
2018 2017

Outras receitas
Venda de energia elétrica 431 1.643
Receita na venda de imobilizado 298 303
Reversão de provisão 274 1.195
Reversão Impairment 3.490 -
Outras receitas 477 257

4.970 3.398
Outras despesas
Provisão para perdas (641) (552)
Despesas tributárias (894) (1.936)
Custo da venda de imobilizado (149) (54)
Perda de valor recuperável de ativos (Impairment) - (3.490)
Custo da venda de energia (413) (713)
Outras despesas (211) (72)

(2.308) (6.817)
2.662 (3.419)

2018 2017

Descontos obtidos 36 109
2.341 4.467

93 142
Juros recebidos de clientes 896 794
Atualização de depósitos judiciais 17 -

34 341
3.417 5.853

Variações cambiais
Receita com variações cambiais 3.517 738

6.934 6.591

(225) (77)
(8.641) (8.838)

Cessão de recebíveis (5.230) (6.631)
Descontos concedidos (11) (24)

(584) (423)
(14.691) (15.993)

Variações cambiais
Despesas com variações cambiais (2.738) (665)

(17.429) (16.658)
(10.495) (10.067)

23 - Seguros
 A Companhia mantém apólices de seguro visando cobrir danos em 

determinados itens do seu ativo, levando em conta a natureza e o 

 Em 31 de dezembro de 2018 a cobertura para risco de incêndio, raio e 
explosão de qualquer natureza, totaliza R$25.552 (2017 - R$25.570). 
Com relação ao seguro de veículos em caso de sinistro a Companhia 
receberá de forma integral os valores conforme determinados pela 
tabela FIPE, totalizando R$782.

24 - Transações que não envolvem caixa
 Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Companhia realizou as 

caixa:
2018 2017

Capitalização de juros de empréstimos 80 12

nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
Companhia de Fiação e Tecidos 

Santo Antônio em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

Outros assuntos 
Demonstração do valor adicionado 

As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao 

responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas 

procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 

nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 

aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 

Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 

tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações 

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

da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.

responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 

obtido na auditoria ou, de outra forma, apresenta 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 esse 
respeito. 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada 

práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

independentemente se causada por fraude ou erro.

é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 

que a Administração pretenda 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 responsabilidade pela supervisão do 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 

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 quando, individualmente 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

fraude 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 

representações falsas intencionais; 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração; 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 

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

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 levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

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 alcance planejado, da época da auditoria 

durante nossos trabalhos. 

COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO
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     ASSoCiAÇÃo DE ProFESSorES PÚBLiCoS 
DE miNAS GErAiS – APPmG –   

 edital de Convocação – a Presidente da associação de Professores 
Públicos de minas Gerais – aPPmG – convoca de acordo com art . 15, 
inciso I, do estatuto da entidade supra os associados para assembleia 
Geral ordinária - aGo, que se realizará no dia 08 de abril de 2019, às 
10 horas, na sala de reuniões da aPPmG – 8º . andar, com a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Prestação de Contas e encerramento do ano fi scal de 
2018 . 2) outros assuntos . belo Horizonte, 21 de março de 2019 . Joana 
d’arc Gontijo – Presidente .    

 3 cm -21 1206297 - 1  

    CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA – CiSru  

 - Centro sul torna pública a abertura do Processo licitatório Nº . 
010/20119- Pregão Presencial Nº . 007/2019 – registro de Preços, obje-
tivandoa prestação deserviços para manutenção dos veículos FIaT e 
reNaulT da frota do CIsru Centro sul, com fornecimento de peças 
genuínas . o credenciamento e abertura dos envelopes serão no dia 
04/04/2019 às 08h30 . o edital encontra-se a disposição no site www .
cisru .saude .mg .gov .br ou na sede do CIsru Centro sul na rodovia 
br-265, n .º1 .501, bairro Grogotó, barbacena/mG, CeP: 36 .202-630 . 
mercês ribeiro santiago – Pregoeira .    

 3 cm -22 1207080 - 1

      CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 
rEDE DE urGÊNCiA - CiSru CENTro SuL  

 - em decorrência da “inviabilidade de competição”, contida no Pro-
cesso licitatório n° 009/2019 raTIFICa a Inexigibilidade de licita-
ção 003/2019 à empresa Gama CamP P . HosPITalares lTda, 
CNPJ 03 .952 .213/0002-92, única autorizada pela para oferecer em mG 
a prestação de serviços técnicos e comercialização de produtos Flilips 
incluindo os 06 (seis) monitores desfi briladores MRX deste Consórcio, 
no valor de 4 .404,00, conforme art . 25, “caput” e 26 da lei 8666/93 . 
denilson silva reis - Presidente . barbacena .    

 3 cm -22 1207074 - 1      

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA – CiSru  

 - Centro sul, torna pública a abertura do Processo licitatório Nº . 
008/2019 - Pregão Presencial Nº . 006/2019 visando à contratação de 
empresa especializada para elaboração de novo Programa de Controle 
médico de saúde ocupacional – PCmso e consultas para exames ocu-
pacionais . o credenciamento e a abertura dos envelopes serão no dia 
08/04/2019 às 8h30 . o edital encontra-se a disposição no site www .
cisru .saude .mg .gov .br ou na sede do CIsru Centro sul na rodovia 
br-265, n .º1 .501, Grogotó, barbacena/mG, CeP: 36 .202-630 . mercês 
ribeiro santiago – Pregoeira .  

 3 cm -22 1207071 - 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 320190322210736024.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO  PATRIMONIAL  EM  31  DE  DEZEMBRO  DE  2018  E  2017 -  (Em Reais)
Nota

A T I V O explicativa 2018 2017
CIRCULANTE 181.152.950 155.975.969

Caixa e equivalentes
de Caixa 4 e 13 60.962.528 60.163.516
Contas a Receber
/ Clientes 5 e 13 37.025.340 32.475.374
Conta Corrente/Fundo
- Mercedes Benz 6 e 13 39.973.187 28.917.175
Estoques 7 31.789.149 25.374.016
Impostos e Contribuições

  a Recuperar 9.746.621 6.294.384
Outras Contas a Receber 1.656.125 2.751.504

NÃO CIRCULANTE 30.003.775 19.541.110
Realizável a Longo Prazo - -
Permanente 30.003.775 19.541.110

Investimentos 8 2.899.481 2.640.709
Imobilizado 9 e 10 20.920.623 10.716.730
Intangível 11 6.183.671 6.183.671

TOTAL DO ATIVO 211.156.725 175.517.079

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

Nota
explicativa 2018 2017

RECEITA
OPERACIONAL
LÍQUIDA 17 e 28 286.384.684 267.166.936
CUSTO  DAS
MERCADORIAS
E  SERVIÇOS 18 (256.619.958) (245.571.477)
LUCRO  BRUTO 29.764.726 21.595.459

Despesas com Vendas 19 (20.038.989) (14.772.756)
Despesas Administrativas 20 (18.825.328) (15.327.847)
Despesas Financeiras 23 (625.952) (312.698)
Receitas Financeiras 22 11.051.680 7.288.631
Depreciações 9 (1.173.122) (924.091)
Resultado de Equivalência
Patrimonial 8 258.772 101.621
Outras Receitas
Operacionais 21 22.040.984 19.270.236

LUCRO OPERACIONAL 22.452.771 16.918.555
Outras receitas/despesas 199.152 (772.104)

LUCRO  DO  EXERCÍCIO 22.651.923 16.146.451
PROVISÃO PARA IMP.
RENDA E C. SOCIAL (7.136.109) (5.400.730)
LUCRO  LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO R$ 15.515.814 10.745.721
LUCRO  POR  AÇÃO
 ON - Básico e diluído R$ 29 356,26 246,73
LUCRO  POR  AÇÃO
PN - Básico e diluído R$ 29 378,71 262,28

2018 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido (DRE) 15.515.814 10.745.721
+ Depreciações 1.173.122 924.091
Vr. residual de bens /

  investimentos baixados 64.548 5.585.960
Equivalência Patrimonial (258.772) (101.621)

Lucro que afeta o caixa 16.494.712 17.154.151
VARIAÇÕES NOS
ATIVOS E PASSIVOS:

Ativo
Contas a Receber / Clientes (4.549.966) (4.395.287)
Estoque (6.415.133) (3.552.035)
Impostos a recuperar (3.452.237) (667.911)
Conta Corrente / Fundo
Mercedes-Benz (11.056.012) (4.108.280)
Outros 1.095.379 (1.713.117)
Aumento / Redução no
Realizável a Longo Prazo - -

(24.377.969)(14.436.630)
Passivo
Fornecedores 11.736.122 12.052.935
Obrigações Sociais e Fiscais 237.621 303.171
Imposto de Renda e Cont. Social 1.735.379 (197.529)
Dividendos 634.422 (96.408)
Outros (673.206) (361.697)
Aumento / Redução no
Exigível a Longo Prazo - -

13.670.338 11.700.472
 ATIVIDADES OPERACIONAIS 5.787.081 14.417.993
ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos 10.276.412 -
(-) Pagto Empréstimos
e Financiamentos (749.631) -
Distribuição de Dividendos (2.063.603) (1.429.181)
Distribuição de
Dividendos Adicionais (1.009.684) -

ATIVIDADES DE
 FINANCIAMENTOS 6.453.494 (1.429.181)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aplicações - -
Aquisição de Investimentos - -
Aquisição de Imobilizado (11.441.563) (3.172.092)
Aquisição de Intangível - -

ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS (11.441.563) (3.172.092)
RESULTADO DO FLUXO
DE CAIXA 799.012 9.816.720
DISPONIBILIDADES:
Saldo no final do exercício 60.962.528 60.163.516
Saldo no início do exercício 60.163.516 50.346.796
VARIAÇÃO DE
 DISPONIBILIDADES 799.012 9.816.720

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO
INDIRETO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)

2018 2017
1 - RECEITAS 328.713.075 306.704.653
1.1) Vendas de mercadorias,

produtos e serviços 307.291.540 288.837.657
1.2) Outras Receitas 21.421.535 17.866.996
1.3) Receitas relativas à

construção de ativos próprios - -
1.4) Provisão para créditos de liquidação

duvidosa - Reversão / Constituição - -
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS

 DE TERCEIROS 275.548.204 255.185.891
      (inclui os valores dos impostos

 - ICMS, IPI, PIS e COFINS)
2.1) Custos dos produtos, das

mercadorias e dos
serviços vendidos 258.480.906 244.231.989

2.2) Materiais, energia, serviços
de terceiros e outros 17.067.298 10.953.902

2.3) Perda / Recuperação de
valores ativos - -

2.4) Outras (especificar) - -
3 - VALOR ADICIONADO

 BRUTO (1-2) 53.164.871 51.518.762
4 - DEPRECIAÇÃO,

AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.173.122 924.091
5 - VALOR ADICIONADO

 LÍQUIDO PRODUZIDO
 PELA ENTIDADE (3-4) 51.991.749 50.594.671

6 - VALOR ADICIONADO
       RECEBIDO EM
      TRANSFERÊNCIA 14.104.593 8.021.388
6.1) Resultado de equivalência

patrimonial 258.773 101.621
6.2) Receitas Financeiras 11.051.680 7.288.631
6.3) Outras 2.794.140 631.136
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL

 A DISTRIBUIR (6 + 5) 66.096.342 58.616.059
8 - DISTRIBUIÇÃO DO

VALOR ADICIONADO
(deve ser igual ao item 7) 66.096.342 58.616.059

8.1) Pessoal 21.462.597 19.547.012
8.1.1 - Remuneração direta 18.515.105 16.980.463
8.1.2 - Benefícios 1.936.119 1.643.404
8.1.3 - FGTS 1.011.373 923.145
8.2) Impostos, taxas e contribuições 28.130.501 27.794.033
8.2.1 - Federais 16.544.362 13.915.028
8.2.2 - Estaduais 10.670.323 13.152.135
8.2.3 - Municipais 915.816 726.870
8.3) Remuneração de capitais

de terceiros 987.430 529.293
8.3.1 - Juros (Despesas Financeiras) 625.952 312.698
8.3.2 - Aluguéis 361.478 216.595
8.3.3 - Outras - -
8.4) Remuneração de
       Capitais Próprios 15.515.814 10.745.721
8.4.1- Juros sobre Capital Próprio - -
8.4.2 - Dividendos 2.063.603 1.429.181
8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo

 do exercício 13.452.211 9.316.540
8.4.4 - Participação dos

 não-controladores nos lucros
 retidos (só p/consolidação) - -

Nota
P A S S I V O explicativa 2018 2017
CIRCULANTE 70.987.032 54.664.914

Fornecedores 14 53.549.837 41.813.715
Empréstimos e
Financiamentos 15 2.651.780 -
Obrigações Sociais e Fiscais 3.221.730 2.984.109
Imposto de Renda e
Contribuição Social 25 7.136.109 5.400.730
Dividendos Propostos 16.b 2.063.603 1.429.181
Outras Contas a Pagar 2.363.973 3.037.179

NÃO CIRCULANTE 6.875.001 -
Exigível a Longo Prazo 6.875.001 -

Empréstimos e
Financiamentos 15 6.875.001 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 133.294.692 120.852.165
Capital Social 16.a 113.444.269 105.674.699
Ações em Tesouraria 16.a (173.577) (173.577)
Reservas de Lucros 16.c 20.024.000 15.351.043

TOTAL DO PASSIVO 211.156.725 175.517.079

                    Reservas de Lucros
Capital Estatutária
Subscrito e Ações em p/Aumento Lucros
Integraliz. Tesouraria Legal de Capital   Acumulados TOTAIS

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 96.292.950 (173.577) 6.034.504 9.381.747 - 111.535.624
Aquisição de Ações Próprias - - - - - -
Aumento de Capital - AGO/AGE 07/03/2017 9.381.749 - (9.381.749) - -
Resultado do Exercício - - - 10.745.721 10.745.721
      Destinação do Lucro
Reserva p/Aumento de Capital em Abril/2018 - - - 8.779.254 (8.779.254) -
Reserva Legal - - 537.286 - (537.286) -
Dividendos Propostos - - - (1.429.181) (1.429.181)
Valor do Dividendo p/
 Ação: ON - R$ 28,127577
            PN - R$ 39,866967
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 105.674.699 (173.577) 6.571.790 8.779.253 - 120.852.165
Aquisição de Ações Próprias - - - - - -
Aumento de Capital - AGO/AGE  27/04/2018 7.769.570 - (7.769.570) - -
Dividendos Adicionais - AGO/AGE 27/04/2018 (1.009.684) (1.009.684)
Resultado do Exercício - - - 15.515.814 15.515.814
      Destinação do Lucro
Reserva p/Aumento de Capital em Abril/2019 - - - 12.676.420 (12.676.420) -
Reserva Legal - - 775.791 - (775.791) -
Dividendos Propostos - - - (2.063.603) (2.063.603)
Valor do Dividendo p/
 Ação: ON - R$ 40,613583
            PN - R$ 57,564161
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 113.444.269 (173.577) 7.347.581 12.676.419 - 133.294.692

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE  2018  E  2017 (EM REAIS)

Senhores (as) Acionistas da Minasmáquinas S/A;
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresentamos o
Relatório da Administração e demais Demonstrações Contábeis da
empresa, relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/
2017 respectivamente, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Relatório do Auditor Independente.
RESULTADO:
Registramos uma Receita Líquida de Vendas em 2018 de R$
286.384.684, com aumento de aproximadamente 7,19%, em
relação ao ano de 2017, e um Lucro Bruto de R$ 29.764.726.

2018 2017
Receita Líquida de Vendas 286.384.684 267.166.936
Lucro Bruto do Exercício 29.764.726 21.595.459
OPERAÇÕES:
Como informado no final do exercício de 2017, a Companhia
continua passando por uma forte revisão da estrutura física e
tecnológica, com incremento expressivo em investimentos
direcionados a melhoria de processos, inovação, racionalização de
custos e adequação de instalações, sempre com foco nos nossos
clientes externos e internos.
Destacamos a finalização das obras de acesso e pátios da
Companhia no primeiro semestre de 2018, o que representa uma
melhoria significativa no acesso a circulação dos nossos clientes
nas dependências da Companhia e, investimentos, ainda em
andamento, na construção de uma filial na BR 040, em Nova Lima,
estado de Minas Gerais.
Em linha com os investimentos em melhoria na infraestrutura de
atendimento a clientes, a Companhia inaugurou em julho de 2018
uma filial em Belo Horizonte – MG, loja exclusiva para a
comercialização de produtos e serviços da linha de veículos
comerciais leves (vans) Mercedes-Benz, investimento este
motivado pelo aumento da demanda de comerciais leves no Estado
e pelo pioneirismo em disponibilizar um espaço dedicado à

comercialização deste segmento de veículos em uma região de grande
circulação de público em Belo Horizonte.
Cada vez mais investimos na parceria com a Mercedes-Benz do
Brasil Ltda, dedicando nossos esforços ao fortalecimento da marca
junto aos clientes da região, investindo em treinamento e
desenvolvimento técnico de pessoal. Foram realizados no decorrer
do ano de 2018, em nosso Centro Homologado de Treinamentos, 56
cursos de especialização técnica, além da capacitação e atualização
de vários profissionais da Companhia nos cursos oferecidos pela
própria Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Legitimando nossa excelência técnica e de gestão de qualidade,
recebemos, pelo décimo segundo ano consecutivo, dentro do
programa StarClass da Mercedes-Benz (Programa de Certificação
Nacional de Qualidade), a certificação Ouro em todas as unidades
e seguimentos em que atuamos, e novamente fomos destacados
entre as 03 melhores concessionárias do Brasil.
RECURSOS HUMANOS:
No quadro funcional, encerramos o ano de 2018 com 320
colaboradores, com relevantes investimentos em qualificação,
melhorias no ambiente de trabalho e valorização das pessoas. Nossas
ações em Recursos Humanos continuam focadas em melhoria
contínua no ambiente de trabalho, especialmente no que diz respeito
ao respeito entre as pessoas.
Com o intuito de melhorar ainda mais nossos controles internos na
gestão de pessoas e governança da Companhia, temos seguido todas
as normativas da legislação trabalhista, segurança do trabalho e
processos do eSocial.
No ano de 2018 finalizamos a implantação de um novo Plano de
Cargos, Salários e Carreiras, já iniciando o desenvolvimento de um
processo contínuo de avaliação profissional a ser finalizado em 2019.
Ressaltamos que nesta implantação não foram registrados impactos
relevantes em custo total de folha de pagamento.
MERCADO:
A Companhia atua como concessionária da Mercedes-Benz do Brasil

Ltda e conta com a mais completa e moderna linha de caminhões,
ônibus e comerciais leves do mercado, que são produzidos com o
que há de mais avançado em recursos tecnológicos, a fim de suprir
o exigente mercado de transporte de cargas e passageiros e contribuir
para que os clientes alcancem maior eficiência e resultados em suas
atividades.  Além disso, também conta com um pacote completo de
pós-vendas.
Iniciamos o ano de 2018 sem perspectiva de crescimento
representativo em nossas operações, devido ao cenário de retração
econômica que o país tem enfrentado nos últimos anos, com nível de
confiança do mercado em baixa, especialmente pelas incertezas
quanto ao evento das eleições federais e estaduais ocorridos no país
no final do quarto trimestre de 2018 e seus desdobramentos.
Como fato marcante acontecido no país no segundo trimestre de
2018, destacamos a greve dos caminhoneiros, ocorrida entre os dias
21 e 31 de maio, que afetou todos os setores da economia. Esta
paralização teve importante impacto nas operações da Companhia,
especialmente nos segmentos de peças, pneus e oficina.
Diante de um cenário de imprevisibilidade política e econômica,
podemos dizer que 2018 foi um ano de grandes desafios, porém,
encerramos o ano com mercado mostrando sinais de aquecimento
gerando leve melhoria em nosso desempenho.
Ressaltamos que a qualidade e credibilidade da marca que a
Companhia representa, aliadas a forte dedicação dos nossos
colaboradores, foram fatores determinantes para o alcance do
resultado apresentado em 2018 ainda que diante de incertezas
econômicas e políticas, falta de investimentos públicos e privados,
além da crescente competitividade em nosso segmento de atuação.
Diante da sinalização de uma retomada na economia do país em
2019, inclusive com previsão de crescimento em torno de 2,5% no
PIB, a Companhia se posiciona cautelosamente otimista quanto às
perspectivas de desempenho para 2019. Acreditamos que uma
melhora no atual cenário, dependerá da manutenção de um ambiente
político estável, que as reformas estruturais do país programadas
para o ano sejam viabilizadas e que não tenhamos situações adversas

relevantes na atuação da Fábrica que possam impactar na oferta de
nossos produtos ao mercado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUDITOR INDEPENDENTE:
A Companhia informa que contratou a empresa de Auditoria
Pemom Auditores Independentes S/S, inscrita na CVM sob o código
1197-5, tendo como responsável técnico Henrique Silva Premoli,
CRC-SP 250.903/O-6, em substituição ao Auditor Independente
Luis Carlos Gruenfeld, CNAI 1037, CRC-SP 215.726/0, para
auditoria a partir do primeiro trimestre de 2018.
Em atendimento ao estabelecido pela Instrução CVM 381/2003,
informamos que a empresa de Auditoria Pemom Auditores
Independentes S/S, inscrita na CVM sob o código 1197-5, durante
o exercício de 2018, não realizou outros serviços à Minasmáquinas
S/A, além daqueles diretamente vinculados à auditoria externa.
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS:
Propomos à Assembleia Geral, a aprovação de dividendos Estatutários
de 8% para as ações preferenciais e de 6% para as ações ordinárias
sobre um lucro final de R$ 14.740.022,93 (após o cálculo da Reserva
Legal), representando 14% que perfaz um total de R$ 2.063.603,21,
cujo pagamento propomos seja efetuado até 28/06/2019, ficando R$
775.790,68, destinado à Reserva Legal e R$ 12.676.419,72 para
Reserva para Aumento de Capital (Reserva Estatutária). Propomos
ainda, a aprovação da Capitalização de R$ 12.676.419,72,
correspondentes ao saldo da conta de Reserva para Aumento de
Capital (Reserva Estatutária).
Ao considerarmos estas distribuições, o Patrimônio Líquido se
elevará para R$ 133.294.691,81, e o valor patrimonial da ação será
elevado para R$ 2.972,01. Ao encerrarmos o exercício,
agradecemos nossos clientes, fornecedores e colaboradores pelo
apoio dado, e que nos ajudou a alcançar nossos resultados.

Contagem, 22 de fevereiro de 2019

A Administração.
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NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:
MINASMÁQUINAS S/A é uma Companhia Aberta, concessionária
Mercedes-Benz do Brasil Ltda, com sede na cidade de Contagem,
em Minas Gerais, tendo como atividade operacional a
comercialização de veículos, peças e serviços Mercedes-Benz e
pneus da marca Michelin. A Companhia conta ainda com filial nas
cidades de Belo Horizonte e Divinópolis, em Minas Gerais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem normas
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim de acordo com
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis,
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
As demonstrações contábeis adotam o Real (R$) como moeda
funcional e de apresentação, sendo demonstradas em Real (R$),
com centavos omitidos, e foram preparadas baseadas no custo
histórico de cada transação, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados pelos seus valores justos.

NOTA  3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência.
b) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são apurados com base
no lucro real e, recolhidos mensalmente sobre bases de cálculo
estimadas, nas formas e alíquotas previstas na legislação vigente.
c) Caixa e equivalentes de caixa
São classificados nesta rubrica os valores em caixa, bancos conta
movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata, sem risco
de mudança significativa do valor. Os valores que compõem “caixa
e equivalentes de caixa” fazem parte da categoria “valor justo por
meio de resultado”.
d) Contas a receber de clientes e provisão para perdas em créditos
Os valores a receber de clientes são registrados pelo valor nominal,
deduzidos da provisão para perdas em créditos.
e) Estoques
Os estoques de peças e acessórios estão avaliados ao custo médio
de aquisição, e os veículos ao custo de aquisição, inferiores ao valor

líquido realizável.
f) Ativos Circulante e Não Circulante
Circulante e Não Circulante:  estão apresentados ao valor de realização.
g) Investimento em empresa coligada
O investimento em empresa coligada está avaliado pelo método de
equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira
vigente, conforme demonstrado em Nota Explicativa de nº 8.
h) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações
acumuladas, as quais são calculadas pelo método linear com base na
vida útil dos bens e de acordo com as taxas descritas na Nota Explicativa
de nº 9.
i) Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente. Após análise, a Companhia verificou não haver evidências
que justificassem a necessidade de provisão de redução ao valor
recuperável em 31/12/2018.
j) Ativo Intangível com vida útil indefinida
O ativo intangível com vida útil indefinida mantido pela Companhia
refere-se ao direito de comercialização de suas mercadorias e prestação
de serviços na área operacional da cidade de Divinópolis, estado de
Minas Gerais e não possui prazo definido, não sendo, portanto,
amortizado. Anualmente é testada em relação a perdas por redução ao
valor recuperável e revisado a classificação de vida útil indefinida.
k) Passivos Circulante e Não Circulante
Circulante e Não Circulante: demonstrado por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações incorridas até a data do balanço.
l) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia classifica os derivativos em “financeiros” ou
“operacionais”. Os “financeiros” são derivativos do tipo “swap”,
contratados para proteger o risco cambial dos empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira. Os “operacionais”
são derivativos contratados para proteger o risco cambial dos fluxos de
caixa operacionais do negócio.
O instrumento financeiro derivativo contratado pela Companhia foi
classificado como “financeiro”. Não há instrumento financeiro derivativo
classificado como “operacional”.
Para o instrumento financeiro derivativo mantido pela Companhia em
31 de dezembro de 2018, devido ao fato de os contratos serem efetuados
diretamente com instituições financeiras e não por meio da B3, não há
margens depositadas como garantia das referidas operações.

m) Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das
políticas contábeis da Companhia para a contabilização de valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
Incertezas sobre premissas e estimativas:
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e
estimativas que possuem um risco significativo de resultado em um

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31  DE  DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)

ajuste material no exercício subsequente estão incluídas nas seguintes
notas explicativas:
Nota 5 – Contas a receber / clientes: reconhecimento e mensuração
de provisão para perdas em crédito.
Nota 9 – Imobilizado: definição da vida útil.
Nota 11 – Intangível: definição de que não possui prazo definido.
Nota 31 – Contingências: principais premissas sobre a probabilidade
e magnitude das saídas de recursos.
n) Adoção inicial de normas e interpretações novas e revisadas
A Companhia adotou inicialmente em 01 de janeiro de 2018 os
pronunciamentos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente; o
CPC 48 – Instrumentos Financeiros e as alterações do CPC 10 –
Pagamento Baseado em Ações, sem efeito material nas
demonstrações contábeis para o CPC 47 e CPC 10 e com alterações
na apresentação dos instrumentos financeiros (CPC 48).
o) Pronunciamentos e interpretações revisados emitidos e ainda
não adotados
A Companhia não adotou antecipadamente as IFRS novas e
revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:
(i) Operações de arrendamento mercantil
O CPC 06 (R2)  (IFRS 16) – Operações de arrendamento mercantil,
que substitui o CPC 06 (R1)  (IAS 17) – Operações de arrendamento
mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e
arrendamentos financeiros  a partir de 1º de janeiro de 2019. Além
disso a norma exige o reconhecimento de um ativo (o direito de
usar o item arrendado) e um passivo financeiro relativo aos aluguéis
futuros descontados a valor presente para praticamente todos os
contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por
despesas de depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas
de juros relacionadas ao passivo de arrendamento. Anteriormente,
a Companhia reconhecia principalmente despesas de arrendamento
operacional pelo método linear pelo prazo ao arrendamento e
reconhecia os ativos e os passivos somente a medida em que
houvessem uma diferença de tempo entre os pagamentos reais do
arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como EBTIDA (Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) e, em
menor medida, o resultado operacional serão positivamente
impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
Por fim, o lucro liquido também será afetado, pois a despesa total
de arrendamento (despesa de depreciação somada despesa
financeira) é geralmente maior no início do contrato e diminui ao
longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais
será maior, uma vez que os pagamentos em dinheiro pela parte
principal do passivo de arrendamento e os juros relacionados serão
classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento.

  

 
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 320190322210736025.
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A Companhia decidiu adotar a abordagem prospectiva a partir de
1º de janeiro de 2019.
A Companhia optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento
propostas pela norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens
de curto prazo; e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados
a ativos de baixo valor.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo,
aluguéis variáveis) são classificados como despesas operacionais,
assim como os encargos relacionados a arrendamentos de curto
prazo e de baixo valor.
O prazo de arrendamento será o período legalmente aplicável do
contrato e levará em conta as opções de rescisão e renovação por
vias judiciais, cujo uso pela Companhia é razoavelmente certo.
Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente,
considerando o prazo remanescente de cada contrato, e aplicado
taxa de desconto que corresponde às cotações de mercado,
referência em % Certificado de Depósito Bancário (“CDI”)
acumulado, líquido de garantias, nas datas iniciais de cada um dos
contratos de arrendamento.
A Companhia detém 02 contratos de compromissos de
arrendamento mercantil operacional em 31 de dezembro de 2018
e estima que a maior parte destes compromissos se referem a
pagamentos de arrendamento de longo prazo. Os contratos de
arrendamentos e seus respectivos fluxos de pagamentos, taxas
incrementais e referidos aditivos encontram-se cadastrados em
sistema de controles internos da Companhia e estão em fase de
testes.
Não haverá impacto tributário pela alteração da contabilização dos
contratos de aluguel (arrendamento mercantil), face a legislação
em vigor prever a dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e
CSLL e créditos de PIS e COFINS com base nas contraprestações
pagas durante a vigência do contrato.
p) CPC 48: Recursos de pagamento antecipado com compensação
negativa
De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), um instrumento de dívida pode
ser mensurado ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio de
outros resultados abrangentes, desde que os fluxos de caixa
contratuais sejam “somente” pagamentos de principal e juros sobre
o principal em aberto (critério de SSPI) e o instrumento for mantido
no modelo de negócio adequado para esta classificação. As
alterações ao CPC 48 esclarecem que um ativo financeiro cumpre
o critério de SPPI independentemente do evento ou circunstância
que cause a rescisão antecipada do contrato e independentemente
da parte que paga ou recebe uma compensação razoável pela
rescisão antecipada do contrato. As alterações devem ser aplicadas
retrospectivamente e entram em vigor em 1º de janeiro de 2019,
sendo permitida sua aplicação antecipada. Estas alterações não
impactam as demonstrações contábeis da Companhia.
q) Alterações ao CPC 33 (R1): Alterações, reduções ou liquidação
de planos
As alterações ao CPC 33 (R1) abordam a contabilização quando de
alteração, redução ou liquidação de um plano durante o período-
base. As alterações aplicam-se a alterações, reduções ou liquidações
ocorridas a partir do início do primeiro período anual, com início
a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo permitida sua aplicação
antecipada. Estas alterações não impactam as demonstrações
contábeis da Companhia.
r) Alterações no CPC 18 (R2): Investimento em coligada, em
controlada e em empreendimento controlado em conjunto
As alterações esclarecem que a entidade deve aplicar o CPC 48  a
investimentos de longo prazo em uma coligada ou joint venture
para a qual o método de equivalência patrimonial não se aplique,
mas que, em substância, faça parte do investimento líquido na
coligada ou joint venture (investimento de longo prazo). As
alterações devem ser aplicadas retrospectivamente e entram em
vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo permitida sua aplicação
antecipada. As alterações não terão impacto sobre as demonstrações
contábeis da Companhia.
s) Interpretação IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento do imposto
de renda
A interpretação (equivalente ao ICPC 22) trata da contabilização
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação do IAS 12
(CPC 32).
A entidade deve determinar se considera cada tratamento tributário
incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais
tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para
períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019. A
Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar
em vigor. A Companhia ainda estuda os impactos da adoção da
nova norma.
t) Alterações na IFRS 10 e na IAS 28: Venda ou contribuição de
ativos entre um investidor e uma coligada ou empreendimento
controlado em conjunto
Até a data de publicação das demonstrações contábeis da
Companhia, esta revisão ainda não havia sido concluída pelo CPC,
havendo sua publicação somente para IFRS. As alterações abordam
o conflito entre IFRS 10 e IAS 28 no tratamento da perda de controle
sobre uma controlada que é vendida ou contribuída para uma
coligada ou joint venture. A Companhia aplicará estas alterações
quando elas entrarem em vigor.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Os valores de R$ 60.962.528 em 2018 e R$ 60.163.516 em 2017
referem-se a valores de caixa e equivalentes de caixa e, estão
assim distribuídos:

2018 2017
Caixa 28.993 25.054
Bancos conta movimento 8.687 4.804
Aplicações Financeiras (*) 60.924.848 60.133.658
TOTAL 60.962.528 60.163.516
As aplicações financeiras referem-se a operações compromissadas
e CDB – Certificado de Depósito Bancário, remuneradas às taxas
de mercado na modalidade CDI – Certificado de Depósito
Interbancário, sem o risco de mudança significativa do valor e
possui liquidez imediata.

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER / CLIENTES:
2018 2017

Clientes Nacionais 37.851.149 32.475.374
(-) Provisão para perdas em crédito (825.809) -

37.025.340 32.475.374

Composição de contas a receber por vencimento:
2018 2017

A vencer 33.463.561 27.559.529
Vencidos até 30 dias 3.418.542 3.182.264
Vencidas de 31 a 60 dias 250.783 209.409
Vencidas de 61 a 90 dias 101.628 147.050
Vencidas acima de 91 dias 616.635 1.377.122

37.851.149 32.475.374
A provisão para perdas em crédito foi constituída com base na
análise da carteira de clientes, em valor considerado suficiente
pela Companhia para cobrir eventuais perdas na realização dos
créditos.

NOTA 6 – CONTA CORRENTE / FUNDO  MERCEDES-BENZ
– ATIVO:
Os valores de R$ 39.973.187 em 31/12/2018 e R$ 28.917.175 em
31/12/2017,  registrados no Ativo na rubrica “Conta Corrente / Fundo
– Mercedes-Benz” referem-se a um direito da Companhia
representado através de uma conta corrente / fundo, vinculada a
um banco designado pela Fábrica Mercedes-Benz para questões de
operacionalidade, cujo saldo aplicado serve de limite como garantia
na aquisição de mercadorias, na eventualidade da Cia não quitar
seus compromissos junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
O valor constituído nesta conta é rentabilizado a uma taxa que gira
em torno de 90% do CDI. A existência e utilização deste fundo
pelas Concessionárias da marca Mercedes-Benz é uma prerrogativa

do Fabricante para garantir a sustentação financeira da rede de
Concessionárias no que diz respeito as operações negociadas e,
diretamente ligadas ao Fabricante.
O Fundo é constituído com os depósitos referentes as bonificações
obtidas nos cumprimentos de objetivos e metas acordados com o
Fabricante. Mensalmente, com base na expectativa de compras de
mercadorias, é projetado o saldo necessário à manutenção do Fundo,
caso o valor projetado seja inferior ao saldo constante no Fundo, o
excesso é transferido para a conta corrente da Concessionária,
equalizando, dessa forma, o saldo ao limite suficiente para compras
a serem efetuadas junto ao Fabricante Mercedes-Benz.  A
manutenção do Fundo é uma obrigação contratual e, é administrada
pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
A Companhia informa que não há risco nas operações efetuadas
junto a conta sob a rubrica “Conta Corrente/Fundo – Mercedes-Benz”,
classificada no Ativo, sendo que, no caso de uma eventual necessidade
de encerramento da conta, os haveres serão apurados com as devidas
correções e devolvidos à Concessionária.

NOTA 7 – ESTOQUES:
Estoque por segmento:

2018 2017
Veículos Novos 15.718.568 9.688.294
Veículos Usados 1.434.024 509.842
Peças 13.559.777 13.252.609
Pneus 1.076.780 1.923.271
TOTAL 31.789.149 25.374.016

NOTA 8 – INVESTIMENTOS EM EMPRESA COLIGADA:

COLIGADA:
Empresa: Juiz de Fora Diesel Ltda

Capital Social  R$ 12.225.329
Patrimônio Líquido Ajustado  R$ 14.855.436
% de Participação         16,98%
Quantidade de Cotas     2.075.343
Equivalência Patrimonial R$ 2.522.452
Investimentos R$ 2.263.680
Resultado Positivo da Equivalência
  Patrimonial R$ 258.772

O valor do ativo, passivo e resultado em 31 de dezembro de 2018 são:

Ativo / Passivo R$ 22.366.182
Resultado do Exercício R$ 1.523.985

A partir de 28/06/2018 a coligada Juiz de Fora Diesel Ltda alterou sua
razão social para Minasmáquinas JF Ltda, sendo que demais
informações cadastrais, tais como: CNPJ; Inscrição Estadual;
Inscrição Municipal e Endereço, continuam inalteradas.

NOTA 9 – IMOBILIZADO:
Após avaliação a Companhia concluiu que com relação a vida útil econômica dos ativos imobilizados em 31 de dezembro de 2.018, não existem
ajustes ou mudanças relevantes a serem consideradas.
Valor Custo: Taxa de Depreciação Saldo em 2016 Adições Baixas Saldo em 2017
Terrenos - 5.334.235 - - 5.334.235
Edifícios 4% 2.219.208 128.393 - 2.347.601
Móveis e Utensílios 10% 1.561.099 62.585 (890) 1.622.794
Instalações 10% 1.045.237 183.358 - 1.228.595
Veículos 20% 4.464.305 1.542.747 (929.109) 5.077.943
Máquinas e Ferramentas 10% 1.611.188 29.056 - 1.640.244
Equip. de Informática 20% 1.717.559 637.495 (3.256) 2.351.798
Imob. em Andamento - 81.870 588.458 - 670.328
TOTAL CUSTO 18.034.701 3.172.092 (933.255) 20.273.538

Valor Depreciação:
Terrenos - - - -
Edifícios (1.565.694) (28.621) - (1.594.315)
Móveis e Utensílios (1.314.751) (56.993) 865 (1.370.879)
Instalações (633.834) (82.562) - (716.396)
Veículos (3.013.265) (511.629) 568.345 (2.956.549)
Máquinas e Ferramentas (1.289.510) (67.542) - (1.357.052)
Equip. de Informática (1.388.130) (176.744) 3.257 (1.561.617)
Imob. em Andamento - - - -
TOTAL DEPRECIAÇÃO (9.205.184) (924.091) 572.467 (9.556.808)
TOTAL GERAL 8.829.517 2.248.001 (360.788) 10.716.730

Valor Custo: Taxa de Depreciação Saldo em 2017 Adições Baixas Saldo em 2018
Terrenos - 5.334.235 - - 5.334.235
Edifícios 4% 2.347.601 1.570.743 - 3.918.344
Móveis e Utensílios 10% 1.622.794 155.793 (2.237) 1.776.350
Instalações 10% 1.228.595 464.602 1.693.197
Veículos 20% 5.077.943 154.090 (567.327) 4.664.706
Máquinas e Ferramentas 10% 1.640.244 105.591 1.745.835
Equip. de Informática 20% 2.351.798 709.077 3.060.875
Imob. em Andamento (a) - 670.328 8.281.667 8.951.995
TOTAL CUSTO 20.273.538 11.441.563 (569.564) 31.145.537

Valor Depreciação:
Terrenos - - - -
Edifícios (1.594.315) (54.674) - (1.648.989)
Móveis e Utensílios (1.370.879) (64.155) 2.237 (1.432.797)
Instalações (716.396) (121.804) - (838.200)
Veículos (2.956.549) (602.632) 502.779 (3.056.402)
Máquinas e Ferramentas (1.357.050) (72.763) - (1.429.813)
Equip. de Informática (1.561.619) (257.094) - (1.818.713)
Imob. em Andamento - - - -
TOTAL DEPRECIAÇÃO (9.556.808) (1.173.122) 505.016 (10.224.914)
TOTAL GERAL 10.716.730 10.268.441 (64.548) 20.920.623
a) Imobilizado em andamento refere-se basicamente a gastos incorridos na construção de uma filial em Nova Lima – MG.

NOTA 10 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL:
O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de
caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu
valor de uso, sendo que um ativo está desvalorizado quando seu valor
contábil excede seu valor recuperável. Uma perda por redução ao
valor recuperável é calculada como sendo a diferença entre o valor
contábil e o valor presente dos fluxos de caixa estimados, descontados
à taxa de juros efetiva original do ativo. O ativo imobilizado, intangível,
contas a receber / clientes e outros, têm o seu valor recuperável
testado, no mínimo, anualmente. Após análise, a Companhia verificou
não haver evidências que justificassem a necessidade de provisão
de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2018, exceto
para o contas a receber.

NOTA 11 – INTANGÍVEL:
Conforme comunicado de fato relevante em 22/04/2009 e 28/04/
2009, respectivamente, a Companhia adquiriu o direito de
comercialização de suas mercadorias e prestação de serviços na
área operacional da cidade de Divinópolis – MG. Dessa forma, o
valor de R$ 6.183.671, classificado na rubrica “Intangível”, representa
a quantificação em valor, do direito ora adquirido. Ressaltamos que
tal direito não possui prazo definido, sendo testada anualmente em
relação a perdas por redução ao valor recuperável. Após análise, a
Companhia verificou não haver evidências que justificassem a
necessidade de provisão de redução ao valor recuperável em 31 de
dezembro de 2018.

NOTA 12 – ATIVOS  SEGURADOS:
A cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos para os
bens do ativo imobilizado e para os estoques de mercadorias foi
efetuada por valores considerados suficientes para cobrir eventuais
perdas.

NOTA  13 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
O valor contábil dos instrumentos financeiros constantes das
demonstrações da Companhia encerradas em 31/12/2018, tais como
caixa e equivalentes de caixa; contas a receber; fornecedores e contas
a pagar, por serem itens de curto prazo, e já estarem avaliados ao seu
valor justo, não representam valores de mercado diferentes dos

reconhecidos nas demonstrações contábeis apresentadas.
         31 de dezembro de 2018

Valor justo Valor justo
por meio por meio

Custo do do resultado
Ativo financeiro amortizado resultado abrangente
Caixa - 28.993 -
Bancos conta movimento - 8.687 -
Aplicações financeiras (*) - 60.924.848 -
Total de caixa e
equivalentes de caixa - 60.962.528 -
Fundo - MB - 39.973.187 -
Contas a receber
 / Clientes 37.025.340 - -
(*) Representam aplicações compromissadas e CDB – Certificado de
Depósito Bancário, remunerada às taxas de mercado na modalidade
CDI – Certificado de Depósito Interbancário, sem o risco de mudança
significativa do valor e possui liquidez imediata.

        31 de dezembro de 2018
Valor justo Valor justo

por meio por meio
Custo do do resultado

Passivo financeiro amortizado  resultado abrangente
Fornecedores 53.549.837 - -
Contas a pagar 2.363.973 - -
Empréstimos - 9.526.781 -

NOTA 14 - FORNECEDORES:
2018 2017

Fornecedores Nacionais 53.549.837 41.813.715

Composição de fornecedores por vencimento:

2018 2017
A vencer 53.167.746 41.450.805
Vencidas até 30 dias 18.621 -
Vencidas de 31 a 60 dias 971 -
Vencidas de 61 a 90 dias - -
Vencidas acima de 91 dias 362.499 362.910

53.549.837 41.813.715

NOTA  15 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:
O contrato em aberto de “swap” possui vencimento em julho de 2022 e foi celebrado com contrapartes representadas pelo Banco Itaú S/A
– Nassau Branch. Em 31 de dezembro de 2018, os saldos de derivativos “financeiros” estão assim compostos:
                                                                                  Valor principal              Valor justo                Efeito acumulado
Descrição 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 Valor a receber/ Valor a pagar/

(recebido) (pago)
Contratos de swap (a)
Ponta ativa:
Posição comprada dólar 9.375.000 - 9.940.257 - 565.257 -
Ponta Passiva:
Posição vendida CDI+1,75% 9.375.000 - 9.960.435 - - 585.435
Total instrumentos financeiro, líquido - - (20.178) - 565.257 585.435
(a) As operações de “swap” financeiros consistem na troca do custo de taxa de juros linear e da variação cambial por uma correção relacionada a
um percentual da variação do Certificado de Depósito Interbancário-CDI pós fixado mais o percentual fixo de 1,75% ao ano.
O valor principal representa os valores dos derivativos contratados. O valor justo refere-se ao valor reconhecido no balanço dos derivativos
contratados, ainda em aberto nas datas dos balanços.

Os empréstimos estão assim demonstrados:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Empréstimos operação swap (a) 9.526.781 -
Total 9.526.781 -
Circulante 2.651.780
Não Circulante 6.875.001

(a) Operação de “swap”, onde a Companhia trocou o custo de taxa
de juros linear e a variação da moeda estrangeira (dolar americano)
pela variação do CDI pós-fixado acrescido de 1,75% ao ano.

A movimentação dos empréstimos é a seguinte:

Descrição 31/12/2018
Saldo inicial -
Captações 10.000.000
Juros 256.234
Marcação a mercado swap 20.178
Pagamento de principal (625.000)
Pagamento de juros (124.631)
Saldo final 9.526.781

Em garantia aos financiamentos foram oferecidos quotas do fundo
de investimento BBA CP ACTIVE FIX 5, gerido / administrado
pelo Itaú Unibanco S/A e fundo de investimento ITAU CORP DIF
FICFI, gerido / administrado pelo Itaú Unibanco S/A. Garantia esta
constituída através de instrumentos de cessão fiduciária, sendo o
valor garantidor mínimo exigido igual a 100% do saldo devedor do
empréstimo.
Os vencimentos se darão trimestralmente, com o primeiro
vencimento ocorrido em outubro de 2018.
O saldo de empréstimo possui a seguinte composição por ano de
vencimento:
Vencimentos: 31/12/2018
2019 2.540.475
2020 2.540.475
2021 2.540.475
2022 1.905.356

9.526.781
Cláusulas restritivas contratuais (“covenants”):
Além dos casos previstos em lei, poderá ser considerado automática
e antecipadamente vencido pelo Itaú, acarretando a imediata
exigibilidade de todas as obrigações decorrentes das operações,
procedendo-se assim, vencimento antecipado, as seguintes
hipóteses:
(a) deixar de cumprir qualquer obrigação;
(b) contestar a validade e/ou deixar de cumprir qualquer obrigação;
(c) sofrer protesto por título de dívida líquida;
(d) tornar insolvente; requerer ou tiver requerida sua falência,
sequestro ou penhora de bens; propuser plano de recuperação
extrajudicial;
(e) mudança no estado econômico-financeiro que cause ou possa
causar, qualquer prejuízo para a capacidade de adimplemento das
obrigações;
(f) se houver qualquer alteração ou modificação da composição
do capital social;
(g) se for apurada a falsidade de quaisquer declarações,
informações ou documentos que tenham sido, respectivamente,
firmados, prestados ou entregues;
(h) se a cliente ou os intervenientes garantidores inadimplir(em)
com suas obrigações;
(i) se forem propostas uma ou mais ações de cobrança e/ou de
execução.
As cláusulas de liquidação antecipada foram integralmente
cumpridas para o período findo em 31 de dezembro de 2018.

NOTA 16 – CAPITAL SOCIAL, DIVIDENDOS  E  RESERVAS:
a) CAPITAL SOCIAL:
Representado por 44.850 ações no valor de R$ 2.529,42 (dois mil,
quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) cada,
sendo 22.425 ações ordinárias e 22.425 ações preferenciais,
totalmente integralizadas. Do total existente, 2.589 ações estão em
tesouraria, sendo 649 ações ordinárias e 1.940 ações preferenciais.
As ações preferenciais não têm direito a voto, sendo-lhes garantido
sobre o lucro de cada exercício social, o direito de perceber, em
primeiro lugar, o dividendo mínimo de 8% (oito por cento) ao ano,
cumulativo, bem assim de participar de quaisquer vantagens,
bonificações ou dividendos suplementares que forem distribuídos
às Ações Ordinárias. Foi proposto pela administração da empresa,
o pagamento de dividendos (conforme regras definidas em Estatuto)
no valor de R$ 2.063.603,21 (dois milhões, sessenta e três mil,
seiscentos e três reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado
no item B abaixo, a ser ratificado na próxima Assembleia de
Acionistas.

b) DIVIDENDOS:
     2018 2017

Lucro Líquido do Exercício 15.515.814 10.745.721
Reserva Legal (775.791) (537.286)
Lucro Líquido Ajustado 14.740.023 10.208.435
6% Para as Ações Ordinárias 884.401 612.506
8% Para as Ações Preferenciais 1.179.202 816.675
DIVIDENDOS PROPOSTOS 2.063.603 1.429.181

c) RESERVA  DE  LUCROS:
2018 2017

Reserva Legal 6.571.789 6.034.503
Reserva Legal  Constituída 775.791 537.286
Reserva Estatutária 12.676.420 8.779.254
(P/Aumento Capital em 04/2019)
SALDO 20.024.000 15.351.043

NOTA 17 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:
2018 2017

Receita Operacional Líquida:
Receita na Venda de Mercadorias 301.661.031 282.380.202
Receita na Venda de Serviços 14.206.297 12.769.766
Deduções de Vendas (29.482.644) (27.983.032)
Total 286.384.684 267.166.936

NOTA 18 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS:
2018 2017

Custo das Mercadorias e Serviços
Custo das Mercadorias Vendidas 249.551.122 238.245.792
Custo dos Serviços Vendidos 7.068.836 7.325.685
Total 256.619.958 245.571.477

NOTA 19 - DESPESAS COM VENDAS:
2018 2017

Despesas com Vendas
Despesas com Pessoal 10.970.291 9.347.968
Outras Despesas Operacionais
de Venda 9.068.698 5.424.788
Total 20.038.989 14.772.756

NOTA 20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
2018 2017

Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal 6.516.110 5.974.202
Remuneração dos Administradores 3.715.558 3.628.373
Despesas Gerais de Funcionamento 8.593.660 5.725.272
Total 18.825.328 15.327.847

NOTA 21 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
2018 2017

Outras Receitas Operacionais
Bonificações 17.535.322 15.856.581
Outras Receitas Operacionais 4.505.662 3.413.655
Total 22.040.984 19.270.236

 
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 320190322210736026.
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NOTA 22 - RECEITAS FINANCEIRAS:
2018 2017

Receitas Financeiras
Rendimentos de Aplicações Financeiras 4.597.406 7.021.895
Outras Receitas Financeiras 6.454.274 266.736
Total 11.051.680 7.288.631

NOTA 23 - DESPESAS FINANCEIRAS:
2018 2017

Despesas Financeiras
Juros Passivos 336.612 100.966
Outras Despesas Financeiras 289.340 211.732
Total 625.952 312.698

NOTA 24 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:
Remuneração dos administradores:
O montante global anual da remuneração dos administradores para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 3.715.558,
a qual é considerada benefício de curto prazo.

NOTA 25 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  ÀS
INFORMAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA:
Caixa pago durante o exercício referente a:

2018 2017
Juros 336.612 100.966
Imposto de Renda e C. Social 6.431.257 2.611.609

NOTA 26 – OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES:
As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo
apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre esse
conceito na data-base 31/12/2018.

NOTA 27 – OPERAÇÃO DESCONTINUADA:
A Companhia informa que nas demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2018, não existem valores a declarar em decorrência
de operação descontinuada.

NOTA 28 – INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIO:
Os principais segmentos da Companhia são: Veículos Novos,
Veículos Usados, Peças, Oficina e Pneus. As informações por
segmento dessas unidades são apresentadas a seguir:
- receita proveniente do segmento e sua participação na receita
líquida da Companhia:

                                              2018                               2017
Vr. % s/total Vr. % s/total

Receita Líquida
Veículos Novos  150.360.132 52,50 137.272.254 51,39
Veículos Usados  3.244.031 1,13 1.247.472 0,46
Peças e Oficina 110.690.624 38,66 105.842.877 39,62
Pneus 22.089.897 7,71 22.804.333 8,54
TOTAL 286.384.684 100,00 267.166.936 100,00

- lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro
líquido da Cia:

                                               2018                               2017
Vr. % s/total Vr. % s/total

Lucro / Prejuízo
Veículos Novos 8.635.697 29,60 6.177.445 25,02
Veículos Usados 45.332 0,16 (488.823) (1,98)
Peças e Oficina 18.558.479 63,62 16.920.002 68,53
Pneus 1.932.223 6,62 2.081.076 8,43
TOTAL 29.171.731 100,00 24.689.700 100,00

NOTA 29 – LUCRO POR AÇÃO:
Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33) e Deliberação CVM nº 636 –
Resultado por Ação, a Companhia apresenta a seguir informações
sobre o lucro por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido disponível para as
 ações ordinárias 7.757.907 5.372.861
Média ponderada da quantidade
 de ações ordinárias 22.425 22.425
Média ponderada das ações
 em tesouraria (649) (649)
Média ponderada da quantidade
 de ações ordinárias 21.776 21.776
Lucro por ação - básico e diluído (R$) 356,26 246,73

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido disponível para as
 ações preferenciais 7.757.907 5.372.861
Média ponderada da quantidade
 de ações preferenciais 22.425 22.425
Média ponderada das ações em
 tesouraria (1.940) (1.940)
Média ponderada da quantidade de
 ações preferenciais 20.485 20.485
Lucro por ação - básico e diluído - (R$) 378,71 262,28

Não houve transações envolvendo ações ordinárias e ações
preferenciais entre a data do balanço patrimonial e a data de conclusão
destas demonstrações contábeis (31/12/2018).

NOTA 30 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS:
31/12/2018 31/12/2017

Salários 11.743.683 10.395.416
Custo de Previdência Social 3.968.951 3.738.758
Assistência Médica, alimentação,
 transporte e outros benefícios 1.567.228 1.328.702

NOTA 31 – CONTINGÊNCIAS:
A Companhia possui processos administrativos e judiciais em
andamento que, conforme avaliações de seus assessores jurídicos
são considerados como de risco possível e remoto, não tendo sido,
portanto, constituída nenhuma provisão nas demonstrações contábeis.
Com base na opinião dos assessores jurídicos, a Administração
acredita que tais processos não produzirão efeito material adverso
em sua condição financeira.
Segue composição dos valores e natureza dos processos considerados
de risco possível em 31/12/2018:
Processos Cíveis  - R$  1.770.506: estão relacionados, em sua maioria,
a reclamações sobre defeitos em produtos e na prestação de serviços.
Processos Tributários – R$ 11.047.094: envolvem demandas nas
esferas Federal (Cofins) e Municipal (ISS).
Processos Trabalhistas – R$ 1.364.821: referem-se, basicamente a
pleitos das seguintes verbas: horas extras, férias, diferenças de
comissões, adicional periculosidade e, consequente reflexos.

NOTA 32 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:
Variações nas taxas de juros
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras, bem como as
despesas financeiras provenientes de financiamentos da Companhia
são afetados pelas variações nas taxas de juros, tais como CDI.
Em 31 de dezembro de 2018, foram estimados três cenários de
aumento ou redução nas taxas de juros. A seguir está apresentada a
exposição ao risco de juros das operações vinculadas à variação do
CDI.
Descrição R$
Caixa e Equivalentes de Caixa (vinculados ao CDI) 60.962.528
Fundo - Mercedes Benz (vinculado ao CDI) 39.973.187
Empréstimos - Swap 9.526.781
Exposição líquida vinculada ao CDI 91.408.934

Na operação “Empréstimos – Swap” a Companhia trocou o custo de
taxa de juros linear e a variação da moeda estrangeira (dólar
americano) pela variação do CDI pós-fixado, acrescido de 1,75%
ao ano.

A análise de sensibilidade considera a exposição líquida de caixa e
equivalentes de caixa, fundos e empréstimos, indexados à taxa CDI.
A tabela abaixo demonstra o valor da exposição líquida vinculada ao
CDI, considerando 3 possíveis cenários, quais sejam: cenário
provável, cenário II e cenário III:
Descrição Exposição líquida
Cenário provável 92.752.318
Cenário II 92.314.913
Cenário III 92.535.027

O cenário provável considera as taxas futuras de juros conforme
cotações obtidas no Banco Itaú S/A (projeção área econômica),
considerando as taxas projetadas para 31 de março de 2019. Os
cenários II e III consideram uma redução das taxas de juros em
50% e 25%, respectivamente.

NOTA 33 – EVENTOS SUBSEQUENTES:
Da data de encerramento das demonstrações contábeis até a data
de autorização para emissão (22 de fevereiro de 2019), não
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira ou
que necessitassem de divulgação.

NOTA 34 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS:
Em atendimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução
CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, a Diretoria da
Minasmáquinas S/A, declara que revisou, discutiu e concordou
com as demonstrações contábeis, bem como, concordam com a
opinião expressa no relatório dos auditores independentes relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, declaram,
ainda, que todas as informações relevantes relacionadas às
demonstrações contábeis, e apenas elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas na sua gestão.
Dessa forma, as demonstrações contábeis foram aprovadas pela
Administração da Companhia e autorizadas para emissão em 22
de fevereiro de 2019.

Contagem, 22 de fevereiro de 2019.
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Introdução
Examinamos as demonstrações contábeis da Minasmáquinas S.A.
(“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 líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Minasmáquinas S.A. em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).

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,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre
esses assuntos.
Recuperabilidade do ativo intangível de vida útil indefinida (Nota
explicativa 11)
A Companhia possui saldo significativo de ativo intangível com
vida útil indefinida em decorrência do registro do direito de
comercialização de suas mercadorias na área operacional da cidade
de Divinópolis – MG, cujo valor em 31 de dezembro de 2018 é de
R$ 6.184. As normas contábeis requerem que ativos intangíveis de
vida útil indefinida sejam objeto de teste de recuperabilidade pela
administração no mínimo anualmente, a menos que hajam
evidências que possam indicar a necessidade de antecipação do
teste. A Administração testou a recuperabilidade desses ativos
utilizando o método do Fluxo de Caixa Descontado.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, o
entendimento das premissas utilizadas para a realização do estudo
de recuperabilidade, incluindo projeções de crescimento, taxas de
desconto e risco. Avaliamos essas premissas àquelas utilizadas no
mercado e discutimos a razoabilidade das conclusões da
administração.
Observamos que as conclusões da administração e a documentação

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

suporte estão consistentes entre si, além das divulgações incluídas nas
demonstrações contábeis.
Provisão para contingências (Nota explicativa 31)
A Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos,
de natureza tributária, previdenciária, trabalhista e cível, decorrentes
do curso normal de suas operações. Especialmente no caso daqueles
de natureza tributária, eles são relativos a divergências na
interpretação das normas tributárias, autos de infração, entre outros.
A administração, com o apoio de seus consultores tributários internos
e externos, estima os possíveis desfechos para esses diversos assuntos,
provisiona aqueles considerados de perda provável e divulga aqueles
considerados como de perda possível.
A determinação das chances de perda, assim como dos valores objeto
da disputa, envolvem julgamento da administração, considerando
aspectos subjetivos e evoluções jurisprudenciais, que podem mudar
ao longo do processo. Não está sob o controle da administração quando
haverá uma decisão final, bem como o desfecho das ações. Com
isso, o desfecho, quando ocorrer, e os valores envolvidos definitivos,
podem ser diferentes daqueles considerados para provisão ou
divulgação e, por essa razão, definimos esse tema como uma área
de foco.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, a
atualização de nosso entendimento dos controles internos
estabelecidos pela administração para identificar e avaliar essas
contingências.
Entendemos o objeto das principais contingências e processos em
andamento, obtivemos a documentação suporte da avaliação da
administração, incluindo a determinação de valores pela Companhia
e avaliamos e discutimos a razoabilidade das conclusões da
administração.
Solicitamos e obtivemos confirmação direta dos consultores jurídicos
responsáveis pelos processos nas esferas administrativa e judicial.
Testamos, por amostragem, os cálculos dos valores utilizados para o
provisionamento e ou divulgação e avaliamos se as divulgações
realizadas estão alinhadas com as normas contábeis relevantes e
documentação suporte.
Observamos que as conclusões da administração e a documentação
suporte, incluindo as posições dos consultores internos e externos,
estão consistentes entre si e com o nosso entendimento sobre os objetos
das disputas, e com as divulgações incluídas nas demonstrações
contábeis.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade
da administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável,
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor
Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.

Valores correspondentes
Os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial
encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram anteriormente auditados
por outro auditor independente que emitiu relatório datado em 23 de

fevereiro de 2018 sem modificação.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação 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 demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda 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 e suas controladas
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis,  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 quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, 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 e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de

não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa 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 levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas
demonstrações contábeis representam as correspondentes
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 alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público.

Contagem, 22 de fevereiro de 2019.
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE PArA GErEN-
CiAmENTo DA rEDE DE urGÊNCiA E EmErGÊNCiA DA 

mACro SuDESTE – CiSDESTE .
aVIso de lICITaçÂo

lICITaçÃo N° 018/2019 . PreGÃo PreseNCIal N° 004/2019 . o 
CIsdesTe faz saber que as 09:00h do dia 11 de abril de 2019, no 
auditório da sede do CIsdesTe, localizado na rua Cel . Vidal, n° 
800, bairro são dimas, JuIZ de Fora, será realizada licitação para 
registro de preços para o fornecimento de combustível tipo Óleo die-
sel s10, para abastecimento 24 (horas), visando suprir as necessidades 
da frota de veículos oficiais e ambulâncias do CONSÓRCIO INTER-
muNICIPal de saÚde Para GereNCIameNTo da rede de 
urGÊNCIa e emerGÊNCIa da maCro sudesTe - CIsdesTe, 
atendendo desta forma as mICrorreGIões de alÉm ParaIba, 
aNdrelÂNdIa, erVÁlIa, rIo Pomba e VIsCoNde do rIo 
BRANCO , conforme condições e especificações contidas no Termo 
de referência, anexo II do edital . Tipo menor Preço por item .o edital 
completo poderá ser obtido pelos interessados na sede do CIsdesTe 
ou pelo endereço eletrônico . “WWW .CIsdesTe .Com .br” (edI-
TaIs - lICITações) . demais informações poderão ser obtidas pelo 
tel .: (32) 3250-0361  . JuIZ de Fora, 21 de março de 2019 . Izauro 
dos santos Callais- Pregoeiro .

5 cm -21 1206415 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

edITal de CoNVoCaçÃo
o Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de saúde 
da rede de urgência do Norte de minas – CIsruN, no uso das suas 
atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os senhores 
membros do Conselho Fiscal para reuniãoextraordinária a realizar-se 
no dia 25 de março de 2019, na sala de reuniões do Cisrun, situada na 
avenida Francisco Peres, nº 200 a, bairro Interlagos, montes Claros/
mGàs14h (quatorze horas) em primeira convocação com a presença de 
2/3 (dois terços) e às 14:30 (quatorze horas) em segunda convocação 
com os presentes no local, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
 1ª – apresentação das contas do mês de Janeiro e Fevereiro;
2ª – analise e aprovação do cronograma de reuniões para o ano de 
2019 .

montes Claros, 11 de março de 2019
Paulo elias rodrigues

Presidente do Conselho Fiscal

4 cm -22 1207094 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

edITal de CoNVoCaçÃo
o Presidente do Consórcio Intermunicipal de saúde da rede de urgên-
cia do Norte de minas – CIsruN, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o estatuto social, convoca os senhores membros do Conselho 
diretor para 1º reunião extraordinária a realizar-se no dia 25 de março 
de 2019, na sala de reuniões do Cisrun, situada na avenida Francisco 
Peres, nº 200a, bairro Interlagos, montes Claros/mG às 15:00 (quinze 
horas) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) e às 
15:30 (quinze horas e trinta minutos) em segunda convocação com os 
presentes no local, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1ª – deliberarem sobre atribuições previstas no artigo 16 de estatuto;
2ª – análise de cronograma de reuniões;
6ª – assuntos Gerais .

 montes Claros, 22 de março de 2019
silvanei batista santos
Presidente do CIsruN

4 cm -22 1207095 - 1

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que marcou a licitação, sob modalidade PreGÃo Pre-
seNCIal nº . 025/2019, do tipo menor preço, objetivando a aquisi-
ção de 01 (um) micro-Ônibus, 0 (zero) Km; ano de fabricação: ano 
corrente; capacidade mínima de 26 (vinte e seis) passageiros, mais 02 
(dois) motoristas, cor branca, à diesel, ar condicionado, acessibilidade 
através de poltrona móvel para pessoas com dificuldade de locomo-
ção, comprimento total aproximado de 8 .500mm, motor 4 cilindros, em 
atendimento à solicitação do departamento de Gestão da Frota - direto-
ria de Gestão administrativa . leis Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, 
lei Complementar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para 
realização da licitação: 09h do dia 08 de abril de 2019  . local aquisição 
do edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como 
abertura dos envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações 
pelo telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . ube-
raba/mG, 22 de março de 2019, rodrigo sene Queiroz, Pregoeiro .

4 cm -22 1206954 - 1

364 cm -21 1206202 - 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 320190322210736027.
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OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06

Mensagem da Administração
Tivemos produção recorde novamente atingindo 2.103,5 GWh, 
fechando 2018 com EBITDA ajustado de R$ 411,6 milhões, 76% supe-
rior ao de 2017, e margem EBITDA ajustada de 81,9%. O EBITDA 
ajustado superou as projeções de mercado, que em média apontavam 
para R$ 374 milhões¹ no ano. Esse bom resultado operacional, que 
confirma a consistência de nossos ativos e previsibilidade de nossa 
geração de resultados operacionais é apenas um entre muitos fatores 
que nos fazem continuar animados com o desempenho da Companhia. 
Destaco abaixo alguns dos mais importantes fatores que ajudam a 
ampliar o entendimento sobre nosso portfolio, negócio e oportunida-
des, concatenando-os com exemplos concretos de 2018:
1. Produção e previsibilidade. Paradoxalmente, tivemos um ano de 
recurso eólico abaixo do esperado mas pudemos demonstrar nova-
mente nossa capacidade de entregar resultados econômicos em linha 
com nosso plano de negócios. Em 2018 nossos ativos eólicos do 
Piauí e Maranhão foram impactados pela limitação de recursos natu-
rais decorrente do fenômeno La Ninã, que causou velocidade média 
do vento abaixo das médias históricas em todo o Nordeste (8,4 m/s 
observado Vs 8,9 m/s esperado³). Fevereiro e dezembro apresentaram 
a pior incidência eólica dos últimos 40 anos, 6 outros meses ficaram 
abaixo da média histórica de incidência e os demais meses próximos 
da média. Contudo, é muito importante observar que (i) mesmo tendo 
experimentado o pior ano em termos de recursos desde que chegamos 
na região dos projetos Delta, nossa produção anual de 2.103,5 GWh foi 
8,9% abaixo de nosso plano 2018, sendo que alguns de nossos projetos 
eólicos no Piaui e Maranhão continuaram figurando no ranking dos 10 
maiores fatores de capacidade do Brasil no ano e (ii) entregamos EBI-
TDA ajustado e margem EBITDA ajustada superiores às estimativas 
de mercado mesmo com menor recurso natural e com disponibilidade 
total do portfolio ainda inferior àquela que julgamos ser a de equi-
líbrio (94% realizado vs 96% alvo). Adicionalmente, diversificamos 
nosso portfolio com as novas aquisições causando redução da incerteza 
anual de produção via adição de capacidade solar em Minas Gerais e 
eólica na Bahia (após a conclusão da aquisição do Complexo Assuruá), 

ambas com regimes meteorológicos distintos de nossas regiões atuais. 
Por fim, a produção 8,9% mais baixa em um ano em que nossa princi-
pal região sofreu os efeitos de condições climáticas bastante adversas 
em relação à mèdia histórica de incidência de recursos confirma nossas 
análises apontando que a incerteza de produção de nosso portfolio é 
baixa e que a diversificação contribui para a alta previsibilidade de 
produção e resultados operacionais da Omega Geração. Com isso, não 
só podemos afirmar que desde o IPO em Julho de 2017 a Companhia 
obteve resultados econômicos acima das expectativas, como também 
continuamos com ótimas perspectivas em relação a nosso desempenho 
econômico futuro com provável aumento de volume de produção nos 
Deltas a partir da reversão dos efeitos climáticos observados desde 
2017, menor volatilidade de produção anual pela maior diversificação 
do portfólio, aumento da disponibilidade e manutenção de margens 
dados o longo prazo ponderado de contratação do nosso portfólio de 
15,1 anos e a consistente gestão de custos que temos feito ano após 
ano.
2. Nova escala consolidando a plataforma. Desde o IPO em julho 
de 2017, multiplicamos por 4,5 nossa capacidade instalada contratada 
atingindo 140% de crescimento só em 2018, o que deverá levar a subs-
tancial crescimento de receitas em 2019, quando todos os ativos adqui-
ridos estiverem incorporados e integrados à Omega Geração. Adquiri-
mos ativos com excelentes características técnicas, recursos sólidos e 
complementares ao nosso portfólio. Além de somar 669 MW de capa-
cidade contratada ao portfólio em 2018 que nos levam a 1.145 MW, 
as aquisições concluídas de Pirapora (160,54 MW), Delta 5 (54 MW), 
Delta 6 (54 MW) e as anunciadas de Assuruá (303 MW), Delta 7 (62,1 
MW) e Delta 8 (35,1 MW) são relevante confirmação da capacidade 
da Companhia de gerar novos negócios que vão, trimestre após trimes-
tre, a consolidando como plataforma de referência em investimentos 
de geração renovável no país. Além disso, as transações demonstram 
a existência de oportunidades de mercado para aquelas empresas que 
tenham capacidade executiva, profundo conhecimento técnico e seto-
rial, dando indícios positivos para a manutenção de forte crescimento 

nos próximos anos. Continuamos ativamente prospectando novas tran-
sações e especialmente entusiasmados com as perspectivas relaciona-
das a nossos acordos de preferência para aquisição de projetos desen-
volvidos pelos desenvolvedores parceiros Omega Desenvolvimento e 
FIP-IEER. Concomitantemente à compra de Assuruá, firmamos com 
o FIP-IEER um acordo de primeira oferta similar àquele vigente com 
a Omega Desenvolvimento, que nos dá acesso a um portfolio eólico e 
solar de aproximadamente 2.000 MW na mesma região da Bahia em 
que os projetos adquiridos estão localizados, o que viabilizará ganhos 
de escala e gestão que replicam o bem-sucedido caso do complexo 
Delta. Com esse novo acordo de preferência firmado, consolidamos 
nosso modelo de parceria com dois desenvolvedores de projetos de 
alta qualidade e atingimos um portfolio preferencial total de até 3.800 
MW, o que é um vetor de crescimento potencial valiosíssimo dada 
nossa crença de que mais de dois terços da nova capacidade de geração 
brasileira virá das fontes renováveis nos próximos 10 anos. Como refe-
rência, em 2018 as fontes renováveis foram responsáveis por 95% da 
expansão da capacidade instalada de geração do país5.
3. Alocação e estrutura de capital. Sendo fiéis aos princípios que nos 
trouxeram até aqui, mantivemos o rigor na alocação de capital e via-
bilizamos retornos acima de nosso alvo nas aquisições feitas ao longo 
do ano, especialmente por termos encontrado sinergias e oportunidades 
de otimizar os planos de negócios dos ativos. Adicionalmente aos bons 
retornos no nível dos ativos, as transações nos ajudaram a viabilizar 
otimização de nossa estrutura de capital, representada por nova linha 
de financiamento de médio prazo para financiar as aquisições que 
reduzirá nosso WACC consolidado sensivelmente.
4. 100% Renovável – compromisso com a sustentabilidade. A 
Companhia credita seu sucesso também a uma genuina preocupação 
com o meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades circun-
vizinhas. Somos uma geradora 100% renovável e em 2018 a energia 
limpa produzida pela Companhia evitou que 155,7 mil toneladas de 
CO26 fossem emitidas. Adicionalmente à grande valia de nossas ati-
vidades para o meio ambiente, temos o compromisso de sermos um 

agente promotor do desenvolvimento sustentável. Apenas nos últimos 
três anos, a Omega concluiu 11 projetos voluntários para desenvol-
ver as regiões dos complexos Delta Piauí e Delta Maranhão, focando 
em iniciativas para a educação e aumento de renda. Já vemos sinais 
de retomada da atividade desde meados de 2018 e a energia limpa, 
barata e rapidamente disponível é insumo chave para a retomada do 
crescimento nos próximos trimestres. Estamos totalmente preparados 
para atender nossos clientes nessas 3 dimensões e capturar grande 
participação na expansão da capacidade instalada brasileira. Ao longo 
dos próximos meses, liderados por nossa nova diretora financeira e 
RI, aumentaremos nossos esforços de divulgação da Companhia, seus 
atributos, conquistas e plano de negócios junto à comunidade de inves-
tidores continuando a construção de uma base global de investidores 
que continue a nos apoiar nos novos ciclos de crescimento. Tenho 
certeza que nossas entregas de 2018 são mais um importante passo 
para expandirmos o nível de confiança dos stakeholdes principais na 
Companhia, e no que ela pode criar de valor. Essa crescente confiança 
aliada a nossa capacidade de realização são os ingredientes essenciais 
para consolidarmos a Omega como empresa brasileira de referência na 
geração de energia renovável.

Antonio Augusto T. de Bastos Filho
Diretor Presidente

1 Média simples das estimativas de EBITDA de Itaú BBA, BOFA 
Merril Lynch, Santander, Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI
2 Variação anualizada da ação da Companhia (ticker: OMGE3) entre a 
data 31/07/2017 (data do IPO) e 28/02/2019
3 Vento no Nordeste. Fonte: MERRA (Modern-Era Retrospective 
analysis for research and Applications, Version 2)
4 Considera a participação de 50% que a Omega detém no Complexo.
5 Fonte: Banco de Informações de Geração Aneel – 15/03/2019
6 Fator de emissão em 2018 de acordo com MCTIC (http://www.mctic.
gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_cor-
porativos.html)

Demonstrações de Resultados do exercício 

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 21 – – 742.023 546.114
Custos da operação, 
conservação e compras 22 – – (441.737) (345.328)

Lucro bruto – – 300.286 200.786
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas, pessoal 
e gerais 23 (22.632) (17.440) (40.413) (33.808)

Outras receitas (despesas) 
operacionais 54 61.957 3.892 62.193

Resultado de equivalência 
patrimonial 10 52.233 46.256 9.110 3.531

29.655 90.773 (27.411) 31.916
Resultado operacional 29.655 90.773 272.875 232.702
Receitas financeiras 24 17.638 10.796 26.874 18.380
Despesas financeiras 24 (5.379) (1.190) (224.266) (119.202)

12.259 9.606 (197.392) (100.822)
Resultado antes do IRPJ 
e da contribuição social 41.914 100.379 75.483 131.880

IRPJ e CSLL 18 (28) – (25.452) (18.764)
Lucro líquido do exercício 41.886 100.379 50.031 113.116
Atribuível aos
Acionistas da controladora 41.886 100.379
Acionistas não controladores 8.145 12.737
Lucro líquido do exercício 50.031 113.116
Lucro líquido do exercício 
básico por ação – (R$) 25 0,3556 1,7972 0,3556 1,7972

Lucro líquido do exercício 
diluído por ação – (R$) 25 0,3505 1,2614 0,3505 1,2614

As notas explicativas são parte integrante

das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício  ndo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Reserva de capital Reserva de lucros

Capital 
social

Custo com 
captação de 

recursos
Ágio na subscri-

ção de ações

Opções 
de ações 

outorgadas 
reconhecidas

Reserva de 
ágio – Instrução 

CVM 319

Reserva 
bônus de 

subscrição
Reserva 

legal

Reserva 
de lucros 
a realizar

Estatu-
tária

AVJ de 
ações 

emitidas

Lucro 
líquido 

(prejuízos) 
acumulados Total

Participa-
ção de não 

controla-
dores

Total 
Geral

Em 1º de janeiro de 2017 265.296 (2.354) 19.926 10.851 3.768 – – – – – (1.953) 295.534 74.213 369.747
Transações com acionistas
Emissão primária com integralização 
deações Asteri e OE&I1 e OE&I2 950.629 – – – – – – – – – – 950.629 (23.790) 926.839

Bônus de subscrição de ações – – – – – 15.995 – – – – – 15.995 – 15.995
Ajuste a valor justo de ações emitidas – – – – – – – – – (95.733) (95.733) (95.733)
Aumento de capital pela oferta de ações 538.538 – – – – – – – – – – 538.538 – 538.538
Custo com captação do IPO – (30.714) – – – – – – – – – (30.714) – (30.714)
Realização da reserva especial de ágio – – – – (3.768) – – – – – – (3.768) – (3.768)
Extinção plano de opção de compra de ações – – – (10.851) – – – – – – 10.851 – – –
Dividendos – Preferencialista de Asteri – – – – – – – – – – – – (13.288) (13.288)
Outros – – – – – – – – – – – – 468 468
Destinação do resultado do exercício – – – – – – – – – – – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – – – – – 100.379 100.379 12.737 113.116
Reserva legal 4.921 – – – (4.921) – – –
Reserva de lucros a realizar – – – – – – – 15.406 – – (15.406) – – –
Dividendo mínimo obrigatório – – – – – – – – – – (10.684) (10.684) – (10.684)
Reserva de lucro estatutária e investimento – – – – – – – – 78.266 – (78.266) – – –
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.754.463 (33.068) 19.926 – – 15.995 4.921 15.406 78.266 (95.733) – 1.760.176 50.340 1.810.516
Em 1º de janeiro de 2018 1.754.463 (33.068) 19.926 – – 15.995 4.921 15.406 78.266 (95.733) – 1.760.176 50.340 1.810.516
Transações com acionistas
Prêmio recebido na outorga de opções – – – 2.450 – – – – – – – 2.450 – 2.450
Opções outorgadas aos colaboradores – – – 7.450 – – – – – – – 7.450 – 7.450
Baixa de não controladores pela perda 
decontrole na OMC – – – – – – – – – – – – 521 521

Dividendos – – – – – – – – – – – – (7.424) (7.424)
Dividendos – Preferencialista de Asteri – – – – – – – – – – – – (8.006) (8.006)
Lucro líquido do exercício – – – – – – – – – – 41.886 41.886 8.145 50.031
Reserva legal – – – – – – 2.094 (2.094) – – –
Reserva de lucros a realizar – – – – – – – 9.948 – – (9.948) – – –
Reversão da reserva de lucros a realizar – – – – – – – – – – – – – –
Reserva de lucro estatutária e investimento – – – – – – – – 29.844 – (29.844) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.754.463 (33.068) 19.926 9.900 – 15.995 7.015 25.354 108.110 (95.733) – 1.811.962 43.576 1.855.538

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa do exercício  ndo em
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
 atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Resultado antes do IRPJ e 
da CSLL 41.914 100.379 75.483 131.881

Ajustes:
Depreciação e amortização 256 6.118 120.316 59.158
Resultado de equivalência 
patrimonial (52.233) (46.256) (9.110) (3.531)

Encargos financeiros sobre 
empréstimos, financia-
mentos e debentures 5.008 – 180.616 92.301

Receita financeira de 
aplicações financeiras (18.497) – (27.880) (3.310)

Programa de remuneração 
baseado em ações 7.450 – 7.450 –

Amortização de custo de 
captação 161 – 4.275 –

Ganho por compra vantajosa – (61.621) – (61.621)
Outros – – – 29

(15.941) (1.380) 351.150 214.907
(Aumento) redução nos ativos
Clientes – – 570 (91.977)
Outros créditos 659 (10.384) (22.366) 6.052
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (1.448) 2.049 (7.968) 21.943
Obrigações trabalhistas e 
tributárias (705) – 6.103

Outras contas a pagar 2.268 7.000 (10.928) (3.590)
Caixa proveniente das 
(aplicado nas) operações (15.167) (2.715) 316.561 147.335

Dividendos recebidos 31.345 4.583 3.630 6.719
Juros pagos sobre empréstimos, 
financiamentos e debentures – – (140.327) (60.672)

IRPJ e CSLL pagos (28) – (16.609) (18.522)
Caixa líquido proveniente 
das atividades operacionais 16.150 1.868 163.255 74.860
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de participação 
Pirapora (455.601) – (455.601) –

Aquisição de ativo imobili-
zado e intangíveis (925) (2.229) (11.158) (212.147)

Caixa restrito 18.497 – 14.430 (37.872)
Aumento de capital social 
em controladas – (68.804) – –

Montante de caixa na perda 
de controle em OMC – – (2.397) –

Aquisição de investimento, 
liquida de caixa adquirido – (145.088) – (88.426)

Caixa aplicado nas ativi-
dades de investimentos (438.029) (216.121) (454.726) (338.445)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos, 
financiamentos e debentures 250.000 5.000 276.189 372.927

Custo de captação (1.574) – (1.574) –
Pagamento de principal – emprésti-
mos, financiamentos e debentures – (5.000) (104.174) (219.369)

Reembolso pela renegocia-
ção contratual – – 11.276 –

Aumento de capital social – 507.824 – 507.824
Redução de capital social – – – (72.730)
Dividendos pagos (10.684) – (28.195) (12.368)
Liquidação do saldo de redução de 
capital na aquisição de OE&I2 – – (20.000) –

Prêmio recebido na outorga 
de opções de ações 2.450 – 2.450 –

Caixa gerado pelas ativi-
dades de financiamentos 240.192 507.824 135.972 576.284

Aumento (redução) 
líquida em caixa e equi-
valentes de caixa (181.687) 293.571 (155.499) 312.699

Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 294.653 1.082 350.887 38.188
 No final do exercício 112.966 294.653 195.388 350.887

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras

Demonstrações de Resultados Abrangentes do exercício  ndo
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 41.886 100.379 50.031 113.116
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total 41.886 100.379 50.031 113.116
 Participação dos controladores 41.886 100.379
 Participação dos não controladores 8.145 12.737

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras

Demonstrações do Valor Adicionado do exercício  ndo em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas – 161 797.475 593.845
Vendas de mercadorias 
produtos e serviços – – 797.416 593.348

Outras receitas – 161 59 497
Insumos adquiridos de 
terceiros (12.727) 60.272 (354.781) (255.589)

Custos prods., mercs., e 
serviços vendidos – (2) (324.300) (304.989)

Materiais, energia, servs. de 
terceiros e outros (4.721) 59.784 (42.335) 48.973

Perda/recuperação de valores 
ativos (8.006) 490 7.179 427

Outros insumos – – 4.675 –
Valor adicionado bruto (12.727) 60.433 442.694 338.256
Depreciação, amortização e 
exaustão (256) (5.633) (120.316) (59.641)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Valor adicionado líquido (12.983) 54.800 322.378 278.615
Valor adicionado recebido 
em transferência 78.738 57.052 37.003 21.852

Resultado de equivalência 
patrimonial 60.239 46.256 9.110 3.531

Receita financeira 18.499 10.796 27.893 18.321
Valor adicionado total 65.755 111.852 359.381 300.467
Distribuição do valor 
adicionado 65.755 111.852 359.381 300.467

Pessoal 14.229 6.564 28.319 14.991
Impostos, taxas e 
contribuições 4.263 3.836 57.159 53.469

Remuneração de capitais de 
terceiros 5.377 1.073 223.872 118.891

Remuneração de capitais 
próprios 41.886 100.379 50.031 113.116

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração do exercício  ndo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
1. Contexto Operacional – A Omega Geração S.A. (“Controladora”) é 
uma sociedade por ações de capital aberto sediada em Belo Horizonte, 
na Avenida Barbacena, nº 472, 4º. andar, cujas ações de emissão são 
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no segmento 
de governança corporativa Novo Mercado, sob o código OMGE3. 
Fundada em 2008, a Omega é uma companhia que detém participação 
em ativos de geração de energia elétrica com foco em energia limpa 
e renovável, que atuam exclusivamente na produção e comercializa-
ção de energia elétrica, sem qualquer exposição ao desenvolvimento 
e implantação de ativos. O escopo de atuação do Grupo inclui as fon-
tes eólica, hidrelétrica e solar. A Omega e suas controladas diretas e 
indiretas (“Omega”, “Grupo” ou “Companhia”) opera 30 empreendi-
mentos, com capacidade total instalada para geração de 636,7 MW de 
energia renovável (considera a capacidade das joint ventures Hidrelé-
trica Pipoca (“Pipoca”) e Complexo Solar Pirapora), localizados nos 
estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Rio 
de Janeiro. A energia produzida é vendida por meio de contratos de 
longo prazo no ambiente de contratação regulada, obtidos em leilões 
promovidos pela ANEEL, com preços fixos indexados à inflação ou 

por meio de contratos em ambiente de contratação livre, cujos preços 
sofrem oscilações decorrentes da oferta e demanda de mercado. As 
informações por segmento e detalhe operacionais dos ativos da Com-
panhia estão apresentadas na Nota 6. As atividades do Grupo, assim 
como de seus concorrentes, são regulamentadas e fiscalizadas pela 
ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer 
impacto sobre as atividades do Grupo. Os termos abaixo são utiliza-
dos ao longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: 
• ACR – Ambiente de Contratação Regulada; • ACL – Ambiente de 
Comercialização Livre; • CCEAR – Contrato de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado; • CCEE – Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica; • LER – Leilão de Energia de Reserva; • MRE – 
Mecanismo de realocação de energia; • PLD – Preço de Liquidação das 
Diferenças; e • Proinfa – Programa de incentivo às fontes alternativas 
de energia elétrica.
2. Base de Preparação – 2.1 Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes 
de caixa 7 112.966 294.653 195.388 350.887

Clientes 8 – – 179.014 209.715
Dividendos a receber 15.468 4.276 1.190 839
Outros créditos 9 16.339 16.998 48.882 35.326

144.773 315.927 424.474 596.767

Não circulante
Caixa restrito 7 – – 95.964 82.514
Clientes 8 – – 6.917 341
Outros créditos 9 – – 1.340 1.349

– – 104.221 84.204
Investimentos 10 1.933.137 1.467.837 490.142 29.286
Imobilizado 11 2.991 2.176 2.648.212 2.735.290
Intangível 12 376 522 438.145 460.225

1.936.504 1.470.535 3.576.499 3.224.801
1.936.504 1.470.535 3.680.720 3.309.005

Total do ativo 2.081.277 1.786.462 4.105.194 3.905.772
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores 15 776 2.224 67.010 95.173
Empréstimos, financia-
mentos e debêntures 14 – – 107.868 135.480

Obrigações trabalhis-
tas e tributárias 16 8.496 9.201 22.039 24.949

Outras obrigações 17 6.448 14.861 14.642 63.499
15.720 26.286 211.559 319.101

Não circulante
Empréstimos, financia-
mentos e debêntures 14 253.595 – 2.001.142 1.747.249

Fornecedores 15 – – 12.864 15.615
IRPJ e CSLL diferidos 18 – – 20.907 12.064
Outras obrigações 17 – – 3.184 1.227

253.595 – 2.038.097 1.776.155
Total do passivo 269.315 26.286 2.249.656 2.095.256
Patrimônio líquido 20
Capital social 1.754.463 1.754.463 1.754.463 1.754.463
Custo com captação 
de recursos (33.068) (33.068) (33.068) (33.068)

Reservas de capital 45.821 35.921 45.821 35.921
Reservas de lucro 140.479 98.593 140.479 98.593
Ajuste de avaliação 
patrimonial (95.733) (95.733) (95.733) (95.733)

Patrimônio líquido atri-
buível aos controladores 1.811.962 1.760.176 1.811.962 1.760.176

Participação dos não 
controladores  – – 43.576 50.340

Total do patrimônio 
líquido 1.811.962 1.760.176 1.855.538 1.810.516

Total do passivo e 
patrimônio líquido 2.081.277 1.786.462 4.105.194 3.905.772

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

 
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 320190322210736028.
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que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada; as normas e regulamentos emiti-
dos pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e os pronuncia-
mentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e pela CVM, e que estão em conformidade 
com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). 2.2 Base 
de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para 
refletir (i) o valor justo de instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo através do resultado; e (ii) valor justo de ativos adquiridos 
e passivos assumidos em combinação de negócios. Os eventos subse-
quentes foram avaliados até 21/03/2019, data em que as demonstrações 
financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração. A apre-
sentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida 

pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a 
apresentação dessa demonstração, sendo considerada como informa-
ção suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações finan-
ceiras. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas são mensuradas utili-
zando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade 
opera (“moeda funcional”), que no caso da Omega é o real (“BRL” ou 
“R$”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$. 2.4 
Consolidação e investimentos: As demonstrações financeiras conso-
lidadas refletem os ativos, passivos e transações da Controladora e de 
suas controladas diretas e indiretas (“controladas”). A política contábil 
para a classificação dos investimentos e sua consolidação está descrita 
na Nota 10. As controladas, diretas e indiretas, bem como as participa-
ções em joint ventures e respectivas atividades agrupadas por unidade 
geradora de caixa (UGC) são as seguintes:

Localização das % Participação total
Controladas diretas e indiretas (consolidadas) operações Atividade 2018 2017
Controladas Diretas
Asteri Energia S.A. (“Asteri”) São Paulo Holding 64,45% 64,45%
Delta 1 Energia S.A. 1 (“Delta 1”) São Paulo Holding 100% 100%
Indaiá Grande Energia S.A. Mato Grosso do Sul Energia hidrelétrica com PCH – UGC Indaiás 100% 100%
Indaiazinho Energia S.A. Mato Grosso do Sul Energia hidrelétrica com PCH – UGC Indaiás 100% 100%
Omega Energia e Implantação 2 S.A. São Paulo Holding 100% 100%
Omega Comercializadora de Energia Ltda. 
(“OMC”) 3 São Paulo Comercialização de energia – 51%

Omega Geração Comercializadora de Energia 
Ltda. (“OMGC”) São Paulo Comercialização de energia 100% 100%

Omega Geração 1 S.A. São Paulo Holding 100% 100%
Controladas Indiretas
Delta 2 Energia S.A. 2 São Paulo Holding 100% 100%
Delta 3 I Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 II Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 III Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 IV Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 V Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 VI Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 VII Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Delta 3 VIII Energia S.A. Maranhão Geração de energia eólica – UGC Delta 3 100% 100%
Gargaú Energética S.A. Rio de Janeiro Geração de energia eólica – UGC Gargaú 64,45% 64,45%
Musca Energia S.A. São Paulo Holding 100% 100%
Porto Salgado Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 1 100% 100%
Porto das Barcas Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 1 100% 100%
Porto do Parnaíba Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 1 100% 100%
Porto do Delta Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 2 100% 100%

Sigma Energia S.A. Minas Gerais
Energia hidrelétrica com PCH – UGC Serra 
das Agulhas 100% 100%

Testa Branca I Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 2 100% 100%
Testa Branca III Energia S.A. Piauí Geração de energia eólica – UGC Delta 2 100% 100%

Joint Venture (equivalência patrimonial)
Localização das 
operações Atividade 2018 2017

Hidrelétrica Pipoca S.A. Minas Gerais Energia hidrelétrica com PCH 33,38% 25,50%
Omega Comercializadora de Energia Ltda. 
(“OMC”) 3 São Paulo Comercialização de energia 51% –

Pirapora Solar Holding S.A. 4 Minas Gerais Geração de energia solar 50% –
Pirapora II Solar Holding S.A. 4 Minas Gerais Geração de energia solar 50% –
Pirapora III Solar Holding S.A. 4 Minas Gerais Geração de energia solar 50% –
1 Anteriormente denominada Delta dos Ventos Energia S.A., razão social alterada conforme AGO do dia 30/04/2017.
2 Anteriormente denominada Potami Energia S.A., razão social alterada conforme AGO do dia 30/04/2017.
3 Perda de controle sem redução de participação, conforme Nota 4 (iv).
4 Participação adquirida em 2018, conforme Nota 4 (i).
2.5 Principais políticas contábeis: As políticas contábeis aplicadas às 
demonstrações financeiras são consistentes com as adotadas e divulga-
das nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores. A Com-
panhia não adotou antecipadamente quaisquer normas e interpretações 
que tenham sido emitidas ou alteradas, mas que ainda não estejam em 
vigor. As políticas contábeis das controladas e joint venture são ajus-
tadas, quando aplicável, para assegurar consistência com as políticas 
adotadas pela Omega. As políticas contábeis significativas e relevantes 
para a compreensão das demonstrações financeiras foram incluídas nas 
respectivas notas explicativas, com um resumo da base de reconhe-
cimento e mensuração utilizada pela Companhia. Pronunciamentos 
novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018: A Compa-
nhia aplicou, pela primeira vez, determinadas alterações às normas, em 
vigor para períodos anuais iniciados em 01/01/2018 ou após essa data. 
A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações, 
que são aplicáveis à Companhia, estão descritos a seguir: - CPC48/
IFRS 9 Instrumentos Financeiros – A Companhia adotou a partir de 
01/01/2018, a CPC48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros. Este pro-
nunciamento traz novas abordagens sobre a: (i) classificação e mensu-
ração de ativos e passivos financeiros, (ii) perda por redução ao valor 
recuperável e (iii) contabilização de hedge. Com base no histórico de 
instrumentos financeiros negociados pela Companhia, não foi identi-
ficado impacto no reconhecimento e mensuração, sendo mantidos os 
métodos de valor justo ou custo amortizado atualmente já utilizados. 
Em relação às perdas de recuperabilidade sobre créditos, o CPC48/
IFRS 9 requer a adoção de um modelo de perdas esperadas para o reco-
nhecimento de impairment do contas a receber mensurado ao custo 
amortizado, seja por um período de 12 meses ou pela extensão da vida 
do ativo, em substituição ao modelo de perdas incorridas da IAS 39, 
contudo a Companhia não identificou impactos, dado o baixo nível 
de inadimplência da carteira de clientes, bem como as medidas para 
a gestão do risco de crédito adotadas pela Companhia de descritas na 
Nota 3. - CPC47/IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes – A 
Companhia adotou a partir de 01/01/2018, a CPC47/IFRS 15 – Receita 
de Contratos com Clientes. Esse novo pronunciamento tem como prin-
cípio fundamental o reconhecimento da receita quando da transferên-
cia de controle dos bens e serviços para o cliente e por um montante 
que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito a receber 
em troca da transferência desses bens ou serviços. A Companhia segue 
a estrutura conceitual da norma, baseada no modelo das cinco etapas 
determinadas pelo CPC47/IFRS 9. A adoção desse pronunciamento 
não gerou impactos relevantes para Companhia. A Companhia anali-
sou os demais novos pronunciamentos, normas e interpretações emi-
tidas e aplicados pela primeira vez em 2018 e não identificou impacto 
significativo no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela 
Companhia. Pronunciamentos emitidos, mas ainda não vigentes: A 
Companhia avaliou as principais alterações advindas dos novos pro-
nunciamentos contábeis e da revisão de pronunciamentos existentes 

emitidos pelo IASB/CPC até a data dessas demonstrações financeiras, 
mas que ainda não estão em vigor. Nessa avaliação, foi realizado o 
julgamento de quais alterações seriam relevantes para a Omega, quan-
titativa ou qualitativamente. Além da adoção do IFRS 16, detalhada a 
seguir, não existem outros pronunciamentos, normas e interpretações 
emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administra-
ção, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido 
divulgado pela Companhia. CPC06(R2)/IFRS 16 Arrendamento 
mercantil: Em janeiro de 2016, o IASB emitiu o pronunciamento 
IFRS 16, que substitui a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil 
e interpretações relacionadas. A IFRS 16 estabelece que em todos os 
arrendamentos com prazo superior a 12 meses, com limitadas exce-
ções, o arrendatário deve reconhecer um passivo de arrendamento no 
balanço patrimonial no valor presente dos pagamentos, mais custos 
diretamente alocáveis e ao mesmo tempo que reconhece um ativo 
representando o direito de uso correspondente ao ativo subjacente o 
prazo do arrendamento. Durante o prazo do arrendamento mercantil, 
o passivo é ajustado para refletir os custos financeiros e pagamentos 
feitos e o direito de uso é amortizado, semelhante às regras de arren-
damento financeiro segundo a IAS 17. Os arrendatários devem reco-
nhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arren-
damento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Este 
pronunciamento vigora para períodos anuais com início em ou após 
01/01/2019. A Companhia fará a transição utilizando a abordagem 
retrospectiva modificada simples, ou seja, aplicará os requerimentos da 
norma de arrendamento mercantil a todos os seus contratos existentes 
na data de aplicação inicial, em 01/01/2019, reconhecendo um pas-
sivo de arrendamento e um ativo intangível decorrente dos direitos de 
uso. Sendo assim, não são serão reapresentadas informações e saldos 
em base comparativa. A nova política contábil para reconhecimento e 
mensuração dos arrendamentos inclui: • Contratos cujos prazos sejam 
superiores a 12 meses; • Operações cujos valores sejam superiores a 
R$ 1 milhão; e • Aplicação de uma taxa de desconto única à carteira de 
arrendamentos, sendo essa taxa média dos contratos de empréstimos 
e financiamentos do Grupo; A Companhia arrenda terras nos parques 
eólicos e vincula o arrendamento a um percentual sobre as receitas 
dos empreendimentos. Esses contratos possuem vigência semelhante 
aos prazos de autorização governamental para operação dos parques, 
geralmente 35 anos. Esses foram os dados considerados para a adoção 
do IFRS 16, de acordo com a nova política contábil da Companhia 
vigente a partir de 1º. de janeiro de 2019. Existem outros contratos de 
arrendamento, como por exemplo, veículos e pequenos imóveis, con-
tudo não foram enquadrados dentro da política por possuírem baixo 
valor. Dentro deste contexto espera-se que a adoção inicial da IFRS 16 
impacte as demonstrações financeiras e processos internos. Os efeitos 
mais significativos estimados, que podem sofrer variações decorren-
tes da finalização dos calículos quando do efetivo reconhecimento em 
2019, se relacionam com:

Estimativa do impacto (*)

Descrição

Adoção 
Inicial 

2019 2020 2021
2022 a 

2030
2031 a 

2040
Após 
2040

Reconhecimento de novos ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 58.286 – – – – –
Aumento do custo com depreciações e amortizações 2.070 2.070 2.070 16.562 18.076 15.367
Aumento das despesas financeiras decorrentes da recomposição do valor nominal do passivo 4.999 5.062 5.121 47.038 45.355 19.165
Redução do custo caixa de O&M pela cessação da contabilização do arrendamento operacional 4.215 4.360 4.455 47.255 62.155 62.586
(*) Os valores após a data de adoção demonstrados neste quadro con-
sideram somente os contratos hoje vigentes, sem qualquer impacto de 
futuras aquisições ou ampliações de parques.
Os cálculos acima consideram uma taxa de desconto de 4,71% ao 
ano em termos reais, inflação projetada de 4% ao ano e prazo médio 
remanescente ponderado dos arrendamentos de 29,5 anos. Uma 
variação de 1 ponto percentual na taxa de desconto alteraria o valor 
justo do passivo em aproximadamente R$6 milhões. As controladas 
em conjunto que juntas formam o Complexo Solar Pirapora, tam-
bém arrendam as terras em que os parques solares estão implanta-
dos. Desta forma, considerando as características contratuais, essas 
controladas em conjunto esperam o reconhecimento de um ativo de 
direito de uso e um passivo de arrendamento na adoção inicial no 
valor aproximado de R$17 milhões. A Administração da Companhia 
entende que a redução do custo caixa de O&M e aumentado do custo 
de depreciação e juros a partir da adoção inicial deste pronuncia-
mento não deverá gerar impacto material no resultado de equivalên-
cia patrimonial desta investida. 2.6 Estimativas e julgamentos con-
tábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer 

o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte 
da Administração da Companhia. Essas estimativas são baseadas no 
melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos 
fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo 
que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. As 
estimativas e julgamentos significativos utilizados pela Companhia 
na preparação destas demonstrações financeiras estão apresentados 
nas seguintes notas:

Nota Estimativas e julgamentos significativos
2.5 Impactos do IFRS 16
5 Combinação de negócios e transação com acionistas
8 Perdas de crédito esperadas
11 Imobilizado
12 Intangível
13 Teste de impairment de ativos não financeiros

10
Portfólio de Negociação de Contratos de Venda de Energia 
(Trading)

26 Remuneração baseada em ações
28 Processos judiciais

3. Gestão de Riscos – A Omega realiza a gestão de riscos com o obje-
tivo de suportar o atingimento de suas metas e para garantir a solidez e 
a flexibilidade financeira da companhia e a continuidade do negócio. 
Dentro da estrutura de governança, o Conselho de Administração conta 
com um Comitê de Auditoria e Riscos, que é responsável por apoiar o 
Conselho de Administração nas decisões relativas à gestão dos riscos 
por meio de recomendações. Há também um Comitê de Operações 
com Partes Relacionadas, que visa assegurar a independência entre as 
empresas do Grupo e garantir que os objetivos de cada uma das empre-
sas e de seus acionistas respectivos sejam alcançados sem interferên-
cia. A estratégia de gestão de riscos da Omega objetiva proporcionar 
uma visão integrada dos riscos aos quais a Companhia está exposta, 
por meio de uma matriz de riscos e impactos, revisada e atualizada 
periodicamente, que contempla as áreas operacionais, financeira, jurí-
dica, regulatória, gestão de pessoas, fusões e aquisições e funding. São 
mapeados diversos riscos, classificados por sua relevância, sendo os 
mais relevantes listados a seguir: • Riscos operacionais: relacionados 
à eficiência operacional dos ativos, disponibilidade dos sistemas, pes-
soas e processos internos; • Riscos hidrológicos e climáticos: relacio-
nados ao mecanismo de realocação de energia – MRE e estimativas de 
afluências e ventos nas sub-regiões climáticas onde estão localizados 
os ativos;; • Riscos de Mercado: relacionados a preços, sazonalidade 
das receitas, inflação e taxas de juros; • Risco de crédito: Relaciona-
dos aos créditos com clientes e investimentos financeiros; • Risco de 
liquidez: relacionado ao cumprimento de obrigações financeiras. 3.1 
Riscos operacionais: A Companhia contrata prestadores de serviços 
terceirizados para as atividades de operação e manutenção (“O&M”) 
de suas centrais geradoras de energia elétrica, comumente o fornecedor 
dos equipamentos, e, caso esses serviços não sejam adequadamente 
executados, a Companhia poderá sofrer um efeito adverso relevante. A 
gestão desse risco é feita no sentido de garantir a eficiência operacional 
das usinas, sendo mantidos planos de manutenção e monitoramento 
semanal, além de planos de manutenção preventiva e inspeção roti-
neira dos ativos semestralmente, bem como o acompanhamento tem-
pestivo da geração de energia nos parques, de forma a realizar inter-
venções necessárias, inclusive em relação aos prestadores de serviços, 
para corrigir desvios. A Companhia depende altamente dos serviços de 
profissionais técnicos na execução de suas atividades e caso a Compa-
nhia venha a perder os principais integrantes desse quadro de pessoal, 
terá de atrair e treinar pessoal adicional para sua área técnica, o que 
pode gerar custos adicionais. A área gestão de pessoas da Companhia 
possui um processo estruturado para contratar e/ou repor pessoas 
chave para posições técnicas e de liderança da organização, além de 
manter objetivos e programas para seu desenvolvimento contínuo e 
retenção. Adicionalmente, os processos e sistemas da Companhia con-
tam com um ERP que garante a integração das informações das áreas 
de negócios com os sistemas contábeis e gerenciais da Omega e são 
atualizados periodicamente para capturar alterações processuais rele-
vantes e avanços no ambiente tecnológico. 3.2 Risco hidrológico e 
climático: A energia gerada pelas PCHs é influenciada pelo regime 
hidrológico dos rios das regiões onde estão implantadas. Em função 
dos requisitos regulatórios no Brasil, a receita proveniente da venda de 
energia das PCHs pode não ser auferida pela energia efetivamente 
gerada, e sim pela garantia física de cada usina, determinada pelo 
poder concedente, em um mecanismo opcional denominado MRE, que 
faz o compartilhamento da energia, transferindo o excedente daqueles 
que geraram além de suas garantias físicas individuais para aqueles que 
geraram abaixo delas. A opção é realizada anualmente. As eventuais 
diferenças entre a geração e a garantia física do MRE são ajustadas 
proporcionalmente entre os participantes e a quantidade deste ajuste é 
valorada ao PLD, mediante a aplicação de um fator de ajuste conhecido 
como Generation Scaling Factor (GSF). A PCH Serra das Agulhas e 
PCH Pipoca (joint venture não consolidada) participam desse meca-
nismo e representam uma exposição de aproximadamente 5% do por-
tfólio da Omega com exposição a esse risco, considerando a capaci-
dade instalada das usinas. A Omega entende que esse é um risco sistê-
mico relevante, contudo com baixo potencial de impacto para a Com-
panhia. Nos ativos eólicos, os contratos de venda de energia no mer-
cado regulado têm estrutura que mitiga o impacto financeiro de inter-
mitências do recurso eólico. Os contratos são realizados pela modali-
dade disponibilidade, com pagamentos mensais, sem obrigação mensal 
de entrega de energia. Além disso, para as obrigações anuais são defi-
nidas bandas inferiores e superiores de geração, de forma que não haja 
impacto econômico para os ativos se a geração de energia estiver den-
tro dessas bandas, neste dispositivo, são estabelecidos limites inferio-
res (-10%) e superiores (30)% para o 1º ano, 20% para o 2º ano e 10% 
para o 3º ano e 0% para o 4º ano, os quais funcionam como estabiliza-
dores do fluxo financeiro). As variações de geração são necessaria-
mente equalizadas apenas a cada 4 anos, quando qualquer variação 
negativa ou positiva é liquidada. Em relação às análises anuais, quando 
a geração acumulada em determinado período estiver acima ou abaixo 
dessa banda, liquida-se o excedente a esta banda ao PLD (quando 
acima) ou ao máximo entre a PLD ou o preço contratual (quando 
abaixo). Dentre os parques da Companhia somente a UGC Gargaú e 
um dos oito parques que compõem a UGC Delta 3 não estão sujeitos a 
esse mecanismo, pois as variações de geração são ajustadas pelos pre-
ços e penalidades definidas previamente nos contratos. 3.3 Risco de 
mercado: O risco relacionado às taxas de juros provém da flutuação 
das taxas de mercado. A exposição da Companhia deriva, principal-
mente, de empréstimos e financiamentos e aplicações financeiras com 
taxas de juros pré ou pós-fixadas, TJLP e índices de inflação. A carteira 
composta por esses instrumentos financeiros é monitorada mensal-
mente, permitindo o acompanhamento dos resultados financeiros e seu 
impacto no fluxo de caixa. Quanto ao risco de aceleração inflacionária, 
os contratos de venda de energia de longo prazo em vigor possuem 
cláusula de reajuste inflacionário, o que representa um hedge natural 
para as dívidas e obrigações indexadas aos índices de inflação. Uma 
análise de sensibilidade sobre os impactos decorrentes desse risco está 
apresentada na Nota 29.2. A Omega comercializa energia no ACR e no 
ACL. No ACR, a venda se dá por meio de contratos provenientes de 
leilões, cujos preços são pré-determinados, corrigidos por um determi-
nado índice inflacionário. Nesse ambiente, o risco às variações do 
preço de mercado e ao PLD decorrem dos ajustes de balanço energé-
tico, quando a geração é diferente da energia vendida, liquidados no 
curto prazo pela CCEE, conforme regras de cada contrato e suas ban-
das, como descrito no item risco hidrológico e climático acima. Parcela 
substancial da energia comercializada está vinculada aos contratos 
regulados, o que reduz a exposição da Companhia à variação de pre-
ços. Eventualmente, com vistas a ajustar sua posição estrategicamente 
ao momento de mercado, a Companhia pode adotar o expediente da 
descontratação de energia, que consiste em desvincular a energia 
gerada do ACR para negociá-la no ACL, de acordo com as regras da 
ANEEL. No ACL, a Companhia procura vender gradativamente a 
energia disponível, com vistas a preços atrativos e à minimização do 
risco de exposição aos preços de curto prazo (spot ou PLD). Na parcela 
dos ativos vinculada ao ACL, a diferença entre a geração e a venda é 
liquidada no mercado de curto prazo pela CCEE. Fatores relacionados 
à liquidez do mercado de energia podem afetar os preços de mercado. 
3.4 Risco de crédito: Os riscos de crédito decorrem das operações 
comerciais da Companhia, incluindo os compromissos futuros de 
venda já contratados ou de investimentos financeiros. Como forma de 
minimizar o risco de crédito nos contratos de venda de energia elétrica 
para consumidores livres, comercializadoras e geradoras no ACL, a 
Companhia exige garantias que podem ser fiança bancária ou outra 
modalidade de garantia, de acordo com a política de crédito. A Compa-
nhia, por meio de sua área de crédito, realiza uma análise e estabelece, 
de acordo com sua Política de Crédito, as garantias que deverão ser 
exigidas dessas contrapartes. Os créditos de todos os clientes e a sua 
exposição aos diversos setores da economia são avaliados periodica-
mente, de modo a manter a diversificação da carteira e a diminuir a 
exposição ao risco específico setorial. No ACR, os clientes decorrem 
dos contratos adquiridos nos leilões promovidos pela ANEEL, por 
meio da CCEE, cujo padrão contratual estabelecido na Convenção de 
Comercialização de Energia Elétrica na Resolução Normativa ANEEL 
nº 109/2004, requer a constituição de garantias financeiras como con-
dição necessária à adesão e à operação do agente de mercado no âmbito 
da CCEE. Esse mecanismo minimiza o risco de crédito da contraparte 

nesses contratos nas operações liquidadas no curto prazo. Em relação 
aos investimentos financeiros, limites de crédito são avaliados e prati-
cados para cada contraparte com a qual temos exposição de crédito. 
Além disso, a Omega busca a diversificação da carteira e observa dife-
rentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes 
que foram avaliadas para negociação. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima do crédito, sendo resumida 
no quadro a seguir:

Consolidado
Nota 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 7 195.388 350.887
Clientes 8 185.931 210.056
Caixa restrito 7 95.964 82.514
Total 477.283 643.457
3.5 Risco de liquidez: O risco de liquidez refere-se à possibilidade da 
Omega não cumprir suas obrigações contratuais nas datas previstas, 
bem como encontrar dificuldades em atender às necessidades do seu 
fluxo de caixa devido a restrições de liquidez do mercado. Os prin-
cipais passivos financeiros contratados são os financiamentos com o 
BNDES, Debêntures emitidas e arrendamentos operacionais, sendo 
seus vencimentos contratuais demonstrados nas Notas 14 e 27. A 
Companhia monitora o nível esperado de entradas e saídas de fluxos 
de caixa individualmente por empresa controlada, de forma a garan-
tir suprimento adequado de caixa em cada operação individualmente. 
Eventualmente, podem ser utilizados instrumentos de adiantamento 
de capital ou as contas reservas vinculadas aos empreendimentos para 
coberturas pontuais de caixa. A Companhia busca relacionamento 
bancário regular para manter atualizado seus limites de crédito junto 
às instituições financeiras parceiras no intuito de estar preparada para 
obter, se necessário, linhas de crédito para auxiliar na gestão de liqui-
dez de curto prazo. Relativamente ao risco de aceleração de dívida, 
o Grupo tem contratos de financiamentos com cláusulas restritivas 
(“covenants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações, 
relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, gera-
ção de caixa e outros. Essas cláusulas restritivas têm sido atendidas e 
não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações, 
conforme divulgado na Nota 14.5. 3.6 Seguros: A Companhia man-
tém seguro de responsabilidade civil e patrimonial que cobre, entre 
outros riscos, fogo ou danos às propriedades da Companhia, como por 
exemplo danos elétricos/materiais, quebra de máquinas, roubos/furtos 
de bens, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de raios, 
explosão, implosão e queda de aeronaves, além de danos causados 
a terceiros. Além disso, a Companhia possui, também, cobertura de 
lucros cessantes que indeniza a perda de lucro líquido e despesas fixas 
em decorrência de danos materiais que incorram em interrupção dos 
seus negócios pelo período de até 12 meses. A Companhia acredita 
que há baixos riscos na interrupção dos seus negócios. O valor total de 
cobertura de seguros é de aproximadamente R$3,4 bilhões. A Omega 
acredita que mantêm seguros adequados ao mercado de atuação da 
Companhia no Brasil.
4. Eventos Especiais Ocorridos Durante o Exercício –  Os eventos 
especiais ocorridos durante o exercício são aqueles que, no julgamento 
da Companhia, impactaram significativamente a posição financeira 
e patrimonial, seja pela sua natureza ou pelo seu valor significativo. 
Para determinar se um acontecimento ou transação é não recorrente, 
a Companhia considera fatores quantitativos e qualitativos, tais como 
frequência e o impacto sobre o resultado do exercício. Os eventos espe-
ciais identificados são descritos a seguir. 4.1 Aquisição de 50% do 
Complexo Solar Pirapora: Em 07/12/2018 a Omega informou aos 
seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos fatos rele-
vantes divulgados em 14 de agosto e 24/09/2018, que foi concluída a 
aquisição de 50% do Complexo Solar Pirapora, sendo 30% da EDF 
Renewables do Brasil (EDF EN do Brasil Participações Ltda.) e 20% 
da Canadian Solar UK Projects Ltd. O valor final da transação (enter-
prise value) foi, de acordo com os valores negociados, de R$ 1.100 
milhões, sendo R$ 456 milhões pagos em dinheiro nesta data, após 
descontar o valor de R$ 644 milhões relativos ao endividamento exis-
tente nos complexos solares adquiridos, incluindo a dívida líquida e o 
capital de giro estimado. Com a conclusão da Transação, a Omega e a 
EDF Renewables do Brasil passarão a deter, cada uma, 50% do capital 
do Complexo Pirapora, com o controle compartilhado das operações 
dos parques. Os impactos contábeis dessa aquisição estão descritos 
na Nota 5.1. 4.2 Nova estrutura de governança na Omega Comer-
cializadora Ltda. Em 01/07/2018, o Conselho de Administração 
da Companhia aprovou nova estrutura de governança para a Omega 
Comercializadora Ltda. (“OMC”), bem como um novo plano de negó-
cios para incluir atividades de negociação (trading) de energia em seu 
portfólio. Com a efetivação dessa operação, a OMC passou a dedicar 
suas atividades ao trading de energia exclusivamente com terceiros, 
não mais transacionando energia gerada pelos ativos da Companhia. A 
nova estrutura de governança prevê um Conselho de Gestão e Diretoria 
que foram constituídos pela indicação dos sócios de maneira compar-
tilhada. A gestão é baseada em um plano de negócios de longo prazo 
aprovado pelos sócios. Os resultados serão distribuídos aos acionistas 
a medida em que estiverem disponíveis. A aprovação dessa estrutura 
resultou no compartilhamento do controle da OMC, que consequente-
mente deixou de ser consolidada. De acordo com as regras específicas 
do IFRS 10, correspondente ao CPC 36(R3) a OMC não é mais con-
solidada nas demonstrações financeiras, sendo assim, em 01/07/2018, 
foram revertidos todos os ativos e passivos da OMC e participações 
de não controladores, passando a Companhia a registrar a participação 
remanescente neste investimento pelo valor justo na data em que o 
controle foi perdido. Após este reconhecimento inicial, o investimento 
passa a ser apurado pelo método de equivalência patrimonial. Foi reco-
nhecida no resultado de equivalência patrimonial do exercício uma 
perda de R$ 669 relativa a avaliação ao valor justo da participação. 
O quadro a seguir resume o resultado gerado pela perda de controle.

1º/07/2018
Valor justo total do investimento (2.334)
Participação societária na data da perda do controle 51%
Valor justo da participação remanescente (1.190)
Valor contábil do investimento (521)
Resultado na perda de controle (669)
O quadro abaixo resume os ativos e passivos de OMC, em 30/06/2018.
Ativo Passivo
Caixa e equivalentes 
de caixa 2.397 _ Fornecedores 22.946

Clientes 23.555
Obrigações trabalhistas e 
tributárias 9.013

Outros créditos 8.819 Outras obrigações 2.556
Total do Passivo 34.515
Patrimônio líquido 256

Total do ativo 34.771
Total do passivo e patri-
mônio líquido 34.771

A composição do investimento na data da perda de controle da Compa-
nhia sobre a OMC é como segue:

1º/07/2018
Patrimônio líquido na data da perda de controle 256
(-) Dividendos distribuídos até a data da perda do controle 1.276
(=) Valor base para cálculo do investimento (1.020)
Valor contábil do investimento Omega na data da perda 
do controle (521)

Valor contábil da participação de não controlador na data 
da perda do controle (499)

4.3 Acordo vinculante para aquisição de 100% do Complexo 
Eólico Assuará e acordo de direito de primeira oferta: Em 
31/12/2018, a Companhia assinou um acordo vinculante para adquirir 
100% do Complexo Eólico Assuruá (“Complexo Assuruá”), no interior 
da Bahia na cidade de Gentio do Ouro, com capacidade instalada de 
303 MW, além de um acordo de direito de primeira oferta para adquirir 
os projetos a serem desenvolvidos pelo Fundo de Investimentos em 
Participações (“FIP IEER”) responsável pelos investimentos da CER 
– Companhia de Energias Renováveis na região. O Complexo Assuruá 
é formado por 13 centrais eólicas vencedoras dos leilões LER de 2013 
e de 2014, com início da operação comercial (COD) em abril de 2016 
e fevereiro de 2018, respectivamente. Além disso, o FIP IEER possui 

  

 
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 320190322210736029.



 10 – sábado, 23 de março de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

OMEGA GERAÇÃO S.A.

3/7

na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento 
de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW, projetos sobre 
os quais a Omega passa a ter o direito de primeira oferta na aquisi-
ção após entrada em operação dos ativos. O valor da operação para 
a aquisição de 100% da participação foi avaliado em R$ 1,9 bilhão, 
e será pago da seguinte forma: (i) assunção de dívida líquida no valor 
de R$ 1.018 milhões existentes nos projetos e (ii) pagamento em caixa 
pela Companhia originados via recursos atualmente disponíveis e 
linhas de financiamento disponíveis junto a credores, sendo que 28% 
da parcela em caixa poderá ser paga em ações, em até 3 anos, a cri-
tério da Omega. Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em 
função de variação de capital de giro dos ativos entre a data do acordo 
e a data final da aquisição e correção monetária das parcelas diferidas. 
A conclusão da operação está sujeita à certas condições precedentes 
de fechamento incluindo aprovação da autoridade antitruste brasileira 
(“CADE”) e consentimento de credores. A Companhia espera concluir 
a aquisição durante o 1º. Semestre de 2019. 4.4 Contrato para a 
transferência de ativos de Delta 7 e 8: O Conselho de Administra-
ção em reunião realizada em 28/12/2018, aprovou a celebração pela 
Companhia de Term Sheet entre a Companhia e a Omega Gestora de 
Recursos Ltda. em conjunto com a Tarpon Gestora de Recursos S.A. 
(“Gestoras”) por meio do qual a Companhia e as Gestoras outorgaram-
-se, respectivamente, opções de (i) aquisição ou reorganização socie-
tária e (ii) alienação ou reorganização societária para transferência 
dos ativos de geração de energia eólica denominados Delta 7 e Delta 
8, com capacidade instalada projetada de 97,2 MW e expectativa de 
entrada em operação comercial no final de 2019, ambos localizados 
no Maranhão, adjacentes ao Complexo Eólico Delta 3. Desde agosto 
de 2018, a diretoria executiva da Companhia e o Comitê de Opera-
ções com Ativos de Partes Relacionada da Companhia têm conduzido 
tratativas com as Gestoras em relação às condições e estruturas para 
transferência dos Ativos, o que culminou na recomendação do Comitê 
para a aprovação da celebração do documento que consubstancia as 
referidas opções pelo Conselho de Administração. Conforme previsto 
no Term Sheet, a efetiva transferência dos Ativos é condicionada à 
verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a efetiva 
celebração de Contratos de Comercialização da Energia, em volume 
mínimo estabelecido, no ambiente de comercialização livre e a efetiva 
entrada em operação comercial dos Ativos. As opções decorrentes dos 
projetos eólicos vencedores do leilão estavam outorgadas e são exer-
cíveis a partir do cumprimento de condição precedente e não estavam 
exercidas em 31/12/2018. De acordo com os termos do acordo, o preço 
a ser pago pela aquisição/venda obedece uma metodologia de fluxo 
de caixa descontado, a ser verificado quando as opções forem exer-
cidas. Desta forma, o valor justo das opções de compra e de venda 
são idênticos, pois garantem as mesmas condições para as partes, não 
gerando a obrigação de registro contábil de um ativo ou um passivo 
na referida transação.
5. Aquisição de Participações – Política contábil: O método de aqui-
sição é usado para contabilizar cada combinação de negócios reali-
zada pela Companhia, que consiste em 4 etapas: • Determinar a data 
de aquisição; • Determinar o adquirente e a adquirida; • Determina 
a contraprestação transferida pela aquisição do controle (Preço); e 
• Mensurar o ágio ou ganho por compra vantajosa. A data da aquisição 
é a data em que normalmente a Companhia assume o controle dos ati-
vos. Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método 
de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da 
contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor justo na 
data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controla-
dores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente 
deve mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo 
valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos iden-
tificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são 
contabilizados como despesa quando incorridos. Ao adquirir um negó-
cio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos 
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos 
contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes 
na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte da adqui-
rida, de derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na 
adquirida. A contraprestação transferida para a aquisição de um negó-
cio é o valor justo dos ativos transferidos, incluindo caixa, passivos 
incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia na 
data da aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da 
contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data 
de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores 
na adquirida. Qualquer contraprestação contingente a ser transferida 
pela adquirente será reconhecida ao valor justo na data de aquisição. 
Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contin-
gente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser 
reconhecidas de acordo com o CPC 48 na demonstração do resultado. 
Custos diretamente relacionados com aquisição são contabilizados no 
resultado do exercício conforme incorridos. Um ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ou ganho por compra vantajosa é 
mensurado pela diferença entre o valor justo dos ativos adquiridos e 
passivos assumidos em relação à contraprestação transferida e é reco-
nhecido na data da aquisição. Quando a contraprestação transferida é 
maior que o valor justo dos ativos, um goodwill é reconhecido no ativo 
e testado para fins de impairment de acordo com a política contábil 
descrita na Nota 13. Quando é menor, um ganho por compra vantajosa 
é reconhecido no resultado do exercício. Os ativos intangíveis reco-
nhecidos no âmbito da combinação de negócios são contabilizados de 
acordo com a política contábil descrita na Nota 12. Quando uma tran-
sação envolver a assunção de controle de negócios pela Companhia, 
mas sem haver alteração nas partes controladoras finais desse negócio, 
a Companhia registra a transação pelos seus valores contábeis, sem 
qualquer ganho ou ágio. A aquisição de participação em negócios de 
controle compartilhado também são contabilizados pelo método de 
aquisição, contudo considerando a proporção da participação adquirida 
nos ativos e passivos do negócio controlado em conjunto. Estimativas 
e julgamentos contábeis críticos: A contabilização da combinação 
de negócios requer que a Companhia exerça julgamento crítico em 
relação à determinação do valor justo dos ativos e passivos dos negó-
cios que estão sendo adquiridos. Nesse sentido, a Companhia assume 
premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços 
futuros de energia, taxas de juros, inflação, condições climáticas, cus-
tos operacionais e vidas úteis dos ativos. Alterações em algumas des-
sas premissas poderão impactar os negócios e os resultados esperados 
podem divergir materialmente dos valores estimados na data da aquisi-
ção do controle. 5.1 Transação em 2018: 5.1.1Aquisição de partici-
pação em negócios controlados em conjunto: Complexo Pirapora: 
Conforme mencionado na Nota 4, em 07/12/2018 a Omega concluiu 
a aquisição da participação de 50% no Complexo Sola de Pirapora, 
sendo 30% da EDF Renewables do Brasil (EDF EN do Brasil Partici-
pações Ltda.) e 20% da Canadian Solar UK Projects Ltd. A transação 
foi realizada por meio da assinatura pelas partes de um SPA (Share 
Purchase Agreement), datado de 14/08/2018 sob condição suspensiva, 
vinculando o fechamento da transação a uma série de condições prece-
dentes, cumpridas até 07/12/2018. A liquidação financeira da operação 
ocorreu na data do fechamento com o pagamento de R$456 milhões 
aos vendedores. Os custos da transação estão relacionados aos con-
sultores jurídicos e financeiros e totalizaram aproximadamente R$2 
milhões, contabilizado em despesas gerais e administrativas. Com a 
conclusão da transação, a Companhia e a EDF passaram a gerir os 
negócios do Complexo Pirapora de forma conjunta, com base em 
acordo de acionistas, que estabelece que as decisões substantivas do 
negócio devem ser tomadas em conjunto, sem a preponderância de 
qualquer um dos sócios. A Companhia e a EDF têm o direito à indica-
ção de um número igual de membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria executiva. A Companhia classificou essa participação 
como uma joint venture, conforme preconizado no CPC 18, e registrará 
esse investimento pelo método de equivalência patrimonial, sem con-
solidar seus ativos, passivos e resultados. A transação está sendo ini-
cialmente contabilizada pelo método de aquisição preconizado pelos 
CPC 18 e CPC15. O Complexo Pirapora é composto por 3 holdings e 
11 parques solares, juridicamente distintos, adquiridos separadamente. 
Ao alocar os valores da transação, a Companhia avaliou existir apenas 
uma unidade geradora de caixa, visto a interdependência da operação 

dos parques e uso comum de utilidades como subestação de transfor-
mação e linhas de transmissão. A existência das holdings está ligada ao 
faseamento dos investimentos. (a) Contraprestação transferida pela 
aquisição da participação: O valor do preço pago pela transação foi 
de R$455.600, cujo pagamento foi feito em parcela única, em dinheiro, 
na data de fechamento. (b) Ativos adquiridos e passivos assumidos: 
No quadro a seguir, apresentamos um resumo dos ativos adquiridos e 
passivos assumidos, referentes ao Complexo Pirapora, pelos seus valo-
res contábeis, ajustados aos valores justos na data da aquisição. Essas 
informações representam os balanços consolidados do Complexo Pira-
pora na data da aquisição:
Consolidado em 30/11/2018

Valor 
Justo

Valor Justo % 
50%Adquirido

Caixa e equivalentes de caixa 110.810 55.405
Clientes 34.018 17.009
Outros ativos 5.030 2.515
Imobilizado 1.655.404 827.702
Intangível (i) 549.424 274.712
Ativos 2.354.686 1.177.343
Empréstimos e financiamentos 1.387.622 693.811
Passivos operacionais circulantes 55.864 27.932
Passivos 1.443.486 721.743
Total dos ativos identificáveis 
líquidos ao valor justo 911.200 455.600

(i) Ajuste ao valor justo: A Companhia preparou a avaliação dos ativos 
e passivos ao valor justo com base em avaliações independentes, con-
siderando os seguintes aspectos: • Caixa, equivalentes de caixa, rece-
bíveis, dívidas e demais ativos e passivos operacionais: estão repre-
sentadas por contratos realizados em condições normais de mercado, 
portanto os valores contábeis se aproximavam de seus valores justos. 
Em relação aos recebíveis, não há expectativa de perda; • Imobilizado: 
os parques solares do Complexo Pirapora são novos, com construção 
concluída em data próxima à aquisição, portanto representam seu valor 
justo ao se considerar a metodologia do custo de reposição; • Intan-
gíveis: a mensuração resultou na atribuição de valor aos contratos de 
comercialização de energia solar provenientes de leilões públicos, bem 
como da existência de autorização governamental de exploração de 
energia solar, conforme tabela a seguir:

Item
Contratos de comer-
cialização de energia

Autorização 
governamental

Total 
dos ativos 

intangíveis
R$ 424.250 125.174 549.424
Vida útil 19,3 anos 50,1 anos

Método de 
avaliação

Income approach: Analise dos resultados projetados da 
empresa, antes dos impostos, considerando os volumes 
e preços contratados, bem como os custos de operação 
e manutenção, bem como demais despesas operacionais 
projetadas. Foram considerados os encargos sobre os 
ativos contributórios diretamente vinculados aos ativos 
em questão (CAC)

Premissa de 
avaliação

Período projetivo: 50 anos WACC: 7,86% .a.a. 
(termos reais)
Custo CAC: 11,9%. a.a.
Capacidade instalada: 321MW
Margem EBIT: 67,9%

Reconhecimento do ágio: O montante de R$455.600 da contrapres-
tação transferida pela aquisição da participação foi integralmente alo-
cado ao valor justo dos ativos e passivos da controlada em conjunto, 
portanto não houve excedente a ser reconhecido como ágio na transa-
ção. Não houve diferenças entre a base fiscal e a contábil na transação, 
sendo os valores contabilizados elegíveis para compor a base de tri-
butação em eventos futuros de realização do investimento, tais como 
amortizações e/ou reorganizações societárias. Desde a data da aquisi-
ção, o Complexo Pirapora contribuiu gerou resultado de equivalência 
patrimonial no montante de R$584. Caso a aquisição tivesse ocorrido 
no início do exercício o valor do resultado negativo de equivalência 
patrimonial seria de R$ 22.580. Abaixo demonstramos a abertura da 
receita liquida e lucro líquido do Complexo Pirapora

Desde a data 
que aquisição

Exercício 
2018

Receita líquida 23.638 193.166
Lucro líquido 1.169 (45.159)
No início de 2018, apenas a fase 1 do complexo Pirapora (150) MW) 
estava operacional: as fases 2 e 3 (171) MW) entraram em operação ao 
longo do ano. Além disso, a operação da planta passou por uma fase de 
estabilização inicial, normal para esse tipo de empreendimento, com a 
geração um pouco abaixo do planejado nos primeiros meses. Assim a 
geração de receita do parque não foi suficiente para cobrir as despesas 
operacionais e financeiras, resultando em prejuízo em 2018. O plano 
de negócio prevê lucro a partir de 2019. O resultado de equivalência 
patrimonial registrado para o período após a aquisição de Pirapora está 
demonstrado na Nota 10. 5.2 Transações em 2017: 5.2.1Combinação 
de negócios: Delta 3: Em 20/12/2017 o Conselho de Administração 
da Companhia aprovou a aquisição da totalidade das ações de OE&I2 
detidas pelos fundos de investimento Omega Desenvolvimento III 
Fundo de Investimento em Participações (“DEV FIP III”) e por Lam-
bda3 Fundo de investimento em Participações Multiestratégia (“Lam-
bda3”). A transação foi realizada por meio da assinatura pelas partes 
de um SPA (Share Purchase Agreement), datado de 12/05/2017 sob 
condição suspensiva, vinculando o fechamento da transação a uma 
série de condições precedentes relacionadas principalmente à obtenção 
de licenças ambientais, autorizações para operação comercial e outras 
comuns a esse tipo de transação. A Companhia e as partes vendedoras 
concluíram que o controle substancial das operações de Delta 3 passou 
a ser exercido pela Omega a partir de 1º. de outubro de 2017, uma vez 
que a construção dos ativos estava concluída (completion), as licenças 
ambientais e autorizações comerciais já haviam sido substancialmente 
emitidas, bem como a condução normal dos negócios do complexo 
Delta 3 já estava sob o controle integral da Companhia. A liquidação 
financeira da operação ocorreu em 20/12/2017 com a emissão de 38,4 
milhões de ações pela Controladora e pelo pagamento da parcela 
caixa de R$145 milhões. Não houve custos relevantes na transação. 
A transação está sendo contabilizada pelo método de aquisição preco-
nizado pelo CPC15, visto que as partes que controlavam o ativo antes 
da transação (Fundos DEV FIP III e Lambda 3) não faziam parte do 
bloco de controle da Omega, portanto, configurando a transação como 
uma combinação de negócios. (a) Contraprestação transferida pela 
aquisição do controle: O preço da transação foi divido em 3 parcelas, 
conforme detalhado a seguir:
Item R$ Referência
Emissão de bônus de subscrição 15.995 (i)
Emissão de 38.416.256 ações ordinárias, ao 
preço de R$17,91/ação na data da aquisição 688.035 (ii)

Parcela paga em caixa 145.088
Total do preço de aquisição 849.118
(i) Emissão de Bônus de Subscrição: Os bônus de subscrição foram 
emitidos em 12/05/2017 em favor dos vendedores em Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”), sendo liquidados em compensa-
ção do preço da primeira parcela de aquisição de OE&I2, no valor 
de R$15.995. (ii) Emissão de ações: A emissão de 38.416.256 ações 
ordinárias foi aprovada pelo Conselho de Administração como conse-
quência da conversão dos bônus de subscrição descrito anteriormente 
e dentro do capital social autorizado da Companhia. O Capital Social 
foi aumentado em R$783.768, representando um preço de emissão de 
R$20,40/ação, aprovado pelo Conselho de Administração e reflexo 
da negociação no âmbito do SPA. De acordo com o CPC15, as ações 
emitidas foram reavaliadas contabilmente ao seu valor justo na data 
da aquisição por serem instrumentos patrimoniais emitidos como con-
traprestação transferida pelo controle de OE&I2. Ao fazer essa ava-
liação, a Companhia levou em consideração que as ações são ativos 
com preço cotado em mercado ativo, dentro no Nível 1 de valor justo 
estabelecido pelo CPC38, e considerou o preço negociado na B3 na 
data de aquisição, no valor de R$17,91/ação. Com isso, foi registrado 
um ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido no montante 
dessa diferença de preço, no valor de R$ 95.733, em contrapartida 
do valor da contraprestação transferida, totalizando o montante de 
R$688.035 considerado no preço de compra. (b) Ativos adquiridos e 

passivos assumidos de OE&I2: No quadro a seguir, apresentamos um 
resumo dos ativos adquiridos e passivos assumidos pelos seus valores 
contábeis, ajustados aos valores justos da adquirida OE&I2 na data da 
aquisição. Essas informações representam os balanços consolidados de 
OE&I2 na data da aquisição:

Consolidado em
1º de outubro de 2017

Contas contábeis
Valores 

contábeis

Ajustes 
de valor 
justo (i)

Redu-
ção de 
capital 

(ii)

Valores 
ajusta-

dos
Caixa e equivalentes de caixa 39.530 39.530
Contas a receber de clientes 61.102 61.102
Demais ativos circulantes 20.817 20.817
Imobilizado 1.373.340 1.373.340
Intangíveis 240 439.185 – 439.425
Total dos ativos adquiridos 1.495.029 439.185 – 1.934.214
Empréstimos e financiamen-
tos de curto prazo 109.189 109.189

Passivos operacionais 
circulantes 27.198 27.198

Redução de capital a pagar 92.730 92.730
Empréstimos e financiamen-
tos de longo prazo 793.927 793.927

Outras obrigações não 
circulantes 431 – – 431

Total dos passivos 930.745 – 92.730 1.023.475

Consolidado em
1º de outubro de 2017

Contas contábeis
Valores 

contábeis

Ajustes 
de valor 
justo (i)

Redu-
ção de 
capital 

(ii)

Valores 
ajusta-

dos
Total do patrimônio líquido 
adquirido 564.284 439.185 (92.730) 910.739

(i) Ajuste ao valor justo: A Companhia preparou a avaliação dos ativos 
e passivos ao valor justo com base nas projeções e modelos desen-
volvidos internamente, considerando os seguintes aspectos: • Caixa, 
equivalentes de caixa, recebíveis, dívidas e demais ativos e passi-
vos operacionais: as operações de OE&I2 registradas nessas rubricas 
estão representadas por contratos realizados em condições normais 
de mercado, portanto os valores contábeis se aproximavam de seus 
valores justos. Em relação aos recebíveis, não há expectativa de perda; 
• Imobilizado: os parques eólicos de Delta 3 são novos, cuja constru-
ção foi concluída pelos ex-proprietários em data próxima à aquisição, 
portanto representam seu valor justo ao se considerar a metodologia 
do custo de reposição; • Intangíveis: a mensuração foi concluída em 
31/12/2017 e resultou na atribuição de valor aos contratos de comer-
cialização de energia eólica ganhos em leilões públicos, bem como 
da existência de autorização governamental de exploração de energia 
eólica, conforme tabela a seguir:

Item R$ Vida útil Método de avaliação Premissas de avaliação
Contratos de comercialização 
de energia

389.313 20 anos Income approach: Análise dos resultados projetados da 
empresa, antes dos impostos, considerando os volumes e 
preços contratados, bem como os custos de operação e manu-
tenção, bem como demais despesas operacionais projetadas. 
Foram considerados os encargos sobre os ativos contributórios 
diretamente vinculados aos ativos em questão (CAC)

Período projetivo: 55 anos
WACC: 8,68% .a.a. (termos 

reais)
Custo CAC: 9,5%. a.a.

Capacidade instalada: 220MW
Margem EBIT: 70%

Autorização governamental 49.872 55 anos
Total dos ativos intangíveis 439.185
(ii) Redução de capital: No âmbito da liquidação financeira do SPA, 
as partes concordaram, com anuência do BNDES e dos debenturistas, 
em realizar uma redução de capital no valor de R$92.730 em favor dos 
ex-proprietários de OE&I2, sendo liquidada a parcela de R$72.730 em 
20/12/2017 e o saldo remanescente de R$20.000 a ser liquidado no 
primeiro semestre de 2018. Reconhecimento contábil do ganho por 
compra vantajosa: De acordo com o item 32 do CPC 15, um ganho 
por compra vantajosa no valor de R$ 61.621 foi reconhecido na data 
da aquisição, sendo mensurado pelo montante em que o valor justo 
dos ativos foi superior à contraprestação transferida pela aquisição do 
controle, conforme quadro a seguir:
Item Valores contábeis Referência
Preço de aquisição (contraprestação 
transferida total) 849.118 5.1(a)

Valor justo dos ativos adquiridos e 
passivos assumidos 910.739 5.1(b)

Ganho por compra vantajosa 61.621
O referido ganho está registrado na rubrica de outras receitas e des-
pesas operacionais, conforme Nota 25. 5.2.2Transação com os acio-
nistas – Transferência do controle de OE&I 1: Em 12/05/2017 o 
Conselho de Administração aprovou um aumento de capital no valor 
de R$ 143 milhões com a capitalização de ações ordinárias da OE&I1, 
subscritas pelos mesmos acionistas controladores finais da Compa-
nhia, aos valores contábeis. Por se tratar de uma integralização de 

capital dos acionistas com um negócio, a Companhia concluiu não ser 
necessária a aplicação do método de aquisição do CPC15, visto que 
não houve qualquer negociação envolvendo o valor econômico dos 
referidos ativos entre a Omega e seus acionistas controladores. Além 
disso, por se tratar de ativos novos, pressupõe-se que o valor contábil 
dos ativos seja próximo ao seu valor justo. A Omega passou a deter o 
controle das operações de OE&I1 a partir de 1º. de abril de 2017, con-
solidando suas demonstrações financeiras a partir dessa data. O valor 
contábil dos ativos e passivos da OE&I na consolidação inicial estão 
apresentados a seguir:
Consolidado em 31 de março de 2017 Valor Justo
Caixa e equivalentes de caixa 17.132
Clientes 9.144
Outros ativos 17.438
Imobilizado 621.131
Intangível 892
Ativos 665.737
Empréstimos e financiamentos 478.118
Passivos operacionais circulantes 44.548
Passivos 522.666
Total dos ativos líquidos 143.071
Em função dos ativos terem sido integralizados pelos valores con-
tábeis, não houve reconhecimento de qualquer ágio ou ganho nas 
demonstrações financeiras. O único impacto patrimonial se deu pelo 
aumento de capital no valor de R$143.071.

6. Informações por Segmento de Negócio – A Companhia dividiu suas operações em 3 segmentos reportáveis: operações provenientes de fontes 
eólicas, de fontes hídricas e fontes solares. Os segmentos estão alinhados com a estrutura utilizada pela Administração para avaliar o desempenho 
do grupo e estão refletidos em seus relatórios gerenciais utilizados para o acompanhamento e tomada de decisões. Os órgãos responsáveis por tomar 
essas decisões operacionais, de alocação de recursos e de avaliação de desempenho, incluem as Diretorias Executivas e o Conselho de Administra-
ção, que utilizam informações sobre geração e comercialização de energia em MWh e MW médios, receitas, despesas de operações e manutenção 
(O&M), despesas gerais e administrativas fixas (G&A) e, como resultado o EBITDA, os resultados financeiros decorrentes da estrutura de capital 
e o lucro líquido. As informações apresentadas à alta administração com o respectivo desempenho de cada segmento são derivadas dos registros 
mantidos de acordo com as práticas contábeis, com algumas realocações entre os segmentos. No quadro a seguir apresentamos as informações 
operacionais sobre os ativos de cada segmento:

UGCs
Número de 

parques em operação Localização
Início do contrato 

de longo prazo
Capacidade ins-

talada (MW)
Principal ambiente 

de contratação
Gargaú 1 Rio de Janeiro Out/2010 28,1 PROINFA
Delta 1 3 Piauí Jul/2014 70,0 ACR – Leilão A-3 2011
Delta 2 3 Piauí Jan/2018 74,8 ACR – Leilão A-5 2013
Delta 3 8 Maranhão Jan/2018 220,8 ACR – Leilão A-3 2015
Serra das Agulhas 1 Minas Gerais Jan/2018 30,0 ACR – Leilão A-5 2013
Indaiás 2 Mato Grosso do Sul Jul/2012 32,5 ACL
Pirapora (*) 11 Minas Gerais Nov/2017 321,0 LER
Pipoca (**) 1 Minas Gerais Out/2010 20,0 ACL
(*) Participação de 50%. (**) Participação de 51%. 
6.1 Demonstração dos resultados: Os quadros abaixo apresentam o resultado consolidado da Companhia distribuído entre os 3 segmentos repor-
táveis. As despesas corporativas e eliminações foram apresentadas em apenas uma coluna; conforme a seguir:

2018

Fontes eólicas Fontes hídricas(2) Fonte solar(¹) Comercializadora
Corporativo/ 
Eliminações Consolidado

Receita operacional líquida 503.886 83.700 – 277.058 (122.621) 742.023
Custos da operação, conservação e compras (239.021) (31.728) – (273.794) 102.806 (441.737)
Lucro bruto 264.865 51.972 – 3.264 (19.815) 300.286
Administrativas, pessoal e gerais (8.617) (3.960) – (3.485) (24.351) (40.413)
Outras receitas (despesas) operacionais 2.226 1.613 – – 53 3.892
Resultado de equivalência patrimonial – 4.903 (415) 4.622 – 9.110
Total resultado operacional 258.474 54.528 (415) 4.401 (44.113) 272.875
Receitas financeiras 8.278 1.520 – 112 16.964 26.874
Despesas financeiras (200.173) (19.292) – (94) (4.707) (224.266)
Resultado antes do IR/CSLL 66.579 36.756 (415) 4.419 (31.856) 75.483
IRPJ e CSLL (20.112) (4.052) – (1.260) (28) (25.452)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 46.467 32.704 (415) 3.159 (31.884) 50.031
1    Valor incluído reflete a equivalência patrimonial referente a 50% da participação no Complexo Pirapora. O detalhamento das informações do 

ativo, passivo e demonstrações de resultado está apresentado na Nota 10.3.
2   Como parte dos saldos das Fontes Hídricas está incluída a equivalência patrimonial referente a 51% da participação na Hidrelétrica Pipoca. O 

detalhamento das informações do ativo, passivo e demonstrações de resultado está apresentado na Nota 10.3.
2017

Fontes eólicas Fontes hídricas Comercializadora
Corporativo/ 
Eliminações Consolidado

Receita operacional líquida 302.280 80.613 281.672 (118.451) 546.114
Custos da operação, conservação e compras (141.219) (49.837) (272.717) 118.445 (345.328)
Lucro bruto 161.061 30.776 8.955 (6) 200.786
Administrativas, pessoal e gerais (10.579) (3.795) (1.748) (17.686) (33.808)
Outras receitas (despesas) operacionais 61.585 (30) – 638 62.193
Resultado de equivalência patrimonial – 3.531 – – 3.531
Total resultado operacional 212.067 30.482 7.207 (17.054) 232.702
Receitas financeiras 6.955 1.301 309 9.815 18.380
Despesas financeiras (91.570) (27.198) (174) (260) (119.202)
Resultado antes do IR/CSLL 127.452 4.585 7.342 (7.499) 131.880
IRPJ e CSLL (13.294) (2.828) (2.641) (1) (18.764)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 114.158 1.757 4.701 (7.500) 113.116
6.2 Principais ativos e passivos por segmento

2018

Ativo Fontes eólicas Fontes hídricas (2) Fonte solar (1) Comercializadora
Corporativo/ 
Eliminações Consolidado

Caixa e equivalentes de caixa 65.106 8.270 – 9.046 112.966 195.388
Clientes 172.274 26.647 – 61.948 (74.938) 185.931
Caixa restrito 80.046 15.918 – – – 95.964
Investimento – 30.853 455.187 4.102 490.142
Imobilizado e intangível 2.714.318 372.039 – – – 3.086.357
Total dos principais ativos 3.031.744 453.727 455.187 75.096 38.028 4.053.782

  

 
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 3201903222107360210.
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2018

Passivos Fontes eólicas Fontes hídricas (2) Fonte solar (1) Comercializadora
Corporativo/ 
Eliminações Consolidado

Empréstimos e financiamentos 1.691.362 164.053 – – 253.595 2.109.010
Fornecedores 55.363 27.230 – 71.677 (74.396) 79.874
Total dos principais passivos 1.746.725 191.283 – 71.677 179.199 2.188.884
1    Valor inclui o investimento referente a 50% de participação no Complexo Pirapora. O detalhamento das informações do ativo, passivo e demons-

trações de resultado está apresentado na Nota 10.3.
2    Como parte dos saldos das Fontes Hídricas está incluído o investimento referente a 51% de participação na Hidrelétrica Pipoca. O detalhamento 

das informações do ativo, passivo e demonstrações de resultado está apresentado na Nota 10.3.
2017

Ativo Fontes eólicas Fontes hídricas Comercializadora
Corporativo/

Eliminação Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa 46.170 7.116 1.949 295.652 350.887
Clientes 163.867 13.065 72.397 (39.273) 210.056
Caixa restrito 65.157 17.357 – – 82.514
Investimento – 29.286 – – –
Imobilizado e intangível 2.790.384 383.143 – 21.988 3.195.515
Total dos principais ativos 3.065.578 449.967 74.346 278.367 3.868.258
Passivos
Empréstimos e financiamentos 1.700.969 181.760 – – 1.882.729
Fornecedores 71.034 8.650 68.152 (37.048) 110.788
Total dos principais passivos 1.772.003 190.410 68.152 (37.048) 1.993.517
6.3 Concentração de clientes: A receita operacional líquida conso-
lidada é obtida integralmente pelo faturamento de clientes externos 
domiciliados no Brasil. Em 31/12/2018, a Companhia possui dois 
clientes que representavam individualmente mais que 10% das receitas 
totais (três clientes em 2017). Em conjunto, esses clientes representam 
42% da receita líquida do exercício findo em 2018 (35)% em 2017).
7. Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras Restritas 
– Política contábil: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de 
curto prazo com resgate, junto ao próprio emissor, em até 90 dias da 
data da aplicação considerados de liquidez imediata e conversíveis em 
um montante conhecido de caixa, sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que 
não excedam o seu valor de mercado ou de realização. Quando a apli-
cação apresenta algum tipo de restrição ao resgate, por estarem vincu-
ladas a operações de créditos ou foram cedidas como garantias em ope-
rações comerciais, são registradas como aplicações financeiras manti-
das até o vencimento, registradas ao custo amortizado e classificadas 
no ativo não circulante quando o vencimento for superior a 12 meses.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Bancos 4.140 50.320 23.223 60.545
Aplicações financeiras de liquidez 
imediata 108.826 244.333 172.165 290.342

Caixa e equivalentes de caixa 112.966 294.653 195.388 350.887
Caixa restrito – – 95.964 82.514
Total 112.966 294.653 291.352 433.401
Em 31/12/2018, o caixa e equivalentes de caixa incluem, além dos 
saldos em contas bancárias, Certificados de Depósitos Bancários e 
Operações Compromissadas, livres de IOF, lastreadas em Debêntures, 
com liquidez diária sem perda de valor e resgatáveis junto ao emissor.
As aplicações financeiras classificadas como caixa restrito e mantidas 
no ativo não circulante incluem instrumentos de renda fixa, contratadas 
em condições e taxas normais de mercado, como forma de garantia e 
vinculadas aos financiamentos obtidos do BNDES, descritos na Nota 
14. A remuneração média das aplicações financeiras de liquidez e 
caixa restrito em 31/12/2018 foi de 96,31% do CDI (95,9)% do CDI 
em 31/12/2017).
8. Contas a Receber de Clientes – Política contábil: São instrumen-
tos financeiros classificados na categoria empréstimos e recebíveis e 
representam os valores a receber pela venda de energia efetuadas pela 
Companhia. Os valores a receber são registrados inicialmente a valor 
justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, dedu-
zidos de eventuais estimativas de perdas para cobrir eventuais preju-
ízos na sua realização, quando aplicável. A Omega utiliza uma matriz 
de provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas a 
receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso 
para agrupamentos de vários clientes que apresentam padrões de perda 
semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de 
perda histórica observadas pela Companhia, esta matriz é revisada de 
forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência histó-
rica de perda de crédito. A prática contábil sobre o reconhecimento de 
receitas está apresentada na Nota 21. Consolidado
ACR 2018 2017
CCEAR 10.086 1.900
LER 5.362 3.025
Proinfa 10.946 10.508
ACL
Contabilização – Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica “CCEE” 51.435 116.041

Comercializadora, consumidores livres e 
transmissores 108.102 78.582

Total 185.931 210.056
Apresentados no ativo:
Circulante 179.014 209.715
Não circulante 6.917 341
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de dis-
tribuidoras no âmbito de contratos adquiridos em leilões, bem como 

contratos no âmbito do PROINFA que são faturados exclusivamente 
para a Eletrobrás. Os preços decorrem do leilão, ajustados por índi-
ces inflacionários. Possuem prazo de recebimento inferior a 45 dias. 
Contas a receber ACL: representados por contas a receber de comer-
cializadoras relativas a energia gerada pelos ativos de eólicos e PCHs 
e liquidadas no curto prazo, ao preço de mercado, negociados pela 
Companhia e seus clientes livremente. Normalmente possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. Contabilização CCEE: o saldo a 
receber decorre do mecanismo de fechamento de posição energética 
na CCEE, que ajusta as receitas faturadas mensalmente por meio da 
garantia física registrada pela Companhia na CCEE à quantidade física 
efetivamente gerada, podendo representar um valor a receber ou a 
pagar. De acordo com as regras da CCEE, esses valores geralmente são 
liquidados dentro do prazo de 45 dias. O risco de crédito desse ativo 
decorre da própria CCEE. Os valores observados no exercício findo 
em 31/12/2018 reduziram em relação a 2017 decorre da compensa-
ção ocorrida em função de ajustes negativos no balanço energético do 
exercício. O saldo a receber registrado no ativo não circulante decorre 
da contabilização CCEE, cuja mecânica contratual prevê a liquidação 
em prazo superior a 12 meses. Não há saldos relevantes em atraso em 
31/12/2018 e 2017, portanto, não foi necessário o registro de provisão 
para perdas de crédito esperadas. 9. Outros Ativos Circulantes e Não 
Circulantes. Controladora Consolidado
Tributos a recuperar 2018 2017 2018 2017
IRRF/CSLL 2.422 1.940 15.776 7.974
PIS/COFINS – – 7.941 4.192
ICMS – – 1.295 1.984
Adiantamento a fornecedores 308 78 4.911 2.504
Partes relacionadas (Nota 19) 13.066 14.837 17.985 14.532
Despesas a apropriar 113 122 2.292 2.786
Outros 430 21 22 2.703
Total 16.339 16.998 50.222 36.675
Apresentados no ativo:
Circulante 16.339 16.998 48.882 35.326
Não circulante – – 1.340 1.349
Tributos a recuperar: contemplam créditos tributários apurados na 
esfera federal (PIS, COFINS, IR e CSLL) e estadual (ICMS) decor-
rentes das operações comerciais da Companhia, de investimentos 
financeiros e da aquisição de equipamentos. Os saldos de IRPJ e CSLL 
incluem retenções referentes aos resgates das aplicações financeiras. 
As operações comerciais no âmbito do PROINFA também sofrem 
retenções na fonte dos impostos federais. Partes relacionadas: refe-
rem-se a rateios de despesas pelo compartilhamento de estrutura, con-
forme detalhado na Nota 19. 
10. Investimentos – Política contábil: A Companhia controla uma 
entidade quando conduz unilateralmente suas políticas financeiras e 
operacionais, se expondo aos retornos variáveis advindos de seu envol-
vimento com a entidade. As demonstrações financeiras de controladas 
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da 
data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de 
existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as 
informações financeiras de controladas são reconhecidas pelo método 
de equivalência patrimonial. Investimentos em joint ventures decor-
rem de participações em empresas cujo controle é compartilhado com 
uma ou mais partes e nenhuma das partes conduz unilateralmente suas 
políticas financeiras e operacionais, restando à Companhia apenas o 
direito sobre os ativos líquidos dessa entidade. Esses investimentos são 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e não são con-
solidados. O investimento da Companhia em controladas e joint ven-
tures inclui a mais valia decorrente do valor justo de ativos tangíveis e 
intangíveis contabilizados na aquisição da participação pelo método de 
aquisição, conforme política contábil descrita na Nota 5. As demons-
trações financeiras das controladas são elaboradas na mesma data base 
da controladora, adotando-se políticas contábeis consistentes. Todos 
os saldos entre as empresas consolidadas, receitas e despesas, ganhos e 
perdas não realizados resultantes de operações entre as empresas con-
solidadas são eliminados. Ganhos ou perdas resultantes de alterações 
na participação societária em controladas, que não resultem em perda 
de controle, são contabilizados diretamente no patrimônio líquido.

10.1 Movimentação dos investimentos em 31/12/2018 Controladora

Asteri Delta 1
Indaiá 

Grande
Indaia-

zinho
Omega 

Geração 1 OE&I2 OMC
OMC 
GER Pirapora

Mais 
Valia Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 92.362 97.930 76.614 45.730 194.688 519.268 1.648 1.000 – 438.597 1.467.837
Aquisição de participação – – – – – – – – 455.601 – 455.601
Alocação mais valia na aquisição dePirapora – – – – – – – – (274.712) 274.712 –
Resultado de equivalência patrimonial 3.022 15.444 10.617 12.113 24.332 11.156 3.699 1.511 584 (21.572) 60.906
Dividendos (4.829) (4.974) (5.045) (4.810) (4.897) (17.329) (650) – – – (42.534)
Perda de investimento (8.004) – – – – – – – – – (8.004)
Resultado na perda de controle OMC – – – – – – – – – (669) (669)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 82.551 108.400 82.186 53.033 214.123 513.095 4.697 2.511 181.473 691.068 1.933.137

Consolidado
Pipoca Mais valia OMC Menos valia Pirapora Mais valia Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 27.827 1.459 – – – 29.286
Aquisição de participação 455.601 455.601
Alocação da mais valia na aquisição (274.712) 274.712 –
Saldo inicial na perda de controle OMC – – 131 – – 131
Resultado na perda de controle OMC – – – (669) – (669)
Resultado de equivalência patrimonial 5.009 (106) 5.216 75 584 (999) 9.779
Dividendos (3.336) – (650) – –  (3.986)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 29.500 1.353 4.697 (594) 181.473 273.713 490.142
Principais movimentações ocorridas durante o exercício de 2018: (i) Perda de controle OMC: Conforme divulgado na Nota 4, ocorreu uma 
alteração na governança da OMC e a Companhia passou a classificá-la como joint venture em suas demonstrações financeiras e mensurar a partici-
pação detida pelo método de equivalência patrimonial. (ii) Dividendos de Asteri: a controlada Asteri possui ações preferencias emitidas em favor 
do acionista não controlador FIP de Infraestrutura XP Omega I que possuem preferência no recebimento de dividendos até 2031, de acordo com os 
limites estabelecidos no acordo de acionistas. Não há nesta transação a obrigação de qualquer entrega de caixa ou resgate de classe de ações, mas 
sim uma prioridade no recebimento de dividendo. Não há pagamento de dividendo obrigatório a qualquer classe de ações caso não haja lucro no 
exercício. Após 2031, essas ações serão convertidas em ordinárias e a obrigação de pagamento de dividendo prioritário cessa. (iii) Aquisição de 
50% de Pirapora: conforme mencionado nas Notas 4 e 5, houve aquisição do Complexo Solar Pirapora adicionando R$456 milhões aos investi-
mentos da Companhia. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia recebeu, a título de dividendos referentes a exercícios 
anteriores de suas subsidiárias, o total de R$ 31.345, sendo R$ 26.309 durante o quarto trimestre de 2018. 10.2 Movimentação dos investimentos 
em 31/12/2017: Controladora

Asteri Delta 1
Indaiá 

Grande
Indaia-

zinho
Omega 

Geração 1 OE&I2 OMC OMCG
Mais 
Valia Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 74.212 89.179 77.064 45.546 – – 529 – 3.179 289.709
Adição de participação societária 23.790 – – – 143.071 471.554 – 1.000 – 639.415
Aumento de capital – 50 – – 67.754 – – – 67.804
Resultado de equivalência patrimonial (405) 8.862 876 484 (16.137) 48.989 3.587 – – 46.256
Ganho de capital – – – – – 490 – – 490
Alienação de participação societária – – – – – (958) – – (958)
Valor justo dos ativos de controlada naaquisição – – – – – 439.185 – – – 439.185
Dividendos (5.234) (161) (8) (5) – (1.277) (2.000) – – (8.685)
Amortização – Valor justo de controladas – – (60) (13) – (5.093) – (213) (5.379)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 92.363 97.930 77.872 46.012 194.688 953.358 1.648 1.000 2.966 1.467.837

Consolidado
Pipoca Mais valia Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 31.597 1.567 33.164
Resultado de equivalência patrimonial 3.531 – 3.531
Dividendos (6.464) – (6.464)
Amortização – Valor justo de 
controladas – (107) (107)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 28.664 1.460 30.124
10.3 Investimento mantido no consolidado – Joint Venture – 
Hidrelétrica Pipoca: A joint venture Pipoca é um investimento de 

controle compartilhado com a Cemig Geração e Transmissão S.A. 
através da participação indireta de 51% do capital social por meio da 
controlada Asteri Energia S.A. Os ativos de Pipoca referem-se a uma 
PCH, localizada no Rio Manhuaçu, entre os Municípios de Ipanema e 
Caratinga, tendo iniciado a operação de geração de energia em outubro 
de 2010 com capacidade instalada de 20 MW. O prazo de autorização 
para exploração é de 30 anos, os quais poderão ser prorrogadas por 
mais 30 anos de acordo com os termos da Lei 13.360/2016. As infor-
mações contábeis sobre os principais ativos e passivos e resultados 
dessa joint venture estão apresentados a seguir:

Balanço patrimonial 2018 2017 Demonstrações de resultados 2018 2017
Total do ativo 104.725 109.600 Receita operacional líquida 27.037 28.901
Circulante 10.288 14.421 Custos da operação e conservação (11.443) (16.348)
Não circulante 94.437 95.179 Lucro bruto 15.594 12.553
Realizável a longo prazo 2.726 415 Despesas operacionais (1.042) (1.289)
Imobilizado e intangível 91.711 94.764 Resultado financeiro líquido (3.437) (2.750)
Total do passivo 104.725 109.600
Circulante 11.403 16.007 Lucro antes do IRPJ e CSLL 11.115 8.514
Não circulante 33.047 39.031 _IRPJ e CSLL (1.203) (1.590)
Patrimônio líquido 60.275 54.562 Lucro líquido 9.912 6.924
10.4 Investimento mantido no consolidado – Joint Venture – Pirapora: A joint venture Pirapora é um investimento de controle compartilhado 
com a EDF Renewables no Brasil através da participação direta de 50%. Pirapora é um complexo solar fotovoltaico composto por 11 plantas 
conectadas à rede nacional por meio de uma infraestrutura de conexão compartilhada, todas localizadas no estado de Minas Gerais. Com irradiação 
horizontal global média de 2.078 kWh/m²/ano, o Complexo Pirapora está localizado em uma das áreas mais ensolaradas do Brasil, de acordo com o 
mapa brasileiro de irradiação solar. As usinas estão todas operacionais e contam com PPA de 20 anos, que foram negociados nos Leilões de Energia 
de Reserva (LER) da ANEEL em agosto de 2015, novembro de 2015 e agosto de 2014, respectivamente, com uma energia total contratada de 747 
GWh/ano. As informações contábeis sobre os principais ativos e passivos e resultados dessa joint venture estão apresentados a seguir:
Balanço patrimonial 2018 Demonstrações de resultados 2018
Total do ativo 2.528.427 Receita operacional líquida 193.166
Circulante 192.324 Custos da operação e conservação (30.774)
Não circulante 2.336.103 Lucro bruto 162.392
Realizável a longo prazo 686.375 Despesas operacionais (61.149)
Imobilizado e intangível 1.649.728 Resultado financeiro líquido (111.633)
Total do passivo 2.528.427
Circulante 146.808 _ Lucro antes do IRPJ e CSLL (10.390)
Não circulante 1.332.549 IRPJ e CSLL (34.770)
Patrimônio líquido 1.049.070 Lucro líquido (45.160)
10.5 Investimento mantido no consolidado – Joint Venture – OMC: A OMC é um investimento de controle compartilhado com a Omega 
Desenvolvimento de Energia S.A. com participação de 51%. A partir de 01/07/2018, a OMC passou a ser classificada contabilmente como Joint 
Venture, conforme mencionado na Nota 4(iv). A partir de nova estrutura de governança e plano de negócios em 2018, a OMC ingressou no mercado 
de trading de energia, visando assumir as posições de mercado relacionadas à variação do preço da energia elétrica, dentro dos limites de risco e 
de contrapartes pré-estabelecidos. As operações de trading compreendem posições forward, com vencimentos entre os anos de 2019 a 2021. Para 
este portfólio, não há compromisso de combinar uma compra com um contrato de venda e a OMC tem certa flexibilidade para gerenciar os con-
tratos nesta carteira com o objetivo de obter ganhos por variações nos preços de mercado. As operações de trading de energia são transacionadas 
em mercado ativo e, para fins de mensuração contábil, atendem a definição de instrumentos financeiros ao valor justo. A controlada em conjunto 
reconhece a receita quando da entrega da energia ao cliente pelo valor justo da contraprestação. Adicionalmente, são reconhecidos como receita os 
ganhos líquidos não realizados decorrentes da marcação a mercado – diferença entre os preços contratados e os de mercado – das operações líquidas 
contratadas em aberto na data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2018 a posição forward em aberto totalizava 10,7MW médios, resultando no 
reconhecimento do valor justo, líquido do PIS e COFINS, de R$ 11.126. As informações contábeis sobre os principais ativos e passivos e resultados 
dessa joint venture estão apresentados a seguir:
Balanço patrimonial 2018 Demonstrações de resultados 2018
Total do ativo 78.613 Receita operacional líquida 212.128
Caixa e equivalentes 15.799 Compra de energia (209.497)
Clientes 52.649 MTM posições forward de energia 11.126
Outros ativos 10.165 Lucro bruto 13.757

Despesas operacionais (3.671)
Total do passivo 78.613 Resultado financeiro líquido 115
Fornecedores 61.441 _ Lucro antes do IRPJ e CSLL 10.201
Outros passivos 7.962 IRPJ e CSLL (2.946)
Patrimônio líquido 9.210 Lucro líquido 7.255

11. Imobilizado – Política contábil: Itens do imobilizado são men-
surados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada. Quando partes significativas de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
separados (componentes principais) de imobilizado. Gastos subsequen-
tes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Os 
custos com pequenas manutenções periódicas e rotineiras são reconhe-
cidos no resultado quando incorridos. O valor residual, a vida útil dos 
ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de 
cada exercício social, e ajustados de forma prospectiva, quando aplicá-
vel. Os custos de descomissionamento dos parques são contabilizados 
no custo inicial do ativo imobilizado com base em projeções dos custos 
que se esperam incorrer para desmontar os parques eólicos e restaurar 
a localidade realizadas pela Companhia. Os valores são amortizados 
com base nos prazos de autorização dos parques e o passivo, registrado 
ao valor presente, é recomposto pela taxa de desconto estimada inicial-
mente, em contrapartida de uma despesa financeira. A depreciação dos 
ativos em operação é calculada pelo método linear com base nas taxas 

anuais estabelecidas pela Aneel, as quais são praticadas pelas empre-
sas do setor elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos 
bens, limitadas ao prazo da autorização de funcionamento das usinas. 
A política contábil para o teste de impairment do ativo imobilizado está 
descrito na Nota 13. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
As estimativas das vidas uteis dos ativos são periodicamente avalia-
das e atualizadas. O cálculo das vidas úteis requer que a Companhia 
assuma premissas sobre condições futuras que são incertas. Alterações 
em algumas dessas premissas assumidas poderão ter impacto signifi-
cativo nos ativos da Companhia. Ao determinar o valor da provisão de 
descomissionamento, premissas e estimativas são feitas em relação às 
taxas de desconto, ao custo esperado para a remoção de todo parque 
eólico e a época esperada dos referidos custos. O saldo do ativo imobi-
lizado da Controladora perfaz o montante de R$2.991 em 31/12/2018 
(R$2.176 em 2017) relativos equipamentos, móveis e utensílios e ben-
feitorias em propriedades de terceiros, mantidos para desenvolvimento 
das atividades corporativas da Omega. Em função da baixa relevância 
do saldo, a Companhia está apresentado a composição e movimentação 
apenas para os saldos consolidados, conforme a seguir:

11.1 Movimentação do imobilizado em 31/12/2018
Consolidado

Máquinas e 
equipamentos

Reservatório, 
barragens e 

adutoras Edificações
Projetos em 
andamento Outros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.382.048 147.350 189.847 2.569 13.476 2.735.290
Adições 6.538 – 4.653 (261) 16 10.946
Depreciação (88.516) (3.338) (6.098) – (72) (98.024)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.300.070 144.012 188.402 2.308 13.420 2.648.212
Custo histórico 2.548.393 160.941 205.067 2.308 13.888 2.930.597
Depreciação acumulada (248.323) (16.929) (16.665) – (468) (282.385)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.300.070 144.012 188.402 2.308 13.420 2.648.212

11.2 Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2017
Consolidado

Máquinas e 
equipamentos

Reservatório, 
barragens e 

adutoras Edificações
Projetos em 
andamento Outros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 424.605 103.019 44.443 – 12.710 584.777
Adições 11.481 – 468 201.696 1.594 215.239
Depreciação (45.983) (3.040) (4.042) 135 (71) (53.001)
Integralização e aquisição – OE&I1 397.469 – 5.030 1.591.864 108 1.994.471
Transferências 1.594.836 47.371 142.549 (1.791.488) 536 (6.196)
Saldos em 30 de setembro de 2017 2.382.408 147.350 188.448 2.207 14.877 2.735.290
Custo histórico 2.541.807 160.940 198.593 2.207 15.697 2.919.244
Depreciação acumulada (159.399) (13.590) (10.145) – (820) (183.954)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.382.408 147.350 188.448 2.207 14.877 2.735.290

Não houve juros capitalizados ao imobilizado no exercício findo em 
31/12/2018. A Companhia adquire empresas com projetos já conclu-
ídos de forma que não há capitalização expressiva de juros ao ativo 
imobilizado. Os empréstimos e financiamentos exigem alienação fidu-
ciária sobre os ativos da Companhia. Na Nota 14.1 há o detalhe dos 
empréstimos que exigem esse tipo de garantia. O valor contábil dos 
ativos decorrentes da provisão de descomissionamento em 31/12/2018 
era de R$ 492 (R$319 em 2017). A Companhia estima que os custos 
seriam realizados dentro de aproximadamente 50 anos, no momento do 
vencimento da autorização, e calcula a provisão utilizando o método de 
fluxo de caixa descontado ao valor presente com base em estimativas 
internas de custos a incorrer. As vidas úteis utilizadas para o cálculo e 
registro da depreciação no exercício de 2018 são as seguintes:

Taxa de depreciação

UGC
Máquinas e 

equipamentos

Reservatório, 
barragens e 

adutoras
Edifi-

cações
Móveis e 

utensílios
UGC Indaiás 3,1% 2,1% 2,1% –
UGC Gargaú 5,0% – 4,7% 10,3%
UGC Delta 1 4,6% – 3,3% 9,3%
UGC Serra das Agulhas 3,0% 2,0% 3,2% 10,3%
UGC Delta 2 4,1% – 3,4% 7,5%
UGC Delta 3 4,2% – 1,4% 1,3%
A Companhia não alterou sua expectativa das vidas úteis dos ativos 
no exercício.

12. Intangível – Política contábil: Os intangíveis são registrados ao 
custo de aquisição ou pelo valor justo dos intangíveis adquiridos em 
uma combinação de negócio, reduzidos da amortização acumulada 
apurada pelo método linear. Estes intangíveis possuem vidas úteis 
definidas com base nos contratos comerciais ou autorizações gover-
namentais. A política contábil para o teste de impairment do ativo 
intangível está descrito na Nota 13. Os intangíveis relacionados aos 
contratos de venda de energia elétrica são amortizados pelo prazo de 
20 anos. Os direitos de autorização são amortizados pelo prazo legal, 
geralmente 35 anos, estendidos por mais 20 anos quando a Companhia 
possui o direito adquirido de renovar as autorizações. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: Os ativos intangíveis da Companhia 
decorrem substancialmente de contratos de venda de energia e auto-
rizações governamentais, adquiridos em combinações de negócios e 
foram reconhecidos com base em seu valor justo. A mensuração do 
valor justo na ocasião da aquisição envolve alto grau de estimativa 
e julgamento da Administração na determinação das premissas utili-
zadas, tais como disponibilidade de recursos naturais, preços de mer-
cado, vidas úteis e a taxa de desconto que podem alterar significativa-
mente o valor justo do ativo em seu reconhecimento inicial. O saldo 
do ativo intangível da Controladora perfaz o montante de R$376 em 
31/12/2018 (R$522 em 2017) relativos a licenças de softwares e sis-
temas informativos. Em função da baixa relevância do saldo, a Com-
panhia está apresentado a composição e movimentação apenas para os 
saldos consolidados, conforme a seguir:   

 
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 3201903222107360211.
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12.1. Movimentação do intangível em 31/12/2018 Consolidado
Contrato 

energia – PPA
Direitos de 

autorização
Sistema de 

transmissão Outros Total
Saldos em 31/12/2017 384.446 67.609 6.985 1.185 460.225
Adições – – – 212 212
Transferência – – (6.427) 6.427 –
Amortização (19.465) (2.054) (19) (754) (22.292)
Saldos em 31/12/2018 364.981 65.555 539 7.070 438.145
Custo histórico 389.313 71.655 622 9.724 471.314
Depreciação acumulada (24.332) (6.100) (83) (2.654) (33.169)
Saldos em 31/12/2018 364.981 65.555 539 7.070 438.145
12.2. Movimentação do intangível em 31/12/2017 Consolidado

Contrato 
energia – PPA

Direitos de 
autorização

Sistema de 
transmissão Outros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 – 18.245 541 909 19.695
Adições – – – 586 586
Baixas – – – (29) (29)
Amortização (4.867) (1.368) (7) (298) (6.540)
Integralização e aquisição (OE&I1 e (OE&2) 389.313 50.732 – 272 440.317
Transferência – – 6.451 (255) 6.196
Saldos em 31 de dezembro de 2017 384.446 67.609 6.985 1.185 460.225
Custo histórico 389.313 73.776 7.075 3.734 473.898
Depreciação acumulada (4.867) (6.167) (90) (2.549) (13.673)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 384.446 67.609 6.985 1.185 460.225

Power Purchase Agreement – PPA: decorrem de intangíveis relati-
vos aos contratos de longo prazo de comercialização de energia exis-
tentes na data da aquisição de OE&I2 conforme detalhado na Nota 
5. Direitos de autorização: relativos a intangíveis dos complexos 
Indaiás, Gargaú e OE&I2 decorrentes de autorizações governamen-
tais para a operação dos parques adquiridos. Em 2017 houve a adi-
ção decorrente da aquisição de OE&I2, conforme detalhada na Nota 
5. Sistemas de Transmissão: relativos aos direitos de servidão sobre 
as linhas dos complexos de Serra das Agulhas e Delta 3, adquiridos 
substancialmente em 2017 e transferidos do imobilizado em curso para 
o intangível. Demais ativos intangíveis: relativos a licenças e softwa-
res adquiridos para a condução normal dos negócios da Companhia. 
13. Teste de Impairment de Ativos não Financeiros – Política con-
tábil: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação 
de perda no valor recuperável. Essa indicação pode se dar por fatores 
internos decorrentes da eficiência operacional dos ativos ou externas 
em função do cenário macroeconômico e do comportamento dos pre-
ços de energia elétrica. Caso ocorra tal indicação, o valor recuperável 
do ativo é estimado, utilizando-se a metodologia do valor em uso, que 
consiste em apurar os fluxos de caixa futuros do ativo ao seu valor 
presente, utilizando o custo do capital, apurado por meio do WACC, 
para seu desconto. O teste de impairment é obrigatório quando houver 
ativo intangível com vida útil indefinida, conforme requer o CPC01. O 
valor de recuperação de um ativo é definido como sendo o maior entre 
o valor justo do ativo ou o valor em uso de sua UGC, salvo se o ativo 
não gerar entradas de caixa que sejam predominantemente indepen-
dentes das entradas de caixa dos demais ativos ou grupos de ativos. Se 
o valor contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o 
ativo é considerado não recuperável e é constituída uma provisão para 
desvalorização com a finalidade de ajustar o valor contábil para seu 
valor recuperável. Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa 
futuro estimado é descontado ao valor presente, adotando-se uma taxa 
de desconto, que representa o custo de capital da Companhia, antes 
dos impostos, que reflita as avaliações atuais do mercado quanto ao 
valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. As per-
das por não recuperação são reconhecidas no resultado do exercício 
em categorias de despesas consistentes com a função do respectivo 
ativo não recuperável quando aplicável. A perda por não recuperação 
reconhecida anteriormente somente é revertida se houver alteração das 
premissas adotadas para definir o valor recuperável do ativo no seu 
reconhecimento inicial ou mais recente, exceto no caso do ágio que não 
pode ser revertido em períodos futuros. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: A Companhia determina seus fluxos de caixa com 
base nos orçamentos aprovados pela administração, os quais utilizam 
as seguintes premissas: (i) disponibilidade dos recursos hídricos e eóli-
cos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa com 
base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com 
contratos e as projeções disponíveis para o PLD; (iv) vida útil de cada 
unidade geradora de caixa; e (v) taxas de desconto que refletem riscos 
específicos de cada unidade geradora de caixa. Essas premissas estão 
sujeitas a riscos e incertezas. Portanto, existe a possibilidade de que 

mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções o que pode afetar 
o valor recuperável dos ativos. A Companhia avaliou seus 3 segmentos 
de negócios agrupando os ativos de cada parque em UGCs indepen-
dentes, listadas a seguir. Os ativos são aqueles descritos da Nota 6, 
sendo apresentado abaixo um resumo dos saldos contábeis de cada 
UGC e a sua margem operacional:

Exercício findo em 31/12/2018

UGC Imobilizado Intangível Ativo total
Margem 

operacional
UGC Indaiás 183.037 1.486 184.523 76%
UGC Gargaú 104.655 2.907 107.562 27%
UGC Delta 1 244.623 613 245.236 42%
UGC Serra das Agulhas 187.151 1.832 188.983 50%
UGC Delta 2 386.943 813 387.756 56%
UGC Delta 3 1.538.800 418.342 1.957.142 53%
Com base no quadro apresentado anteriormente, é possível verificar 
que os ativos apresentam margem operacional positiva. A Companhia 
mantém modelos internos de projeção dos fluxos de caixa dessas 
UGCs para auferir o seus valores recuperáveis, os quais consideram a 
capacidade instalada de geração de cada empreendimento, bem como 
taxas de desconto que variam de 5,73% a.a. até 7,22% a.a. em termos 
reais. A análise do resultado das projeções, das margens operacionais 
descritas acima, bem como os indicadores financeiros de cada UGC 
denotam que não há indícios internos que os ativos possam estar com 
dificuldade em sua recuperação. A Companhia também não identifi-
cou fatores externos que indicassem existência de desvalorização de 
suas UGCs. Dessa forma, a Companhia concluiu não ser necessário 
realizar a apuração do valor recuperável para fins de teste de impair-
ment. Em 2018 a Companhia adicionou ao seu portfólio a UCG Pira-
pora, que contempla o investimento em parques solares, adquirido 
em 07/12/2018. Ao realizar a contabilização do preço de aquisição, 
a Companhia levou em consideração o valor recuperável desses ati-
vos adquiridos, concluindo não haver evidências para perdas ou não 
reconhecimento de ativos na data da aquisição. O detalhamento dos 
ativos adquiridos está na Nota 5. Não há ativos intangíveis com vida 
útil indefinida nas UGCs. A Companhia concluiu não ser necessário o 
reconhecimento de perdas por impairment nos exercícios findos em 
31/12/2018 e 2017. 14. Empréstimos, Financiamentos e Debêntu-
res – Prática contábil: Os empréstimos e financiamentos são passivos 
financeiros reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos 
custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado e atualizados pelos métodos de juros efetivos e 
encargos. Os juros são contabilizados no resultado como uma despesa 
financeira durante o período em que os empréstimos estejam em anda-
mento, utilizando o método de taxa efetiva de juros. As taxas pagas na 
captação do empréstimo são reconhecidas como custos da transação. 
Os juros de empréstimos e financiamento são capitalizados como parte 
do imobilizado se esses custos forem diretamente relacionados à um 
ativo qualificado em construção. A capitalização ocorre até que o ativo 
qualificado esteja pronto para seu uso pretendido. Juros de emprésti-
mos não capitalizados são reconhecidos no resultado no período que 
foram incorridos.

14.1. Composição do saldo Consolidado
Passivo circulante Passivo não circulante Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Contratos BNDES 88.409 104.816 1.550.545 1.540.916 1.638.954 1.645.732
Debêntures 21.693 32.290 214.503 228.644 236.196 260.934
Notas promissórias – – 254.999 – 254.999 –

110.102 137.106 2.020.047 1.769.560 2.130.149 1.906.666
Custo de transação (2.234) (1.626) (18.905) (22.311) (21.139) (23.937)
Total 107.868 135.480 2.001.142 1.747.249 2.109.010 1.882.729
Um resumo dos contratos vigentes, prazos, modalidades, custos e garantias por UGCs da Companhia está apresentado a seguir:

UGC
Instituição 
financeira

Vencimento 
final

Forma de
pagamento

Custo da
dívida (a.a.) Garantias 2018 2017

UGC Indaiás BNDES Junho/2023 mensal
TJPL + 2,51% a 

2,71%
Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 58.968 71.590

UGC Gargaú BNDES Maio/2027 mensal
Subcrédito TJLP + 

2,34% a 5,5%
Conta reserva, alienação do ativo 
e ações 38.215 42.831

UGC Delta 1 BNDES Outubro/2030 mensal TJLP + 2,18%
Conta reserva, alienação do ativo 
e ações 164.228 177.023

UGC Serra das 
Agulhas BNDES Julho/2037 mensal TJLP + 2,02%

Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 106.214 111.333

UGC Delta 2 BNDES Janeiro/2033 mensal
TJLP + 2,18% a 

2,48%
Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 278.689 280.943

UGC Delta 2 Debêntures Dezembro/2026 semestral IPCA + 7,37%
Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 33.720 38.152

UGC Delta 3 BNDES Março/2034 mensal TJLP + 2,32%
Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 992.640 962.004

UGC Delta 3 Debêntures Dezembro/2029 semestral IPCA + 7,10%
Fiança bancária, conta reserva, 
alienação do ativo e ações 202.476 222.790

Corporativo
Notas promis-
sárias Setembro/2021

Parcela única no 
vencimento

CDI + 1,7% a 
1,9% Fiança bancária e dividendos 254.999 –

2.130.149 1.906.666

O prazo e custo médio nominal da dívida em 31/12/2018 era de 7,46 
anos e 9,29% a.a. 14.2 Movimentação do saldo: A movimentação dos 
empréstimos, financiamentos e debêntures no exercício é demonstrada 
a seguir: Controladora

Principal Encargos
Custo de 

transação Total
Saldos em 31/12/2017 – – – –
Captações 250.000 – (1.574) 248.426
Encargos financeiros 
provisionados – 5.008 – 5.008

Amortização de custo de 
transação – – 161 161

Saldos em 31/12/2018 250.000 5.008 (1.413) 253.595
Consolidado

Principal Encargos
Custo de 

transação Total
Saldos em 31/12/2017 1.899.168 7.498 (23.937) 1.882.729
Captações 276.189 – (1.574) 274.615
Reembolso pela negocia-
ção contratual (i) 11.276 – – 11.276

Pagamento de principal (104.174) – – (104.174)
Encargos financeiros 
pagos – (140.327) – (140.327)

Encargos financeiros 
provisionados – 180.616 – 180.616

Amortização de custo de 
transação – – 4.275 4.275

Saldos em 31/12/2018 2.082.459 47.787 (21.236) 2.109.010

(i) Em 06/09/2018 a Companhia concluiu uma renegociação com o 
BNDES de seus financiamentos na UGC Delta 2 para alterar o sistema 
de amortização da modalidade SAC para PRICE, com efeitos retroati-
vos a junho de 2017. Esse recalculo resultou no reembolso à Compa-
nhia do diferencial de cálculo dessas modalidades e respectivo incre-
mento do saldo devedor. As captações do exercício são compostas por 
R$ 250.000 da Nota Promissória emitida para aquisição de Pirapora e 
o restante decorre de liberações finais nos contratos de financiamento 
com o BNDES no Complexo Delta 3. Em 28/09/2018 a Companhia 
assinou Nota Promissória Comercial, pela Controladora, para captação 
de R$ 250.000, sendo a Serie 1 no montante de R$ 83.000, com venci-
mento em setembro de 2020, remunerados ao CDI + 1,70% ao ano e a 
Serie 2 no montante de R$ 167.000, com vencimento em setembro de 
2021, remunerados ao CDI + 1,90% ao ano. Ambas as Notas, incluindo 
os valores de juros incorridos, serão liquidadas em parcela única no 
vencimento. O custo dessa transação foi de R$ 1.574. Os covenants 
financeiros especificam que: (i) o “Índice Financeiro” (Dívida líquida 
sobre EBITDA) não pode exceder 6 vezes nos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/2019 e 2020 e (ii) O “Índice de Capitalização” 
(Patrimônio líquido sobre ativo total) deverá ser maior ou igual a 30%. 
14.3 Cronograma de pagamento: Os fluxos de pagamento futuros da 
dívida são os seguintes:

Principal Juros Total
2019 94.024 182.133 276.157
2020 180.761 206.033 386.794
2021 a 2023 486.749 668.769 1.155.518
2024 a 2026 376.656 629.030 1.005.686
2027 a 2029 420.975 483.915 904.890

Principal Juros Total
2030 a 2031 251.622 68.599 320.221
Após 2031 298.350 31.051 329.401

2.109.137 2.269.530 4.378.667
O fluxo de caixa das amortizações da dívida trata-se de projeção, con-
siderando os fluxos contratuais de amortização de principal e juros, 
inflação e dos juros contratuais. 14.4 Garantias: As garantias dos 
financiamentos são as usuais a um Project Finance, incluindo (con-
forme descrito na Nota 14.1): contas reservas, cessão dos direitos cre-
ditórios e emergentes da autorização, alienação das máquinas e equi-
pamentos apresentados, alienação das ações da Companhia e quando 
aplicável, cartas de fiança bancária. 14.5 Covenants Financeiros: As 
UGCs do Grupo e a Companhia estão sujeitos a índices de restrição 
de endividamento (covenants), notadamente o Índice de Capital Pró-
prio (ICP) e Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) para as 
UGCs e Indice de Capitalização (ICP) e o Índice Financeiro (Dívida 
Líquida/EBITDA) para a Companhia. O não cumprimento desses 
covenants pode resultar em aceleração do vencimento das dívidas. Na 
tabela a seguir, demonstramos os covenants exigidos em 31 de dezem-
bro do grupo por UGC: ICP ICSD Índice financeiro
UGC Indaiás  25%  1,3 N.A.
UGC Gargaú N.A.  1,3 N.A.
UGC Delta 1 N.A.  1,3 N.A.
UGC Serra das Agulhas  25%  1,2 N.A.
UGC Delta 2  25%  1,3 N.A.
UGC Delta 3 N.A.  1,3 N.A.
Controladora  30% N.A. a partir de 2019
Em 31/12/2018 a Companhia e as UGCs encontravam-se integral-
mente adimplente em relação aos seus respectivos covenants.
15. Fornecedores Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Fornecedores de equipamentos – – 12.164 42.150
Fornecedores O&M e serviços gerais 776 2.224 14.312 11.838
Compra de energia – – 51.258 54.704
Contas a pagar ACR – – 2.140 2.096

776 2.224 79.874 110.788
Apresentados no passivo:
Circulante 776 2.224 67.010 95.173
Não circulante – – 12.864 15.615
Fornecedores de equipamentos (curto e longo prazos): decorrem 
do saldo de pagamentos pós completion de aerogeradores e serviços 
de construção civil do parque eólico relacionado à UGC Delta 1. For-
necedores O&M e serviços gerais: representados substancialmente 
pelos fornecedores de O&M. Conforme descrito na Nota 3.1., a Com-
panhia contrata com prestadores de serviços terceirizados as ativida-
des de operação e manutenção de suas centrais geradoras de energia 
elétrica, comumente com o próprio fornecedor dos equipamentos de 
cada parque. Compra de energia: as compras de energia são realiza-
das substancialmente para a cobertura das garantias físicas das UGCs, 
de acordo com a estratégia de sazonalização de cada unidade. Contas 
a pagar ACR: o saldo a pagar decorre do mecanismo de ajuste da 
contabilização CCEE, conforme descrito na Nota 8. 16. Obrigações 
Trabalhistas e Tributárias – Política contábil: Os pagamentos de 
benefícios tais como salário ou férias, bem como os respectivos encar-
gos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios são reconhecidos 
mensalmente no resultado, respeitando o regime de competência. A 
Companhia adota o programa de participação nos resultados (“PPR”) 
tendo como base contribuições das equipes e das UGCs e o desempe-
nho global da empresa através do atingimento de indicadores de per-
formance. A Companhia efetua a provisão baseada na medição perió-
dica do cumprimento das metas e resultado da Companhia, respeitando 
o regime de competência e o reconhecimento da obrigação presente 
resultante de evento passado no montante estimado da saída de recur-
sos no futuro. A provisão é registrada como custo ou despesas opera-
cionais de acordo com a atividade do empregado. Os impostos a pagar 
decorrem das obrigações fiscais correntes, apuradas mensalmente com 
base nas legislações fiscais e jurisdições nas quais a Companhia opera. 
Estão incluídos impostos apurados nas esferas municipais, estaduais e 
federais. Quando a Companhia é responsável tributária pelo recolhi-
mento dos tributos de seus fornecedores, é efetuada a retenção desses 
tributos e recolhimento perante os órgãos competentes. Saldos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 são apresentados a seguir

Controladora Consolidado
Obrigações trabalhistas 2018 2017 2018 2017
Salários e encargos 1.534 456 1.701 757
Provisões trabalhistas 6.939 8.620 7.515 14.042
Obrigações tributárias
IRPJ e CSLL a recolher – – 5.292 6.930
Impostos a pagar 18 83 6.908 2.211
Tributos retidos sobre terceiros 5 42 623 1.009

8.496 9.201 22.039 24.949
17. Outras Obrigações e Provisões Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Redução de capital a pagar – – – 20.000
Acordo judicial – – – 14.135
Ressarcimento por descontratação de 
energia – – – 3.679

Dividendos – 10.684 261 12.182
Partes relacionadas 5.436 615 9.896 2.440
GSF – – – 1.799
Adiantamento de clientes – – 5 1.220
Provisão para descomissionamento – – – 492
Serviços 629 3.325 3.979 3.325
Provisões diversas 383 – 2.550 –
Outros – 237 1.135 5.454

 6.448 14.861 17.826 64.726
Apresentados no passivo:     
Circulante  6.448 14.861 14.642 63.499
Não circulante – – 3.184 1.227
Ressarcimento por descontratação de energia: valor a pagar às dis-
tribuidoras de energia decorrente do processo de descontratação bila-
teral (transferência do contrato do ACR para ACL) realizada em 2017, 
relativa a energia a ser comercializada em 2018, conforme resolução 

ANEEL nº 711/16. GSF: valores a pagar decorrente das usinas partici-
pantes do MRE, conforme mencionado na Nota 3. 
18. Tributos Sobre o Lucro – Política contábil: O Grupo possui 
empresas tributadas pelo regime do lucro real e presumido. A Com-
panhia revisa anualmente a opção sobre o regime de tributação com 
base nas suas projeções de resultado, buscando sempre a opção que for 
economicamente mais favorável para a operação. As empresas tribu-
tadas pelo lucro presumido auferem seu lucro tributável com base na 
alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas. 
As empresas tributadas pelo lucro real, auferem seu lucro com base no 
resultado contábil, ajustado por despesas ou receitas cuja tributação 
não é permitida ou exigida, temporária ou permanentemente. Os tribu-
tos são calculados à alíquota de 34% sobre o resultado tributável. Pre-
juízos fiscais podem ser compensados nas operações tributadas pelo 
lucro real, limitados a 30% do lucro tributável auferido no exercício. 
O reconhecimento dos tributos sobre o lucro como diferidos é baseado 
nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o valor para base 
fiscal dos ativos e passivos, bem como dos prejuízos fiscais apurados. 
Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando existir 
um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade tributável. 
Os impostos diferidos ativos não são reconhecidos quando a recupe-
rabilidade destes ativos não for provável. O total demonstrado como 
resultado de tributos sobre o lucro no resultado está reconciliado com 
as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Consolidado
2018 2017

Resultado antes do imposto de renda 
e contribuição social 75.483 131.880

Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição apurados pela 
alíquota corrente (25.664) (44.839)

Adições (exclusões) de natureza permanente – 94
Equivalência patrimonial 3.097 1.220
Ganho por compra vantajosa – 20.951
IRPJ e CSLL diferidos não constituídos sobre 
prejuízos fiscais e base negativa (26.119) (10.733)

Diferença de apuração pelo regime de lucro 
presumido 23.413 13.081

Outros (179) 1.462
Despesa de IRPJ e CSLL no resultado (25.452) (18.764)
Alíquota efetiva de imposto de renda e 
contribuição social – % 33,72% 14,2%

18.1. Saldo do imposto de renda e contribuição social diferidos
Consolidado

2018 2017
Entidades legais com passivos fiscais diferidos
Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL 9.084 9.263
Diferença na tributação pelo regime de caixa e 
competência (5.830) –

Base de depreciação incentivada (24.161) (21.327)
Passivo fiscal diferido, líquido (20.907) (12.064)
O Imposto de renda e contribuição social diferidos ativo estão registra-
dos na controlada Gargaú é decorrem de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, suportado pela estimativa de lucros tribu-
táveis futuros baseados no plano de negócios aprovado pela Diretoria. 
A expectativa para sua realização está apresentada na tabela a seguir:
Ano Crédito consumo – R$
2019 1.415
2020 1.519
2021 1.604
2022 1.706
2023 1.750
2024 1.090
Total 9.084
O imposto de renda e contribuição social diferidos passivo foi consti-
tuído pela diferença entre os valores de depreciação dos bens do ativo 
imobilizado apurados pelas taxas de depreciação definidas pela Aneel 
e as taxas de depreciação aceitas pela Receita Federal do Brasil – RFB, 
para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O mon-
tante da diferença a maior apurado pelas taxas anuais de depreciação 
fixadas pela RFB é excluído do lucro líquido para a apuração da base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. Em 31/12/2018, a Companhia 
apresentava saldos acumulados de prejuízos fiscais e de base negativa 
de contribuição social nos valores de R$204.371, correspondente a um 
crédito fiscal de IRPJ e CSLL de R$69.486, para os quais não houve 
constituição de tributos diferidos ativos em face de não haver expec-
tativa de lucros futuros tributáveis para a sua compensação. Esses 
prejuízos não estão sujeitos ao prazo decadencial, permanecendo o 
crédito fiscal disponível para a Companhia por tempo indeterminado. 
Na medida em que se tornar provável a geração de lucro tributável, a 
Companhia poderá registrar esse ativo.
19. Partes Relacionadas – A Companhia é controlada por um grupo 
de fundos de investimentos, geridos discricionariamente pela Tarpon 
Gestora de Recursos S.A. No exercício findo em 31/12/2018, não 
houve alterações no bloco de controle da Companhia. As informações 
apresentadas a seguir estão resumidas por UGC contraparte, quando 
forem relacionados aos saldos com empresas dentro do grupo sob con-
trole da Companhia e Grupo Omega Desenvolvimento, que incluem 
empresas controladas por fundos geridos pela Tarpon, envolvidas 
com o desenvolvimento e implantação de projetos, mas sem partici-
pação acionária pela Companhia. 19.1. Ativos e passivos: O grupo de 
outros créditos e outras obrigações referem-se à alocação de custos 
de folha de pagamento e rateio de gastos administrativos (aluguéis, 
condomínio, serviços de terceiros, materiais de escritório e limpeza, 
entre outros).

19.1.1 Controladora Controladora
2018 2017

Ativo circulante Passivo circulante Ativo circulante Passivo circulante
Dividendos 

a receber
Outros 

créditos
Outras 

obrigações
Dividendos 

a receber
Outros 

créditos
Outras 

obrigações
UGC Indaiás 5.411 2.592 197 13 1.099 –
UGC Delta 1 3.829 195 186 161 1.221 –
Comercializadora (OMC e OMCG) – 2.026 275 – 558 –
Asteri (UGC Gargaú e Pipoca) 495 1.986 1.823 2.825 1.577 –
UGC Serra das Agulhas – 141 210 – 1.206 –
UGC Delta 2 3.083 807 87 – 1.502 –
UGC Delta 3 2.650 851 468 – 3.058 101
Grupo Omega Desenvolvimento – 4.468 2.190 – 4.104 –

15.468 13.066 5.436 2.999 14.325 101
O saldo a pagar de dividendos é de R$ 10.037, conforme Nota 20.

Consolidado
19.1.2 Consolidado 2018 2017

Ativo circulante Passivo circulante Ativo circulante Passivo circulante

Dividendos
Outros 

créditos Fornecedores
Outras 

obrigações
Dividendos 

a receber
Outros 

créditos
Outras 

obrigações
Pipoca 2.046 2.099 740 839 1.352 74
Grupo Omega Desenvolvimento 12.995 – 3.217 – 10.754 –
OMC 2.944 37.029 5.939 – – –
Fundo DEV FIP III e Lambda 3 – – – – – 20.000

17.985 39.128 9.896 839 12.106 20.074

O saldo consolidado a pagar de dividendos é de R$10.298, que 
inclui o valor de R$10.037 da controladora, somado ao dividendo 
para acionistas não controladores de Asteri no valor de R$261. 
19.2 Demonstração de resultados: O grupo despesas administrativas 
refere-se à alocação de custos de folha de pagamento e rateio de gastos 

administrativos (aluguéis, condomínio, serviços de terceiros, materiais 
de escritório e limpeza, entre outros). Os valores positivos refletem o 
repasse de custos da Companhia para as partes relacionadas. Eventu-
almente são realizadas operações de compra e venda de energia entre 
partes relacionadas.

  

 
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 3201903222107360212.
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19.2.1 Controladora Controladora
2018 2017

Administrativas, 
pessoal e gerais

Administrativas, 
pessoal e gerais

UGC Indaiás 1.271 859
UGC Delta 1 1.553 865

Controladora
2018 2017

Administrativas, 
pessoal e gerais

Administrativas, 
pessoal e gerais

Comercializadora 2.510 250
UGC Gargaú 1.033 817
Pipoca 613 521
UGC Serra das Agulhas 982 591
UGC Delta 2 1.498 985
UGC Delta 3 3.116 1.467
Grupo Omega Desenvolvimento 4.832 –
Total 17.408 6.355
19.2.2 Consolidado Consolidado

2018 2017
Custos da 

operação, conser-
vação e compras

Administra-
tivas, pessoal 

e gerais

Administra-
tivas, pessoal 

e gerais
Pipoca 910 (685) 1.005
Grupo Omega 
Desenvolvimento (3.062) (5.347) (33.027)

(2.152) (6.032) (32.022)
A Controladora garante obrigações financeiras relativas a contratos 
financeiros e fianças de suas controladas. No âmbito das demonstra-
ções financeiras consolidadas, essas garantias não aumentam a exposi-
ção da Companhia à fianças e garantias apresentadas na Nota 14. 19.3 
Remuneração do pessoal chave da Administração para os exercí-
cios findos em 31/12/2018 e 2017: A tabela a seguir apresenta a remu-
neração total estabelecida para os membros da Diretoria Executiva e 
do Conselho de Administração da Companhia, conforme aprovada em 
Assembleia de acionistas realizada em 27/04/2018:

2018 2017
Salário 3.662 4.304
Benefícios diretos e indiretos 91 81
Remuneração variável 3.825 7.268

7.578 11.653
Há também o seguro de D&O que tem cobertura sobre custos de 
defesa, acordos judiciais e extrajudiciais, além de indenizações, tais 
coberturas se estendem aos conselheiros, diretores e gerentes ou qual-
quer outra pessoa física com poder de gestão dentro da companhia.
20. Patrimônio Líquido – Política contábil: A remuneração os acio-
nistas se dá sobre a forma de dividendos. Esta remuneração é reconhe-
cida como passivo nas demonstrações financeiras da Companhia, com 
base no estatuto social. Qualquer valor acima da remuneração mínima 
obrigatória aprovada no estatuto social somente será reconhecido no 
passivo circulante na data em que for aprovada pelos acionistas. Os 
custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio 
da emissão de títulos patrimoniais são contabilizados, de forma desta-
cada, em conta redutora do patrimônio líquido. 20.1 Capital social: 
O capital social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2018 
e 2017 é de R$1.754.463, representado por 117.800.185 ações ordi-
nárias. O capital social autorizado é de até R$ 3.000.000. O capital 
social atual poderá ser aumentado até esse limite independentemente 
de reforma do estatuto social, por meio de deliberação do Conselho de 
Administração. A composição acionária da Companhia é apresentada 
no quadro a seguir:

Ações 
em 2018 %

Ações 
em 2017 %

BJJ Income Fundo de Investi-
mento em Participações 26.202.293 22,24 26.202.293 22,24

Sampi Energia S.A. 5.128.205 4,35 5.128.205 4,35
Bluefin 512.795 0,44 512.795 0,44
Omega Desenvolvimento III 
Fundo de Investimento em 
Participações 35.281.489 29,95 35.281.489 29,95

Lambda3 Fundo de Inves-
timento em Participações 
Multiestratégia 5.728.168 4,86 5.728.168 4,86

GAP Prudential LT Gestão de 
Recursos Ltda. 6.920.837 5,88 6.920.837 5,88

Atmos Capital Gestora de 
Recursos Ltda. 6.097.351 5,18 – –

Demais acionistas 31.929.047 27,10 38.026.398 32,28
117.800.185 100 117.800.185 100

20.2 Movimentação do capital social no exercício: Não houve 
movimentação no capital social da Companhia no exercício findo em 
31/12/2018. 20.3 Distribuição dos lucros: De acordo com o Estatuto 
Social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada exercício social 
será destinado: • 5% para a reserva legal, até o limite máximo previsto 
em lei; • 25% para o pagamento de dividendo mínimo obrigatório; após 
desconto das reservas; • Saldo remanescente poderá ser distribuído, 
destinado a reserva de investimento ou outras reservas sujeitas às leis 
e ao Estatuto, conforme proposta da Administração. A proposta da 
Administração para a destinação do lucro líquido apurado em 2018 
é a seguinte:
Proposta da Administração 2018
Resultado do período 41.886
(-) Reserva legal 5% (2.094)
(=) Lucro líquido ajustado 39.792
Destinação dos resultados
Constituição de reserva de lucros a realizar (i) 9.948
Constituição de reserva estatutária para investimentos 29.844
(i) O montante de R$ 9.948 correspondente ao dividendo obrigatório 
de 25% do lucro líquido ajustado do exercício será destinado à reserva 
de lucros a realizar, nos termos da Lei das S.A. e do artigo 63, § 2º, do 
Estatuto Social da Companhia. 20.4 Custo com captação de recur-
sos: O saldo da rubrica de custo com captação de recursos refere-se 
substancialmente a captação de recursos por intermédio da emissão de 
ações da Companhia decorrente do processo de IPO ocorrido em 2017. 
20.5 Reserva especial de Ágio – Instrução CVM 319: Proveniente 
do processo de incorporação reversa das anteriores investidoras Flo-
riano SP Participações S.A, Jarny Participações Ltda. E Hure Holding 
S.A., ocorrido em 30 novembro de 2012. A Companhia não utilizou 
o benefício fiscal desde sua origem, pois vem apurando prejuízo fis-
cal, impedindo a capitalização dessa reserva ao capital. 20.6 Opções e 
ações outorgadas reconhecidas: A Companhia mantinha no patrimô-
nio líquido o montante de R$ 10.851 relativo ao valor justo de opções 
outorgadas em favor de colaboradores participantes de um plano de 
remuneração baseada em ações mantido pela Companhia. Esse mon-
tante foi revertido em 2017 com o cancelamento das opções.
21. Receita Operacional Líquida – Política contábil: Os contratos 
de venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre 
e regulado de comercialização brasileira, sendo registrados integral-
mente na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 
agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema 
integrado nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a 
ser faturado decorre do processamento da medição física (geração), 
ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reconheci-
mento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em 
cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente gera-
das, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE 
que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração e 
compras), denominado balanço energético, que credita ou debita a 
diferença entre as vendas e efetiva geração para a Companhia, normal-
mente ao valor do PLD. Os mecanismos explicados acima resultam no 
reconhecimento da receita bruta, ao seu valor justo, apresentada líquida 
de qualquer imposto sobre venda, na medida em que for provável que 
benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia. O quadro a 
seguir apresenta a receita operacional líquida em 31/12/2018 e 2017:

Consolidado
2018 2017

R$ MWh R$ MWh
Vendas no ACR
Vendas Proinfa 23.551 51.155 34.376 77.340
CCEAR 9.698 60.746 195 2.821
LER 29.237 129.093
Vendas no ACL 696.509 2.521.957 426.383 2.165.382
Contabilização CCEE 28.252 415.914 124.375 370.908
Partes relacionadas 10.170 51.460 8.020 36.286
Impostos (55.394)  (47.235)  

742.023 3.230.325 546.114 2.652.737
22. Custos da Operação, Conservação e Compras

Consolidado
2018 2017

Compra de energia (298.076) (282.782)
Depreciação e amortização (119.783) (52.938)
O&M (32.237) (26.553)
Encargos regulatórios (17.906) (11.201)
Crédito de Pis e Cofins sobre custos 29.264 30.057
Outros (2.999) (1.911)

(441.737) (345.328)
A energia é adquirida de terceiros e tem como finalidade complementar 
a Geração da Companhia em relação à posição vendida pela Compa-
nhia na CCEE. Os créditos de PIS e COFINS decorrem substancial-
mente das compras de energia.
23. Despesas Administrativas e Gerais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas de pessoal, geral e 
administrativa (12.925) (10.095) (26.497) (20.556)

Depreciação e amortização (256) (5.633) (533) (6.703)
Programa de remuneração 
baseado em ações (7.450) – (7.450) –

Outras (2.001) (1.712) (5.933) (6.549)
(22.632) (17.440) (40.413) (33.808)

24. Resultado Financeiro Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas financeiras
Juros sobre aplicações finan-
ceiras 18.497 11.223 27.880 18.124

Outras receitas 1 99 12 927
PIS e COFINS sobre receitas 
financeiras (860) (526) (1.018) (730)

17.638 10.796 26.874 18.380
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e 
financiamentos (5.008) (419) (180.616) (90.517)

Capitalização de juros sobre 
empréstimos – – – 3.201

IOF (2) (132) (394) (404)
Comissão sobre fiança – – (36.829) (13.990)
Custo de transação (161) – (4.275) (1.442)
Atualização monetária de acor-
dos com fornecedores – – – (6.002)

Outras despesas (208) (639) (2.152) (10.048)
(5.379) (1.190) (224.266) (119.202)

Resultado financeiro líquido 12.259 9.606 (197.392) (100.822)
25. Resultado Por Ação – A tabela a seguir apresenta o lucro por ação 
básico e diluído para os exercícios findo em 31 de dezembro 2018 e 2017:

Controladora
2018 2017

Numerador
Lucro líquido do exercício 41.886 100.379
Denominador
Média ponderada do número de ações – milhares 117.800 55.853
Lucro por ação básico (em Reais) 0,3556 1,7972
Numerador
Lucro líquido do exercício 41.886 100.379
Denominador
Média ponderada do número de ações – milhares 119.512 55.853
Lucro por ação diluído (em Reais) 0,3505 1,2614
No cálculo do lucro por ação diluído a Companhia considerou o efeito 
dilutivo das opções de compra de ações no total de 2.009.370 opções 
em 31/12/2018. Em 2017, o efeito dilutivo das opções de compra de 
ações tiveram seu efeito considerado até o cancelamento dessas opções 
em 12/05/2017.
26. Remuneração Baseada em Ações – Política contábil: Opções 
outorgadas a empregados são contabilizadas ao valor justo a partir da 
data de outorga. A despesa é reconhecida mensalmente no resultado 
pelo período de aquisição do direito de exercício (vesting period) em 
contrapartida de um aumento no patrimônio líquido se a liquidação 
da operação for realizada em ações. Se for realizada em dinheiro, é 
reconhecido um passivo financeiro. O valor de mercado das opções 
é mensurado pelo valor justo com base no modelo de Black-Scholes 
considerando as informações observáveis no mercado. Quando a Com-
panhia cancela opções outorgadas há a contabilização de uma despesa 
imediata relativa ao montante que seria reconhecido como serviços ao 
longo do período remanescente da aquisição de direito. Se o direito ao 
exercício já estava totalmente adquirido, a Companhia não reconhece 
qualquer despesa. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Ao 
estimar o valor justo da remuneração baseada em ações é necessário 
atribuir valor para opções outorgadas pela Companhia aos colabora-
dores. A Companhia utiliza o modelo matemático de Black&Scholes 
para precificação de opções, que requer a utilização de premissas rela-
cionadas ao preço das ações, volatilidade, taxa de juros livre de risco, 
entre outras. Variações nessas premissas podem distorcer substancial-
mente o valor justo a ser auferido quando da outorga de opções aos 
colaboradores. Na AGE de 12/05/2017, foi aprovado o segundo Plano 
de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. O plano 
contempla alguns membros da diretoria, empregados que exercem 
função gerencial e demais empregados, que podem comprar opções 
outorgadas pela Omega mediante o pagamento de um prêmio a ser 
estabelecido no momento da outorga. As opções a serem outorgadas 
possuem um período de vesting para seu exercício e, quando exercidas, 
dão direito ao colaborador em adquirir ações a serem emitidas pela 
Omega por um determinado preço a ser estabelecido no momento da 
outorga. As ações adquiridas pelos colaboradores no âmbito do pro-
grama somente poderão ser alienadas em um prazo de 2 anos. No exer-
cício findo em 31/12/2018 a Companhia outorgou 2.009.370 opções, 
conforme a seguir:

Data

Preço da 
opção R$/

opção

Preço de 
exercício 
R$/ação

Total de 
opções 

outorgadas
Opções outorgadas
1º Programa 02/01/2018 1,36 12,61 1.252.377
2º Programa 31/03/2018 1,37 12,73 756.993
Total    2.009.370
As opções outorgadas possuem vesting period de 6 meses, podendo 
ser exercidas pelo período de 2 anos após se tornarem exercíveis. O 
preço de opção da outorga foi determinado com base na estimativa 
do valor justo da opção à época da aprovação do plano de outorga 
em AGE, época em que a Companhia não possuía suas ações nego-
ciadas na bolsa de valores. De acordo com as regras contábeis, o 
valor justo da despesa a ser reconhecida deve ser estimado na data 
da outorga das opções e foi calculado considerando premissas obser-
váveis de mercado nessa data. A Companhia utilizou o modelo mate-
mático de Black&Scholes, resultando no valor justo médio das opções 
de R$5,07/opção. A despesa com a remuneração totalizou R$7.450, 
resultante do valor justo das opções, líquido do preço pago pelo parti-
cipante do programa, multiplicado pelo número de opções outorgadas 
aos colaboradores da Companhia pelo período incorrido de vesting. 
A contrapartida da despesa foi a conta de reserva de capital no patri-
mônio líquido, uma vez que o programa será liquidado em ações. O 
valor recebido a título de prêmio pelas opções emitidas, no valor de 
R$2.424, foi registrado diretamente no patrimônio líquido, somado ao 

valor justo reconhecido no programa.
27. Compromissos – Política contábil: A Companhia participa de 
transações de arrendamentos mercantis operacionais relacionado ao 
uso de terreno onde estão instalados seus parques eólicos. Esses arren-
damentos foram firmados por período equivalente ao período da auto-
rização de cada parque eólico, com opção de renovação do arrenda-
mento após este período. O aluguel pago mensalmente ao arrendador é 
determinado inicialmente em valor fixo e, quando iniciada a operação 
comercial é baseado em percentagem da receita mensal auferida em 
cada parque, e a Omega não participa no valor residual dos bens arren-
dados. Consequentemente, foi determinado que basicamente todos os 
riscos e benefícios dos ativos são do arrendador. Os pagamentos rela-
tivos aos arrendamentos de terras são reconhecidos no resultado como 
custo da operação pelo método linear pelo prazo do arrendamento. 27.1 
Contratos de arrendamentos: Durante o exercício de 2018, o mon-
tante de R$4.330 (R$3.096 no exercício de 2017) relativo aos arrenda-
mentos de terrenos foi reconhecido no resultado, na rubrica de custo de 
operação e manutenção. Os pagamentos futuros projetados em termos 
reais de arrendamentos de terrenos são apresentados a seguir:

UGC 
Gargaú

UGC 
Delta 1

UGC 
Delta 2

UGC 
Delta 3 Total

2019 512 893 1.301 1.421 4.127
2020 513 895 1.157 1.232 3.797
2021 512 893 1.103 1.218 3.726
2022 512 893 1.103 1.287 3.795
2023 512 893 1.102 1.287 3.794
Após 2024 3.130 19.424 27.844 31.013 81.411
Total 5.691 23.891 33.610 37.458 100.650
27.2. Contratos de manutenção dos ativos (O&M): A Companhia 
mantém contratos de longo prazo para a manutenção de seus ativos 
operacionais, destacando-se a manutenção dos aerogeradores (“WTG’s 
– Wind Turbine Generators”) e a manutenção dos sistemas auxiliares 
das usinas (“BoP”). Esses contratos determinam valores fixos anuais, 
crescentes de acordo com a curva da vida útil dos ativos, corrigidos 
monetariamente pelo IPCA, com prazos geralmente de 10 anos. Os 
pagamentos futuros projetados em termos reais são apresentados a 
seguir:

UGC 
Indaiás

UGC 
Serra das 

Agulhas
UGC 

Gargaú

UGC 
Delta 

1

UGC 
Delta 

2
UGC 

Delta 3 Total
2019 1.464 733 2.979 1.397 4.470 8.929 19.972
2020 1.498 757 2.987 3.415 6.162 15.064 29.882
2021 397 736 2.604 2.148 6.668 20.257 32.770
2022 – – 2.481 27 6.750 22.499 31.757
Após 
2023 – – 9.923 – 25.650 90.415 125.988

Total 3.319 2.225 20.974 6.988 49.700 157.163 240.369
27.3. Contrato para a transferência de ativos de Delta 5 e 6: O 
Conselho de Administração, após recomendação pelo Comitê de Ope-
rações com Ativos de Partes Relacionadas, em reunião realizada em 
18/12/2017 aprovou a celebração pela Companhia de o contrato para 
transferência de ativos de geração de energia, tendo como contraparte 
Omega Desenvolvimento Maranhão Fundo de Investimento em Parti-
cipações Multiestratégia (“DEV FIP Maranhão”) e Omega Desenvol-
vimento II Fundo de Investimento em Participações (“DEV FIP II”), 
por meio do qual a Companhia, sujeito a determinadas condições pre-
cedentes, passou a deter opções de compra da totalidade das ações de 
determinadas holdings titulares e proprietárias de ativos de geração de 
energia eólica e solar ainda em fase de desenvolvimento e que partici-
pariam do Leilão A-4 de 2017 e do Leilão A-6 (“Leilões”) e outorgou 
opções de venda de ações das referidas holdings a esses fundos. O 
contrato tem como objeto a aquisição de projetos de geração de ener-
gia eólica e solar localizados no Estado do Maranhão e Piauí e tinha 
sua eficácia condicionada ao fato de um ou mais de um dos projetos 
sagrarem-se vencedores nos leilões dos quais foram participantes. Em 
20/12/2017, os projetos eólicos localizados no Maranhão, compostos 
por 2 empreendimentos (Delta 5) com capacidade instalada projetada 
de 54 MW e 2 empreendimentos (Delta 6) com capacidade instalada 
projetada de 54 MW, sagraram-se vencedores do Leilão A-6. O início 
da operação comercial ocorreu em janeiro de 2019. Em 31/12/2018, as 
opções decorrentes dos projetos eólicos vencedores do leilão estavam 
outorgadas, contudo, não estavam exercíveis em função de existirem 
condições precedentes ainda não cumpridas. De acordo com os ter-
mos do acordo, o preço a ser pago pela aquisição/venda obedece uma 
metodologia de fluxo de caixa descontado, a ser verificado quando as 
opções forem exercidas. Desta forma, o valor justo das opções de com-
pra e de venda são idênticos, pois garantem as mesmas condições para 
as partes, não gerando a obrigação de registro contábil de um ativo 
ou um passivo na referida transação. Em 28/02/2019 o Conselho de 
Administração aprovou a reorganização societária para incorporação 
desses ativos e consequente cancelamento das opções, conforme deta-
lhado na Nota 32.
28. Processos Judiciais – Política contábil: Uma provisão é reconhe-
cida no momento em que a obrigação for considerada provável pela 
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos e puder ser mensurada 
com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do 
exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do 
processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser rever-
tida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável, ou 
baixada quando a obrigação for liquidada. Processos judiciais cuja pro-
babilidade de perda seja classificada como possível não são contabili-
zados como provisão, mas apenas divulgados nas notas explicativas. 
São denominados passivos contingentes. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, a jurisprudência, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um 
ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipica-
mente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação 
da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de 
estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos 
resultados dos eventos futuros. A Omega é parte envolvida em ações 
cíveis, tributárias, trabalhistas e regulatórias em andamento na esfera 
judicial, bem como em processos administrativos. Provisão para 
contingência: Em 31/12/2017, na esfera cível, havia uma arbitragem 
em que a Companhia configurava como autora e ré contra um for-

necedor. A Companhia e o fornecedor pleiteavam valores relativos à 
danos e fornecimentos realizados no âmbito do contrato. Em janeiro 
de 2018, o caso foi julgado pelo tribunal arbitral, sendo a Companhia 
obrigada a liquidar parcialmente os valores demandados. O montante 
foi liquidado conforme informado na Nota 13. Passivos contingentes: 
Passivos contingentes em causas discutidas nas esferas administrativa 
e judicial, cuja expectativa de perda é classificada com possível, base-
ada nos pareceres jurídicos, não sofreram alterações relevantes quando 
comparado as demonstrações financeiras de 31/12/2017. O saldo atua-
lizado em 31/12/2018 é de R$ 35.909 (R$9.666 em 31/12/2017).
Natureza Nº de processos Valor envolvido %
Ambiental 2 1.100 3
Cível – Geral 5 2.110 6
Imobiliário 13 342 1
Regulatório 7 28.772 80
Trabalhista 6 1.217 3
Tributário 15 2.368 7
Total 48 35.909 100
Conforme se infere da tabela, 80% dos valores envolvidos nos casos 
com prognóstico possível se refere a ações de cunho regulatório. Trata-
-se, no caso, de ações das quais a Companhia é parte juntamente a 
outros empresas do setor elétrico, as quais são conduzidas por asso-
ciações de geradores de energia elétrica - ABRAGEL e APINE, em 
específico. Dentre os processos abrangidos pela tabela acima, a Admi-
nistração aponta como relevante a ação em curso na 8ª vara federal 
ambiental e agrária da SJMA. Em 10 de julho de 2018, o Ministério 
Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Maranhão, 
propôs Ação Civil Pública que discute o rito de licenciamento ambien-
tal da Linha de Transmissão de 500 kV associada ao Complexo Delta 
3, de titularidade da controlada Omega Energia e Implantação 2 S.A., 
especialmente no que se refere à adequação do estudo ambiental apre-
sentado ao órgão licenciador. O pedido de antecipação de tutela formu-
lado pelo autor da ação foi denegado tanto na 1ª quanto na 2ª instancia. 
A Administração, junto com a análise dos assessores jurídicos, classi-
ficou o risco de perda como possível. O valor da causa é de R$1.000.
29. Instrumentos Financeiros – Política contábil: A Companhia 
classifica ativos financeiros nas seguintes categorias: • Ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado; • Ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado abrangente; e • Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os passivos finan-
ceiros são classificados como outros passivos financeiros. Os ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado, são ativos financeiros 
mantidos pela Companhia (i) com o objetivo de recebimento de seu 
fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de lucros ou 
prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especifi-
cadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos 
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Compreende 
o saldo de caixas e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, 
outros ativos e títulos e valores mobiliários. Suas variações são reco-
nhecidas no resultado do período, na rubrica “Receitas financeiras” ou 
“Despesas financeiras”, dependendo do resultado obtido. Ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente no 
seu reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter irre-
vogável, pela classificação de seus instrumentos patrimoniais designa-
dos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes quando 
atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos do CPC 39 
– Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos para 
negociação. A classificação é determinada considerando-se cada ins-
trumento, especificamente. Atualmente a Companhia não trabalha com 
nenhum instrumento classificado nessa categoria. Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado compreende no seu 
reconhecimento inicial o saldo dos instrumentos financeiros derivati-
vos, incluindo derivativos embutidos, opções de compra de ações e 
demais títulos e valores mobiliários. Atualmente a Companhia não tra-
balha com nenhum instrumento classificado nessa categoria. Os ativos 
e passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando 
a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Um ativo financeiro é desreconhecido quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Omega transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma tran-
sação que essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. 29.1 Classificação dos instru-
mentos financeiros: É apresentada a seguir uma tabela com o valor 
contábil dos instrumentos financeiros da Companhia, apresentados nas 
demonstrações financeiras:

Consolidado
2018 2017 Categoria

Caixa e equivalentes de caixa 195.388 350.887 A
Caixa restrito 95.964 82.514 A
Clientes 185.931 210.056 A
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 2.109.010 1.882.729 A

Fornecedores 79.874 110.788 A
A – Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: Devido ao 
ciclo de curto prazo, pressupõe-se que o valor justo dos saldos de caixa 
e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e contas a pagar 
a fornecedores estejam próximos aos seus valores contábeis. Em rela-
ção ao caixa restrito, são efetuadas aplicações em títulos de taxas pós 
fixadas, atreladas ao CDI e presume-se que seu valor justo esteja pró-
ximo ao saldo contábil. Em relação aos empréstimos e financiamentos, 
a Companhia possui operações contratadas substancialmente com o 
BNDES, remuneradas à TJLP, que é um instrumento de financiamento 
de projetos de longo prazo, para o qual não existe um mercado ativo, 
portanto, presume-se que o valor contábil esteja próximo ao valor 
justo. 29.2 Análise da sensibilidade dos passivos financeiros: Os 
principais riscos de taxa de juros atrelados às operações do Omega 
estão ligados à variação das taxas de juros, conforme descrito na Nota 
3. Com o objetivo de verificar a sensibilidade das aplicações financei-
ras e dívidas a taxas de juros, na data de 31/12/2018, foram definidos 
três cenários diferentes. Com base nos valores da CDI, TJLP e IPCA, 
foi definido o cenário provável para o ano de 2019 com taxa de 7,0% 
para o CDI, 6,75% para TJLP e 4,01% para o IPCA e, a partir deste, 
calculadas variações de 25% e 50%. Para cada cenário foi calculada a 
despesa/receita financeira bruta não levando em consideração a inci-
dência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato. A data 
base utilizada para os financiamentos foi 31/12/2018, projetando os 
índices para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada 
cenário, conforme detalhado abaixo:

Empréstimos e financiamentos
Consolidado

Exposição em 
31/12/2018 Risco

Cenário 
provável

Elevação de 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

Redução do 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

Controladora 254.999 Variação do CDI 22.854 27.398 31.943 13.387 8.925
Indaiás 58.969 Variação TJLP 5.634 6.656 7.677 2.985 1.990
Gargaú 38.215 Variação TJLP 3.534 4.194 4.854 1.935 1.290
Delta 1 164.228 Variação TJLP 14.907 17739 20.571 8.314 5.543
Delta 2 312.409 Variação TJLP 29.503 34.676 39.848 15.123 10.082
Serra das Agulhas 106.214 Variação TJLP 9.460 11.288 13.117 5.377 3.585
Delta 3 1.195.115 Variação TJLP 114.680 133.993 153.306 56.342 37.561
Total 2.130.149 Variação TJLP 200.572 235.944 271.316 103.463 68.976

Aplicações financeiras Consolidado

Indexador
Posição em 
31/12/2018

Cenário 
provável

Elevação de 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

Redução do 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

CDI 6,98% 8,73% 10,47% 5,24% 3,49%
Aplicações financeiras CDI 201.616 14.078 17.598 21.118 10.559 7.039
Fundos DI CDI 95.964 6.701 8.376 10.051 5.026 3.350
Total 297.580 20.779 25.974 31.169 15.585 10.389

Posição líquida Consolidado
Posição em 
31/12/2018

Cenário 
provável

Elevação de 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

Redução do 
índice em 25%

Elevação de 
índice em 50%

Total 1.832.569 179.793 209.970 240.147 87.878 58.587

  

 
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 3201903222107360213.
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30. Transações que não Afetam Caixa – As transações listadas a seguir afetaram as demonstrações financeiras de forma relevante, contudo não 
impactaram o caixa:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Aumento de capital com integralização de ações (OEI1, OEI2 e Asteri) – 950.629 – 950.629
Cancelamento do programa de remuneração baseada em ações – 10.851 – 10.851
Emissão de bônus de subscrição – 15.995 – 15.995
Ajuste ao valor justo de ações emitidas – (95.733) – (95.733)
Intangível adicionado em aquisição de empresas – – – 440.317
Imobilizado adicionado em aquisição de empresas – – – 1.994.471
Empréstimos e financiamentos adicionais em aquisição de empresas – – – 1.381.235
Remuneração baseada em ações (Nota 26) 7.450 – 7.450 –
31. Mudanças nos Passivos de Atividades de Finaciamentos

Nota 2017
Fluxo 

de caixa
Captação de emprésti-
mos e financiamentos

Juros 
pagos

Encargos 
financeiros Outros 2018

Empréstimos, financiamentos e debêntures 14 1.882.729 (92.898) 274.615 (140.327) 180.616 4.275 2.109.010
Outras obrigações 17 64.726 (48.195) – – – 11.333 27.864
Opções de ações outorgadas reconhecidas 26 – 2.450 – – – 7.450 9.900
Total 1.947.455 (138.643) 274.615 (140.327) 180.616 23.058 2.146.774

32. Eventos Subsequentes – (i) Acordo de reorganização socie-
tária: A Assembleia Geral Extraordinária, em reunião realizada 
em 28/02/2019, aprovou o acordo de reorganização societária que 
envolve a incorporação pela Companhia de Delta 5 e Delta 6, como 
resultado do cancelamento das opções oriundas do contrato para 
transferência de ativos de geração de energia, mencionado na Nota 
27. Em decorrência desse acordo, a Companhia incorporará as hol-

dings que detém o controle dos complexos de Delta 5 e a Delta 6, 
assumindo o controle de suas operações a partir de 2019, emitindo 
18.788.469 novas ações. (ii) Alteração de Diretor Financeiro e 
de Relações com Investidores: No dia 30/01/2019 o Conselho 
de Administração elegeu a Srta. Andrea Sztajn para os cargos de 
Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores, os 
quais cumulará, para o restante do prazo de gestão atualmente em 
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curso. (iii) Primeira emissão de Debentures da Omega: No dia 
30/01/2019 o Conselho de Administração aprovou a primeira emis-
são de debêntures da Omega Geração S.A. A emissão terá valor total 
de até R$ 775 milhões distribuídos pelo Banco BTG Pactual S.A. e 
pelo BB Banco de Investimentos S.A., sendo R$ 750 milhões sob 

regime firme de colocação e R$ 25 milhões sob regime de melho-
res esforços. A emissão proporcionará uma importante criação de 
valor para a Companhia dada a boa margem entre o custo margi-
nal de financiamento e o retorno marginal derivado das aquisições 
anunciadas.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Omega Geração S.A.
Belo Horizonte-MG
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Omega Geração S.A. (“Companhia”), identificadas 
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Omega Geração S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consoli-
dados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relató-
rio financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controla-
das, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissio-
nal, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e 
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de 
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentá-
rios sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no 
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós 
cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esse prin-
cipal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a con-
dução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação 
de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. 
Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados 
para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de 
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Combina-
ção de Negócios – Alocação do Preço de Aquisição: De acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro, a Companhia é requerida, quando da realização 
de uma Combinação de Negócios, a efetuar a alocação do preço de 

aquisição através da mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, 
dos passivos assumidos e do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura ou ganho por compra vantajosa. Durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, a Companhia efetuou, como consequência da 
aquisição do Complexo Pirapora, a alocação do preço de aquisição, 
identificando ativos intangíveis de vida útil definida no montante total 
de R$549.424 mil, conforme divulgado na nota explicativa 5.1.1 das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Esse assunto foi 
considerado como um principal assunto de auditoria devido à subjeti-
vidade e julgamento na preparação das projeções de geração de caixa 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários eco-
nômicos futuros utilizadas para mensuração de ativos identificáveis 
adquiridos e dos passivos assumidos e, consequentemente, do valor do 
ágio auferido. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Como 
parte dos nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, envolve-
mos nossos profissionais especialistas em avaliação para nos auxiliar 
nas análises sobre as projeções de fluxo de caixa e mensuração do 
valor justo dos ativos identificados; analisamos as projeções para valo-
rização dos ativos e passivos adquiridos preparadas pela Administra-
ção, que incluíram, principalmente: i) teste das informações financei-
ras projetadas utilizadas; ii) comparação das premissas e metodologias 
utilizadas com a respectiva indústria, competidores e cenário econô-
mico financeiro do ambiente nacional; e iii) análise do uso de método 
de avaliação e de informações externas. Avaliamos ainda se as infor-
mações consideradas foram derivadas do plano de negócios da Compa-
nhia aprovado por aqueles responsáveis pela governança. Adicional-
mente, avaliamos as divulgações nas demonstrações financeiras com 
relação a combinação de negócios. Baseados no resultado dos procedi-
mentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento, mensuração e 
recuperabilidade dos valores adquiridos, que está consistente com a 
avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas 
utilizados pela Administração no processo de avaliação dos valores 
justos dos ativos e passivos adquiridos, assim como as respectivas 
divulgações na nota explicativa 5.1.1, são aceitáveis, no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos – 
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e 
consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de audi-
toria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avalia-
mos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado, foram ade-
quadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 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 quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os ris-
cos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-

luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não 
mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempe-
nho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram 
objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descre-
vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.

São Paulo, 21 de março de 2019.
 Ernst & Young Alessandra Aur Raso
 Auditores Independentes S.S. Contadora
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CNPJ.: 71.015.853/0001-45

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais

Relatório da Administração

CONTADOR: Adriane L D S Gregório - CRC/MG 084.371/O

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Norman David Schwartz - Presidente

Anthony Fong - Vice-Presidente
John Cassingham - Conselheiro 

MEMBROS DA DIRETORIA: 
Dayse Maria de Magalhães Figueiredo - Diretora

Elaine Maria do Carmo Romani - Diretora

Aos Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, temos a satisfação de submeter à aprovação de V. Sas dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017. A Administração.

Ativo 

Circulante
Caixa e Bancos 16.148 17.666
Contas a Receber 17.217 17.039
Estoque 13.289 12.292
Impostos a Recuperar 3.893 7.920
Adiantamento a Fornecedores 1.033 1.330
Despesas Antecipadas 596 414
Outros Ativos Circulantes 46 33

52.222 56.694

Não Circulante
Depósitos Judiciais                                                              974          1.977
Impostos a Restituir              573              -
Permanente 
Ativo Imobilizado          34.046         29.204

TOTAL DO ATIVO

Passivo 
Circulante
Fornecedores                654                758 
Comissões a Pagar                715                  672   
Contas a Pagar a Coligadas             2.810             4.668 
Imposto de Renda e Contribuição Social             2.934             7.164 
Obrigações Sociais e Tributárias             1.081             1.014 
Provisão para Part.Resultados                912                877 
Adiantamento de Clientes                292                591 
Venda p/Entrega Futura                752                481 
Provisões Trabalhistas             1.132                 986
Provisão de Fornecedores                154                242
Provisão Comissões             1.762             1.642
Outras Provisões                  79                 77
Outras Obrigações                  32                 82 
Imob.de 3º em nosso poder                672                550 

Não Circulante
Contas a Pagar a Coligadas           13.308           12.137
Patrimônio Líquido
Capital Social            6.000            6.000 
Reserva de Reavaliação            1.709            1.709 
Reserva Legal            1.200            1.200 
Reserva Estatutária            1.200            1.200 
Reserva de Lucro          76.826          68.966 
Dividendos Distribuídos         (31.000) (31.000)
Resultado do Exercício            4.591            7.859 

TOTAL DO PASSIVO

Receita Bruta de Vendas
( - ) Deduções da Receita Bruta (7.142) (6.880)
Receita líquida das vendas
( - ) Custo dos Produtos Vendidos (24.427) (23.171)
LUCRO BRUTO
Despesas /Receitas  operacionais
Gerais e Administrativas (14.566) (13.461)
Comerciais (15.714) (14.211)
Impostos (298) (304)
Provisões (1.088) (1.508)
Receitas Financeiras 360 255 
Despesas Financeiras (74) (104)
Variações cambiais, líquidas 30 106
Total da despesas e receitas operacionais
LUCRO OPERACIONAL
Resultado não operacional (1.553) (170)
Lucro antes do IRPJ/CSSL
IRPJ / CSSL (3.867) (5.500)
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO
Lucro líquido por ação do capital social no 765

I - Da Atividade Operacional:
Resultado do Período 4.591 7.859 
+ Depreciação 3.230 2.840
+ Baixas e Ajustes de Imobilizado (1.748) (611) 
Saldo Antes das Atividades de Investimentos 6.073 10.088 
II - Das Atividades de Investimentos:
 (-) Compras de Ativo Imobilizado (5.328) (6.373) 
 (-) Aumento das Contas a Receber de Clientes (178) (1.368) 
 (-) Redução/Aumento nos Estoques (997) (4.198) 
 (-) Redução/Aumento nos Impostos a Recuperar (4.026) (1.942) 
 (-) Redução de Outras Contas a Receber (298) (106) 
 (-) Redução/Aumento depósitos Judiciais (1.002) (7) 
Saldo Antes das Atividades de Financiamento (5.756) (3.906) 
III - Das Atividades de Financiamento:
(-) Redução/Aumento em Obrigações Sociais 

(5.823) 3.239 
 + Redução (aumento) provisões depósitos Judiciais (1.002) 2 
 (-) Distribuição de Dividendos 31.000 31.000 

Disponibilidades no início do Exercício: 17.666 15.575 
16.148 17.666 

Capital Reserva de Reserva Reserva Reserva
Totalsocial reavaliação legal estatutária de Lucros

Resultado do Exercício 4.591 4.591
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iNSTiTuTo BioATLÂNTiCA 
CNPJ 05.112.713/0002-06 

DETALHAmENTo DA EXECuÇÃo FÍSiCo – 
FiNANCEirA – EXErCiCio 2018 

CoNTrATo DE GESTÃo iGAm/001/2017 
 

iGAm Custeio 
Saldo inicial r$...........................184.153,01 
receita r$........................3.562.353,20 
Repasse R$........................3.012.541,62 
Rendimento R$...........................106.944,14 
Outras Restituições R$...........................442.867,44 

Despesa r$.....................(1.947.392,17) 
Desembolso R$.....................(1.947.392,17) 

Saldo Final r$.......................1.799.114,04 
iGAm investimento 

Saldo inicial r$........................34.929.470,49 
receita r$........................37.310.095,22 
Repasse R$........................35.388.052,61 
Rendimento R$..........................1.838.516,63 
Outras Restituições  R$...............................83.525,98 

Despesa r$.......................(1.190.944,99) 
Desembolso R$.......................(1.190.944,99) 

Saldo Final r$........................71.048.620,72 
responsáveis pela Execução 

 
 

ricardo Alcântara Valory 
Diretor-Geral 

Fabiano H. da Silva Alves 
Diretor Técnico 

   
 ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 

SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.
Torna público que remarcou licitação, sob modalidade PreGÃo Pre-
seNCIal nº . 008/2019, do tipo menor preço global sob regime de 
empreitada por preços unitários, objetivando a registro de preço para 
futuro e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de pintura em edificações, peças metálicas, esquadrias 
metálicas, madeira e reservatórios, situados nas diversas unidades da 
Codau situado no município de uberaba (mG), com fornecimento 
de materiais,em atendimento à solicitação da diretoria de desenvol-
vimento e saneamento . leis Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei 
Complementar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para reali-
zação da licitação: 09h do dia 05 de abril de 2019 . local aquisição do 
edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como aber-
tura dos envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações pelo 
telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . uberaba/
mG, 22 de março de 2019, ronaldo dos reis silva, Pregoeiro .
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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 3201903222107360214.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Minas Gerais”, “EMG” ou “Companhia”) apresenta os fatos 
e eventos marcantes do exercício de 2018, acompanhados das Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões 
Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e apro-
vadas pela Diretoria em 19 de março de 2019.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Energisa Minas Gerais atua na distribuição de energia elétrica, atendendo a 445,6 mil consumidores e a uma população de aproximadamente 1 
milhão de habitantes em 65 municípios no Estado de Minas Gerais e um no Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de 2018, os ativos operacionais da 
EMG tiveram a seguinte evolução:
Descrição do ativo 2018 2017 Acréscimo
Subestações – nº 47 47 -
Capacidade instalada nas subestações – MVA 1.012 1.012 -
Linhas de transmissão – km 1.095 1.090 + 5
Redes de distribuição (próprias) – km (*) 27.227 26.691 + 536
Transformadores próprios instalados nas redes de distribuição – nº 63.922 62.769 + 1.153
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) – MVA 1.170 1.126 + 44

A evolução também se deu na qualidade dos serviços prestados. O compromisso, empenho e dedicação em fornecer energia com qualidade para os 
consumidores da área de concessão continuam gerando bons resultados para a EMG, agraciada com o título de “Melhor Energia do Brasil” no Prê-
mio Abradee 2018 entre as distribuidoras com até 500 mil consumidores. Também foi líder no ranking da Aneel de desempenho do serviço de 2017, 
publicado em 2018, entre empresas com mais de 400 mil clientes e reconhecida com o selo GPTW (Great Place to Work), de “Melhor Empresa para 

2. INVESTIMENTOS
Em 2018, visando a constante ampliação da capacidade do seu sistema elétrico, a manutenção da qualidade do fornecimento de energia e o suporte 
ao seu crescimento de mercado, os investimentos totalizaram R$ 77,7 milhões, dos quais R$ 16,3 milhões no 4T18, com a seguinte composição:

Descrição 
Valores em R$ milhões 4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Ativos Elétricos 9,3 6,4 + 45,3 34,3 33,7 + 1,8
Obrigações Especiais (*) 1,7 3,3 - 48,5 16,9 11,7 + 44,4
Ativos Não Elétricos 5,3 12,1 - 56,2 26,5 39,6 - 33,1
Total dos Investimentos 16,3 21,8 - 25,2 77,7 85,0 - 8,6

(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a concessão e não compõe a Base de 
Remuneração Regulatória da distribuidora. Entre as realizações em 2018, destacam-se: i) Elaboração de projeto da SED MRU e licenças para a 
construção da linha de transmissão, de 138 kV, Usina do Glória-Miradouro e da subestação de Miradouro; ii) Início da construção de subestação 
de 69/11,4 kV no município de Miradouro; iii) Substituição do transformador (69/22 kV) e reforma do barramento de 22 kV da subestação Nova 
Usina Maurício; iv) Complemento da construção da subestação Manhuaçu; v) Substituição de transformador de 22/11,4 KV na subestação da Nova 
Usina Maurício; vi) Migração da comunicação de religadores para rádio digital. Importante também destacar a inauguração, em fevereiro de 2018, 
do novo prédio em Cataguases, Minas Gerais, berço do Grupo Energisa desde 1905. O prédio, moderno, sustentável e construído com base no uso 

colaboradores. 
3. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
3.1. Destaques

Descrição 2018 2017 Var. %
Resultados – R$ milhões

Receita Operacional Bruta 1.120,6 1.053,0 + 6,4
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 1.074,5 975,1 + 10,2
Receita Operacional Líquida 689,4 669,5 + 3,0
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 643,3 591,6 + 8,7
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 74,0 59,0 + 25,4
EBITDA 109,0 92,2 + 18,2
EBITDA Ajustado 121,2 103,0 + 17,7

(21,1) (17,5) + 20,6
Lucro Líquido 36,2 29,2 + 24,0

Indicadores Financeiros - R$ milhões
Ativo Total 909,8 898,3 + 1,3
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras 99,9 170,1 - 41,3
Patrimônio Líquido 275,9 273,5 + 0,9
Endividamento Líquido 258,6 220,1 + 17,5

Indicadores Operacionais
Número de Consumidores Cativos (mil) 455,4 445,6 + 2,2
Vendas de energia a consumidores cativos (GWh) 1.223,3 1.204,4 + 1,6
Vendas de energia a consumidores cativos + livres (TUSD) - (GWh) 1.501,2 1.482,6 + 1,3

Indicador Relativo
EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%) 17,6 15,4 + 2,2 p.p
Endividamento líquido/EBITDA Ajustado (vezes) 2,1 2,1 - 0,2
Obs.: EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia.
3.2. Receita operacional bruta e líquida: Em 2018, a Energisa Minas Gerais apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção 
a qual é atribuída margem zero, de R$ 1.074,5 milhões, contra R$ 975,1 milhões registrados em 2017, acréscimo de 10,2% (R$ 99,4 milhões). A 
receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, mostrou aumento de 8,7% (R$ 51,6 milhões) no período, para R$ 643,3 
milhões. A seguir, as receitas operacionais por classe de consumo: 

Descrição Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo) 232,3 214,4 + 8,3 870,0 801,5 + 8,5
Residencial 111,0 101,8 + 9,0 415,0 379,4 + 9,4
Industrial 23,3 21,9 + 6,4 86,4 82,3 + 5,0
Comercial 47,7 44,9 + 6,2 175,5 166,0 + 5,7
Rural 26,9 25,4 + 5,9 109,4 98,1 + 11,5
Outras classes 23,4 20,4 + 14,7 83,7 75,7 + 10,6

(+) Suprimento de energia elétrica 3,1 3,0 + 3,3 15,2 33,7 - 54,9
(+) Fornecimento não faturado líquido 3,9 3,1 + 25,8 8,7 1,1 + 690,9
(+) Disponibilidade do sistema elétrico 15,4 13,4 + 14,9 57,8 52,6 + 9,9
(+) Receitas de construção 7,5 19,9 - 62,3 46,1 77,9 - 40,8
(+) Constituição e amortização - CVA (4,7) 2,0 - 38,0 5,5 + 590,9
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos 18,6 18,2 + 2,2 76,2 74,0 + 3,0

0,1 0,1 - 0,6 0,4 + 50,0
(+) Outras receitas 2,3 0,9 + 155,6 8,0 6,3 + 27,0
(=) Receita bruta 278,5 275,0 + 1,3 1.120,6 1.053,0 + 6,4
(-) Impostos sobre vendas 86,7 79,8 + 8,6 329,9 300,9 + 9,6
(-) Deduções Bandeiras Tarifárias (0,7) 2,1 - 1,8 3,8 - 52,6
(-) Encargos setoriais 29,0 19,5 + 48,7 99,5 78,8 + 26,3
(=) Receita líquida 163,5 173,6 - 5,8 689,4 669,5 + 3,0
(-) Receitas de construção 7,5 19,9 - 62,3 46,1 77,9 - 40,8
(=) Receita líquida, sem receitas de construção 156,0 153,7 + 1,5 643,3 591,6 + 8,7
Foram determinantes para o crescimento das receitas operacionais em 2018: i) Aumento de 8,5% (R$ 68,5 milhões) da receita bruta no mercado 
cativo; ii) Aumento de R$ 32,5 milhões na constituição da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA); e iii) 
Incremento de R$ 5,2 milhões nas receitas de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD). 3.3. Ambiente regulatório: 3.3.1. CVA e bandeiras 
tarifárias: Em 2018, foi possível observar aumento de R$ 32,5 milhões na amortização da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens 
da Parcela A (CVA). A CVA é o mecanismo regulatório instituído pela Portaria Interministerial nº 25/02, destinado a registrar as variações de custos 
relacionados à compra de energia, transporte de energia e encargos setoriais, ocorridas no período entre os eventos tarifários da distribuidora. O 
objetivo deste mecanismo é neutralizar os efeitos desses custos, denominados de “Parcela A” e de repasse tarifário integral assegurado, sobre o 
resultado da distribuidora. Em 2018, as receitas auferidas pela EMG provenientes das bandeiras tarifárias totalizaram R$ 26,2 milhões (R$ 8,7 
milhões no 4T18), ante R$ 21,9 milhões registrados em 2017 (R$ 8,9 milhões no 4T17). 3.3.2. Reajuste tarifário: A Energisa Minas Gerais teve 
o seu reajuste tarifário anual em 22 de junho de 2018, cujo efeito médio para os consumidores foi um aumento de 12,05%, sendo 11,21% para os 
consumidores de baixa tensão e 15,44% para os de alta e média tensão. O processo de reajuste tarifário anual consiste no repasse aos consumidores 
dos custos não gerenciáveis da concessão (Parcela A - compra de energia, encargos setoriais, receitas irrecuperáveis e encargos de transmissão) 

e na atualização dos custos gerenciáveis (Parcela B - distribuição) pela variação do IPCA subtraída do Fator X, que repassa aos consumidores os 
ganhos de produtividade anuais da concessionária, outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo. A variação nos custos da Parcela 
A foi de 10,5%, impactada principalmente pelo transporte de energia, que cresceu 26,7% em função dos contratos de uso do sistema de distribuição 

de - 0,08%. 3.3.3. Base de remuneração regulatória: O processo de valoração dos ativos da Base de Remuneração Regulatória utiliza o método 
do Valor Novo de Reposição (VNR), que corresponde ao valor, a preços atuais de mercado, de um ativo idêntico, similar ou equivalente, sujeito a 
reposição, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade do ativo existente, considerando todos os gastos necessários para a sua ins-
talação. A evolução da Base de Remuneração Liquida (BRL) da Energisa Minas Gerais e a data da próxima Revisão Tarifária (RT) são as seguintes:

Base de Remuneração Líquida (BRL) 
(Em R$ milhões) (1) Data revisão tarifária

3º Ciclo 4º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo
218,3 308,0 Jun/16 Jun/21

(1) A preços da data de RT (mês anterior ao reajuste em cada ciclo).
3.3.4. Recursos da Conta de Desenvolvimento Energético: A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também homologou, em 
2018, recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), repassados à Energisa Minas Gerais pelas Centrais Elétricas Brasilei-
ras S/A – Eletrobrás, referentes a subsídios tarifários concedidos aos consumidores de baixa renda e usuários do serviço público de distri-
buição de energia elétrica no montante de R$ 76,2 milhões (R$ 74,0 milhões em 2017). O valor foi registrado pela Companhia como recei-
ta operacional. 3.4. Despesas operacionais: As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 569,4 milhões 
em 2018 e R$ 139,9 milhões no 4T18, crescimento de 6,9% (R$ 36,8 milhões) e aumento de 1,6% (R$ 2,2 milhões), respectivamente, quan-
do comparado com o ano anterior e o mesmo período de 2017. Desse total, as despesas não controláveis cresceram 9,8% ou R$ 36,8 mi-
lhões no ano (aumento de 0,1% ou R$ 0,1 milhão no 4T18), totalizando R$ 411,3 milhões (R$ 94,9 milhões no 4T18). Por sua vez, as des-
pesas controláveis, com PMSO, apresentaram redução de 0,6% no exercício ou R$ 0,7 milhão (acréscimo de 13,4% ou R$ 4,5 milhões no 
4T18), totalizando R$ 120,0 milhões (R$ 38,1 milhões no 4T18). A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada:

Composição das despesas operacionais 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

1 Custos e Despesas não controláveis 94,9 94,8 + 0,1 411,3 374,5 + 9,8
1.1 Energia comprada 77,9 85,8 - 9,2 343,6 331,0 + 3,8
1.2 Transporte de potência elétrica 17,0 9,0 + 88,9 67,7 43,5 + 55,6

2 Custos e Despesas controláveis 37,0 31,4 + 17,8 119,9 118,6 + 1,1
2.1 PMSO 38,1 33,6 + 13,4 120,0 120,7 - 0,6

2.1.1 Pessoal 17,8 15,5 + 14,8 51,6 54,2 - 4,8
2.1.2 Fundo de pensão 0,6 0,3 + 100,0 2,2 0,8 + 175,0
2.1.3 Material 2,1 2,1 - 7,2 7,4 - 2,7
2.1.4 Serviços de terceiros 13,8 12,4 + 11,3 49,3 48,7 + 1,2
2.1.5 Outras 3,8 3,3 + 15,2 9,7 9,6 + 1,0

Multas e compensações 0,1 0,3 - 66,7 0,2 1,1 - 81,8
Contingências (liquidação de ações cíveis) 1,8 1,1 + 63,6 3,2 1,9 + 68,4
Outros 1,9 1,9 - 6,3 6,6 - 4,5

2.2 Provisões/Reversões (1,1) (2,2) - 50,0 (0,1) (2,1) - 95,2
2.2.1 Contingências (1,5) (2,3) - 34,8 (2,4) (3,1) - 22,6
2.2.2 Devedores duvidosos 0,4 0,1 + 300,0 2,3 1,0 + 130,0

3 Demais receitas/despesas 8,0 11,5 - 30,4 38,2 39,5 - 3,3
3.1 Depreciação e amortização 8,7 8,9 - 2,2 35,0 33,2 + 5,4
3.2 Outras receitas/despesas (0,7) 2,6 - 3,2 6,3 - 49,2

Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção) 139,9 137,7 + 1,6 569,4 532,6 + 6,9
Custo de construção (*) 7,5 19,9 - 62,3 46,1 77,9 - 40,8
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção) 147,4 157,6 - 6,5 615,5 610,5 + 0,8
(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de reconhecimento obrigatório 
pela ICPC 01 – Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, 
sendo o custo de construção igual à receita de construção. 3.5. Lucro líquido, geração de caixa e dividendos: Em 2018, a Energisa Minas Gerais 
registrou lucro líquido de R$ 36,2 milhões, ante o lucro de R$ 29,2 milhões registrados no ano anterior, melhoria de 24,0%. A geração operacional 
ajustada de caixa (EBITDA ajustado) atingiu R$ 121,2 milhões em 2018 contra R$ 103,0 milhões em 2017, aumento de 17,7%. Esse desempenho 
decorre, principalmente, do aumento das receitas operacionais da Companhia, vis-à-vis o aumento do consumo de energia elétrica e a racionalização 
das despesas e custos controláveis. A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:

Composição da Geração de Caixa 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

(=) Lucro Líquido 8,6 9,1 - 5,5 36,2 29,2 + 24,0
(-) Contribuição social e imposto de renda (4,3) (2,3) + 87,0 (16,7) (12,3) + 35,8

(3,2) (4,6) - 30,4 (21,1) (17,5) + 20,6
(-) Depreciação e amortização (8,7) (8,9) - 2,2 (35,0) (33,2) + 5,4
(=) Geração de caixa (EBITDA) 24,8 24,9 - 0,4 109,0 92,2 + 18,2
(+) Receita de acréscimos moratórios 3,4 2,5 + 36,0 12,2 10,8 + 13,0
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 28,2 27,4 + 2,9 121,2 103,0 + 17,7
Margem do EBITDA Ajustado (%) 17,2 15,8 + 1,4 p.p 17,6 15,4 + 2,2 p.p
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2018, a administração irá propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos no 
montante de R$ 34,4 milhões (R$ 42,0431621033 por ação), já tendo sido integralmente pagos: i) em 28 de junho de 2018, o valor de R$ 11,4 
milhões (R$ 13,9784239323 por ação); ii) em 31 de agosto de 2018, o montante de R$ 3,0 milhões (R$ 3,6575283622 por ação); iii) em 12 de 
novembro de 2018, o montante de R$ 11,8 milhões (R$ 14,3819448893 por ação); e iv) em 25 de fevereiro de 2019, o montante de R$ 8,2 milhões 
(R$ 10,0252649195 por ação).
4. DESEMPENHO OPERACIONAL
4.1. Perdas de energia: 

de leitura, entre outras.
As perdas totais da Companhia em 2018 somaram 179,2 GWh, representando 10,12% da energia requerida, 0,27 ponto percentual menor em relação 

hidrelétrica distribuída em seu território. 
Últimos 12 meses

Perdas Técnicas (%) Perdas Não-Técnicas (%) Perdas Totais (%)
Aneel

Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18
10,19 10,05 10,22 0,20 0,30 - 0,09 10,39 10,35 10,12 9,62

Obs.: Para cálculo dos percentuais apresentados acima, foram considerados os valores de energia não faturada. 
Últimos 12 meses

Perdas Técnicas (GWh) Perdas Não-Técnicas (GWh) Perdas Totais (GWh)
Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Var.(%)(1)

171,2 176,3 180,8 3,4 5,3 (1,7) 174,7 181,5 179,2 - 1,3
 (1) Variação dezembro de 2018/setembro de 2018. Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Co-

ligeiramente acima do nível regulatório em função da perda técnica e de fatores não gerenciáveis pela Companhia, como, por exemplo, o volume 
de geração de energia de hidrelétricas na área de concessão:

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

de novembro de 2018, o montante de R$ 11,8 milhões (R$ 14,3819448893 por ação); e iv) em 25 de 
fevereiro de 2019, o montante de R$ 8,2 milhões (R$ 10,0252649195 por ação).  
 
4 Desempenho operacional 

 
4.1    Perdas de energia  
 
Em 2018, a EMG manteve os investimentos em ações específicas para assegurar maior eficiência no 
combate a perdas. Estas ações incluem novas rotinas de inspeção, blindagem de rede e intensificação do 
foco em regularizar ligações clandestinas, redefinição de rotas de leitura, entre outras. 
 
As perdas totais da Companhia em 2018 somaram 179,2 GWh, representando 10,12% da energia requerida, 
0,27 ponto percentual menor em relação a 2017. Vale ressaltar, que as perdas totais da EMG sofrem 
influência das perdas técnicas, que, por sua vez, são impactadas pelo volume de geração hidrelétrica 
distribuída em seu território.  
 

Últimos 12 meses 

Perdas Técnicas (%) Perdas Não-Técnicas (%) Perdas Totais (%) 

Aneel Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 

                                                            10,19 10,05 10,22 0,20 0,30 - 0,09 10,39 10,35 10,12 9,62 

           

Obs.: Para cálculo dos percentuais apresentados acima, foram considerados os valores de energia não faturada.  
 

Últimos 12 meses 

Perdas Técnicas (GWh) Perdas Não-Técnicas (GWh) Perdas Totais (GWh)  

Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Dez/17 Set/18 Dez/18 Var.(%)(1) 

171,2 176,3 180,8 3,4 5,3 -1,7 174,7 181,5 179,2 - 1,3 

                     

 (1) Variação dezembro de 2018/setembro de 2018.  
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
 
O gráfico, a seguir, apresenta a evolução das perdas totais em GWh nos últimos três anos, que estão 
ligeiramente acima do nível regulatório em função da perda técnica e de fatores não gerenciáveis pela 
Companhia, como, por exemplo, o volume de geração de energia de hidrelétricas na área de concessão: 
 

 
 
 
 

 
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 3201903222107360215.
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4.2. Gestão da Inadimplência: 4.2.1. Taxa de Inadimplência: A Energisa Minas Gerais utiliza como métrica para análise da inadimplência a 
relação percentual entre a soma da provisão para créditos de liquidação duvidosa com incobráveis, e o fornecimento faturado, no período de 12 
meses. Em 2018, essa relação foi de 0,25%, contra 0,13% em 2017. Para reduzir a inadimplência, a Energisa vem buscando novas formas de me-

de crédito inerente a cada unidade consumidora individualmente considerada e por consequência, uma “customização” das medidas aplicáveis a 

sendo aperfeiçoada à medida que se consegue avaliar a reação de cada consumidor à iniciativa aplicada. 4.2.2 Taxa de Arrecadação: A Companhia 
também passou a divulgar a taxa de arrecadação, representada pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento bruto do mesmo período. 

4.2.3. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC: A prioridade dada aos 
investimentos em qualidade tem permitido à Companhia manter os indicadores de fornecimento de energia, expressos por frequência e duração das 
interrupções de energia (FEC e DEC), dentro dos limites regulatórios. Apresenta-se, a seguir, a evolução desses indicadores nos últimos cinco anos: 
 Indicador DEC Indicador FEC

9,46 
10,15 10,35 

8,44 
9,43 

11,85 11,77 11,57 11,52 11,45 

2014 2015 2016 2017 2018

DEC (horas) Limite Regulatório

6,50 
7,29 7,16 

5,05 5,33 

10,89 
10,09 

9,44 9,36 8,91 

2014 2015 2016 2017 2018

FEC (vezes) Limite Regulatório

4.3. Mercado de energia: 
Energisa Minas Gerais, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD) totalizaram 1.501,2 GWh, aumento de 1,3% em relação a 

Descrição Trimestre Exercício

4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Residencial 130,7 128,9 + 1,4 516,8 503,5 + 2,6

Industrial 98,9 100,3 - 1,4 395,7 400,2 - 1,1

• Cativo 33,0 33,1 - 0,3 127,7 130,9 - 2,4

• Livre 65,9 67,2 - 1,9 268,0 269,3 - 0,5

Comercial 60,6 61,3 - 1,1 234,5 235,8 - 0,6

• Cativo 57,8 58,8 - 1,7 224,5 226,9 - 1,1

• Livre 2,7 2,5 + 8,0 9,9 8,9 + 11,2

Rural 44,4 45,1 - 1,6 190,1 183,6 + 3,5

Outras Classes 43,6 40,7 + 7,1 164,1 159,4 + 2,9

1  Vendas de energia no mercado cativo 309,5 306,6 + 0,9 1.223,3 1.204,4 + 1,6

2  Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 68,6 69,7 - 1,6 277,9 278,2 - 0,1

3  Mercado cativo + TUSD (1+2) 378,2 376,3 + 0,5 1.501,2 1.482,6 + 1,3

4  Fornecimento Não faturado 6,3 5,6 + 12,5 5,7 2,0 + 185,0

5  Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4) 384,4 381,9 + 0,7 1.506,9 1.484,6 + 1,5

1.209 1.220 1.202 1.204 1.223 

369 336 258 278 278 

2014 2015 2016 2017 2018

Cativo Livre

1.578 1.556
1.459 1.483 1.501

+ 1,3%

com 51 consumidores livres.
5. ESTRUTURA DE CAPITAL 

que incluem os créditos referentes à subvenção tarifária e baixa renda (CDE) e Conta de Compensação dos Valores da Parcela A (CVA). Por sua 

2017 foi de 2,1 vezes. A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Energisa Minas Gerais entre 31 de dezembro de 2018 e 2017:

Descrição 
Valores em R$ milhões 31/12/2018 31/12/2017

Circulante 118,9 106,3

118,6 97,5

Debêntures 1,2 0,8

Encargos de dívidas 1,4 1,7

Parcelamento de impostos e benefícios a empregados 1,1 1,3

(3,4) 5,0

Não Circulante 294,1 312,2

189,9 244,1

Debêntures 119,9 65,4

Parcelamento de impostos e benefícios a empregados 5,9 5,7

(21,6) (3,0)

Total das dívidas 413,0 418,5

99,9 170,1

Total das dívidas líquidas 313,1 248,4

(-) Créditos CDE (subvenção tarifária e baixa renda) 14,5 20,5

(-) Créditos CVA 40,0 7,8

Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais 258,6 220,1
Indicador Relativo

Divida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (1) 2,1 2,1
(1) EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.

Evolução da alavancagem
- Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) –

220,1 226,6 218,6 
232,2 

258,6 

2,1 2,1 
2,0 

1,9 

2,1 

 dez/17  mar/18  jun/18  set/18  dez/18

 Dívida líquida  Dívida líquida / EBITDA Ajustado

A Energisa Minas Gerais realizou oferta pública de distribuição de 50.000 debêntures simples. Os títulos, não conversíveis em ações e com garantia 

total de R$ 50,0 milhões. As debêntures fazem jus a juros remuneratórios semestrais, conforme abaixo: 

Número da Emissão Quantidade de  
Debêntures Montante Total (R$) Remuneração Swap Vencimento

10ª 50.000 50.000.000,00 IPCA + 5,0797% a.a. 103,7% do CDI 15/09/2025

As debêntures contam com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada e demais normas aplicá-
veis. Os recursos captados com a emissão destinaram aos investimentos de 2018 e 2019 constantes dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição 
apresentados à Aneel pela Companhia.
6. GESTÃO DE PESSOAS
A Energisa Minas Gerais incentiva a criação de oportunidades de carreira e a capacitação dos colaboradores, bem como a formação de líderes para 

contava com 811 colaboradores próprios e 234 terceirizados, não considerando os colaboradores das empresas prestadoras de serviços de construção 
de redes e usinas. 6.1. Melhor empresa para trabalhar: Além do acesso ao desenvolvimento e a oportunidades, a EMG busca garantir que o 
ambiente de trabalho esteja entre os melhores. Em 2018, a EMG conquistou o selo GPTW, que seleciona as Melhores Empresas para se Trabalhar. 
6.2. Saúde e segurança: Através das equipes de campo, a EMG realiza o mapeamento dos riscos de obras e de locais onde existem potenciais 
riscos à comunidade. Em 2018 esse trabalho foi objeto de apresentação no Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI) em 
Fortaleza, no Ceará. 6.3. Treinamento e desenvolvimento: As necessidades de aperfeiçoamento de todos os colaboradores são expressas durante a 
avaliação de desempenho anual, sendo que os gestores participam da Academia de Líderes, principal ferramenta de Treinamento das Competências 
da Liderança, para formação acelerada. No último ano, a Academia proporcionou 2.624 horas de treinamento.  Em 2018, foram investidos de R$ 
591,3 mil em treinamento e educação e foi registrado um total de 40,9 mil horas de treinamento, com média de 46,4 horas por colaborador. Como 

potenciais ou aptos a ocuparem posições estratégicas. Os Programas de Desenvolvimento da Academia de Líderes são desenvolvidos a partir desse 
mapeamento. A capacitação externa é feita por meio de cursos presenciais, leitura e visitas técnicas, assim como por meio de videoconferência e 
Ensino a Distância (EAD), visando otimizar tempo e custos com deslocamento.
7. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Faz parte da visão da Energisa a preocupação com o legado que se deixa para o futuro, por isso, a Companhia trabalha de forma a manter uma con-
vivência harmoniosa com o meio ambiente, sociedade e comunidades do entorno de suas operações, além de promover o desenvolvimento social.
A política de investimentos sociais do Grupo Energisa foca na promoção da cultura e da educação, além de incentivar a geração de renda, o em-
preendedorismo, o desenvolvimento econômico e social e a conservação do meio ambiente nas comunidades em que atua. Em 2018, destacam-se 
as seguintes ações:

consumidoras. Os principais projetos são: • Nossa Energia – Por meio de palestras educacionais sobre consumo consciente na Unidade Móvel 

residencial, visando à criação de hábitos que levem ao desenvolvimento sustentável e ao combate do desperdício de energia elétrica. • Economia 
em Foco – 

7.2. Iniciativas socioculturais: • Patrocínios – A Companhia apoia 
projetos culturais como festivais regionais, feiras, simpósios, exposições agropecuárias e seminários que tenham como objetivo promover a cultura 
e o desenvolvimento econômico, regional e social das comunidades, contribuindo para o estímulo e acessibilidade ao esporte e à cultura, além de 
despertar noções de cidadania e valorização da sociedade. • Fundação Ormeo Junqueira Botelho - Os programas socioculturais são executados 
com o apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, que atua na análise técnica e cultural dos projetos patrocinados e é responsável pela gestão 
dos espaços culturais mantidos pela Energisa. • Museu Energisa - Situado em Cataguases, é um espaço destinado a exibir de forma didática e 
interativa o panorama do histórico de evolução da Energisa e da economia regional por ela gerada, em paralelo à história da própria eletricidade 
desde a grande explosão que deu origem ao universo até às modernas hidrelétricas. No ano de 2018, o Museu Energisa promoveu diversas ações 
socioeducativas com as comunidades escolares de Cataguases e região, atingindo um total de aproximadamente mil alunos. • 
Muller Botelho - Localizado em Cataguases, em um anexo ao Museu Energisa é dedicado à realização de espetáculos teatrais e musicais. Em 
2018, o espaço passou por algumas obras. Dessa forma, só foi possível realizar uma apresentação musical que recebeu 150 visitantes. • Memorial 
e Centro Cultural Humberto Mauro - O Centro Cultural Humberto Mauro é um espaço múltiplo localizado no centro de Cataguases (MG), que 
promove exposições de artes plásticas, espetáculos teatrais, de dança e musicais nacionais e internacionais, festivais de cinema e seminários, fóruns 
e palestras de diversos segmentos culturais, atendendo a uma demanda não só de Cataguases, mas de toda a região. No ano de 2018 foram mais de 
56 eventos realizados em suas dependências, que também abrigam o Memorial Humberto Mauro, atingindo um público variado de adultos, crianças 
e jovens, totalizando 8,2 mil pessoas. • Casa de Leitura Lya Botelho - Localizada em Leopoldina (MG), é um espaço de realização de eventos 
culturais que visam a atender aos interesses do seu público. Suas exposições, dedicadas a temas relacionados com a história do Brasil, atraem um 
grande número de visitantes de toda a região e também de outros Estados e do exterior. Atingiu, em 2018, a marca dos 24,3 mil. • Polo Audiovisual 
da Zona da Mata -
da, ao promover produções audiovisuais, formação técnica, festivais e eventos, impactando positivamente a economia da região mineira. • Festival 
Ver e Fazer Filmes - Realizado em Cataguases, tem como proposta sensibilizar crianças e jovens para a apreciação da linguagem audiovisual. O 

7.3. Educação e geração 
de renda: • Junior Achievement -
preendedores. Em 2018, a Companhia promoveu a 10ª edição do projeto. • Projeto Girarte - Projeto itinerante de arte e educação, que dissemina 

de atuação do Grupo Energisa. • Programa Zé da Luz na Escola - O Programa tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre os riscos e 
perigos da energia elétrica, especialmente no que se refere a soltar pipas, brincadeira com alto índice de acidentes na rede. • Nossa Energia - Por 
meio de palestras educacionais sobre consumo consciente, capacita alunos e educadores do ensino fundamental como multiplicadores dos conceitos 

desperdício de energia elétrica. • Projeto Ilumina – Propicia o aprendizado da matemática de alunos de escolas públicas, por meio de jogos online, 
uma forma mais lúdica e criativa de aprendizagem. É desenvolvido nos municípios mineiros de Cataguases, Muriaé e Ubá, em colaboração com as 
secretarias municipais de Educação. 7.4. Iniciativas ambientais: • Consumo de recursos naturais - Campanhas internas e nas comunidades para a 
redução de consumo de água e energia. O Dia da Água foi comemorado com palestras e atividades de conscientização. Os novos prédios da Energisa 
Minas Gerais foram projetados para o aproveitamento da iluminação natural, com instalação de vidros com películas, chapas metálicas perfuradas 
e brises. • Resíduos – A Companhia atua de forma a minimizar a geração de resíduos, promove e estimula a coleta seletiva dos resíduos gerados, 
recolhimento de lâmpadas, pilhas, baterias e outros resíduos perigosos para descarte correto. Há reciclagem de cabos, sucatas ferrosas de medidores 
e outros resíduos, ação que minimiza o impacto ambiental e fortalece a cadeia de reutilização, evitando sobrecarga de aterros. • Biodiversidade – 
As atividades de instalação e manutenção de redes são orientadas pela supressão mínima de vegetação nos projetos de instalação, com substituição 
progressiva de redes com cabos nus por redes compactas (média-tensão) e isoladas (baixa-tensão). Em parceria com proprietários e prefeituras dos 
municípios da área de concessão, a Energisa Minas Gerais realizou a recomposição de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) em nascente e 
córrego e recomposição de área degradada, através do plantio e manutenção periódica de espécies nativas da Mata Atlântica. • Emissões – A frota 
de veículos é revisada e inspecionada periodicamente, de maneira a garantir uma menor emissão de poluentes na atmosfera. • Gestão – O Sistema 
de Gestão de Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança (SGMASS) é baseado nas normas ISO 14001 e OSHAS 18001. • Responsabili-
dade – Contratação de fornecedores que, comprovadamente, tenham boa conduta ambiental. 7.5. Iniciativas relativas à ética: Ética e integridade 
– O Código de Ética e Conduta da Companhia é um guia para os colaboradores no relacionamento com os diversos públicos. Um Comitê de Ética 
integrado por representantes de diversas áreas tem como responsabilidade promover o cumprimento e aprimoramento do documento.
8. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE

-
ras em 2018 foi de R$ 254 mil. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, 
de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções 
gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.

A Administração.
  

 
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 3201903222107360216.
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BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2018 (Em milhares de reais)

1 - Base de Cálculo 2018 2017
Receita líquida (RL) 689.442 669.536
Resultado operacional (RO) 52.914 41.507
Folha de pagamento bruta (FPB) 49.758 47.981

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL
Alimentação 7.692 15,46% 1,12% 7.368 15,36% 1,10%
Encargos sociais compulsórios 12.047 24,21% 1,75% 11.186 23,31% 1,67%
Previdência privada 1.025 2,06% 0,15% 801 1,67% 0,12%
Saúde 1.872 3,76% 0,27% 1.850 3,86% 0,28%
Segurança e saúde no trabalho 1.579 3,17% 0,23% 259 0,54% 0,04%
Educação 90 0,18% 0,01% 69 0,14% 0,01%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

630 1,27% 0,09% 403 0,84% 0,06%
Creches ou auxílio-creche 359 0,72% 0,05% 484 1,01% 0,07%
Participação nos lucros ou resultados 5.609 11,27% 0,81% 4.315 8,99% 0,66%
Outros 609 1,22% 0,09% 1.621 3,38% 0,24%
Total - Indicadores sociais internos 31.512 63,32% 4,57% 28.356 59,10% 4,25%

3 - Indicadores Sociais Externos     Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação 570 1,08% 0,08% 494 1,19% 0,07%
Cultura 1.102 2,08% 0,16% 1.158 2,79% 0,17%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Esporte 22 0,04% 0,00% 29 0,07% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 252 0,48% 0,04% 156 0,38% 0,02%
Total das contribuições para a sociedade 1.946 3,68% 0,28% 1.837 4,43% 0,27%
Tributos (excluídos encargos sociais) 305.422 577,20% 44,30% 272.768 657,16% 40,74%
Total - Indicadores sociais externos 307.368 580,88% 44,58% 274.605 661,59% 41,01%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 30.462 57,57% 4,42% 20.956 50,49% 3,13%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total dos investimentos em meio ambiente 30.462 57,57% 4,42% 20.956 50,49% 3,13%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na produção/operação e 

empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50% 

(x) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(   ) cumpre de 51 a 75% 
(  ) cumpre de 0 a 50%

(x) cumpre de 76 a 100%
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017

811 806
Nº de admissões durante o período 73 46
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 234 134
Nº de estagiários(as) 31 23
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 131 113
Nº de mulheres que trabalham na empresa 162 168

35,56% 28,04%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 123 118
11,11% 18,18%

16 15
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da  
cidadania empresarial 2018 Metas 2019

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 25,56 25,56
Número total de acidentes de trabalho 1 4

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa (x) direção (   ) direção 
e gerências

(  ) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

(x) direção (  ) direção 
e gerências

(  ) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de (x) direção 
e gerências

( ) todos(as) 
emprega-
dos(as)

( ) todos(as) 
+ Cipa

(  ) direção 
e gerências

( x ) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

(  ) 
todos(as) + 

Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

( ) não se 
envolverá

(x) seguirá 
as normas 

da OIT

(  ) 
incentivará 
e seguirá a 

OIT

(   ) não se 
envolverá

( x ) seguirá 
as normas 

da OIT

(   ) 
incentivará 
e seguirá a 

OIT

A previdência privada contempla: ( ) direção ( ) direção e 
gerências

(x) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

(   ) direção (   ) direção 
e gerências

( x ) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: ( ) direção ( ) direção e 
gerências

(x) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

(  ) direção (   ) direção 
e gerências

(x) 
todos(as) 
emprega-
dos(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

( ) não serão 
conside-

rados
( ) serão 

sugeridos
(x) são 

exigidos
(   ) não 

serão consi-
derados

( ) serão 
sugeridos

(x) são 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

( ) não se 
envolverá (  ) apoiará

(x) 
organizará e 
incentivará

(   ) não se 
envolverá (  ) apoiará

(x) 
organizará e 
incentivará

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 
154.480

no Procon 
121

na Justiça 
455

na empresa 
146.756

no Procon 
180

na Justiça 
460

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 
99,96%

no Procon 
68%

na Justiça 
70%

na empresa 
100%

no Procon 
100%

na Justiça 
70%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2018: 540.852 Em 2017: 497.522

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 77 % governo   8% colaboradores(as)
6% acionistas   8% terceiros 1% retido

23 % governo 70% colaboradores(as)
1% acionistas  3% terceiros   3% retido

7 - Outras Informações 2018 2017
7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos - -
  7.1.1 - Investimento da União - -
  7.1.2 - Investimento do Estado - -
  7.1.3 - Investimento do Município - -
  7.1.4 - Investimento da Concessionária - -
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4) - -

1.966 2.521
  7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 676 131
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3) 2.642 2.652

Nota 2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 5 10.819 85.383

5 87.427 83.275
Consumidores e concessionárias 6 122.328 108.020
Estoques 2.155 943
Tributos a recuperar 7 27.715 15.647

28 6.573 265
9 57.277 36.151

Outros créditos 10 36.279 42.236
Total do circulante 350.573 371.920
Não circulante
Realizável a longo prazo

5 1.693 1.459
Títulos de créditos a receber
Consumidores e concessionárias 6 28.626 23.997
Tributos a recuperar 7 4.181 4.236

28 21.593 3.369
Créditos tributários 12 265 12.224
Cauções e depósitos vinculados 20 5.848 5.257

13 23.791 15.782
9 25.050 26.162

Outros créditos 10 137 137
111.184 92.623

Investimentos 3.851 4.410
Imobilizado 14 6.663 5.765
Intangível 14 428.746 423.583
Ativo Contratual - Infraestrutura em construção 14 8.736 -
Total do não circulante 559.180 526.381
Total do ativo 909.753 898.301

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 22 689.442 669.536
Custo do serviço prestado a terceiros 23 (554.208) (542.339)
Lucro bruto 135.234 127.197
Despesas gerais e administrativas 23 (58.036) (61.987)
Outras receitas 24 3.289 2.418
Outras despesas 24 (6.497) (8.630)

73.990 58.998
25 21.072 34.101
25 (42.148) (51.592)

(21.076) (17.491)
Lucro antes dos impostos 52.914 41.507
Imposto de renda e contribuição social corrente 12 (5.229) (727)
Imposto de renda e contribuição social diferido 12 (11.457) (11.553)
Lucro líquido do exercício 36.228 29.227
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária  - R$ 26 44,26 35,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Lucro líquido do exercício 36.228 29.227

Outros resultados abrangentes 21.6 974 (1.282)
Total de outros resultados abrangentes do exercício 37.202 27.945

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Geração do valor adicionado:
Receitas
Receitas de vendas de energia elétrica e serviços 22 1.072.727 975.131
Outras receitas 24 3.289 2.418
Receitas relativas a construção de ativos próprios 22 e 25 46.274 78.111
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 23 (2.325) (1.011)

(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia elétrica vendida 449.815 410.152
Materiais e serviços de terceiros 57.571 57.257
Outros custos operacionais 58.860 92.223

566.246 559.632
Valor adicionado bruto 553.719 495.017
Amortização e depreciação 23 34.967 33.240
Valor adicionado líquido 518.752 461.777
Valor adicionado recebido em transferência

25 22.100 35.681
Valor adicionado total a distribuir 540.852 497.458
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta 31.346 33.274
Benefícios 10.450 10.501
FGTS 2.775 2.693

Impostos, taxas e contribuições
Federais 85.508 73.078
Estaduais 231.649 213.181
Municipais 312 274
Obrigações intrassetoriais 99.403 82.547

Remuneração de capital de terceiros
Juros         42.368 51.816
Aluguéis 813 867

Remuneração de capitais próprios
Reserva Legal 21.2 1.811 1.461
Dividendos adicionais propostos 21.5 8.207 8.652
Dividendos 21.5 26.210 19.114

540.852 497.458

Nota 2018 2017
Passivo
Circulante
Fornecedores 15 53.379 57.759
Encargos de dívidas 16 1.350 1.786

16 118.569 97.473
Debêntures 17 1.239 771
Impostos e contribuições sociais 18 28.563 25.006
Encargos setoriais 19 12.895 13.751
Obrigações estimadas 5.382 5.159

9 29.437 33.903
28 3.175 5.276

Contibuição de iluminação pública 2.257 1.977
Benefícios pós-emprego 29 1.136 1.287
Outras contas a pagar 15.583 14.540

Total do circulante 272.965 258.688
Não circulante
Fornecedores 15 1.941 744

16 189.900 244.140
Debêntures 17 119.927 65.362
Impostos e contribuições sociais 18 17.209 15.654

20 6.738 8.831
28 - 318

Encargos setoriais 19 3.969 2.602
Benefícios pós-emprego 29 5.874 5.743

9 12.876 20.581
Outras contas a pagar 2.449 2.149

Total do não circulante 360.883 366.124
Patrimônio líquido 
Capital social 21.1 228.428 228.428
Reservas de capital 21.2 7.997 7.921
Reservas de lucros 21.3 e 21.4 32.536 30.725
Dividendos adicionais propostos 21.5 8.207 8.652
Outros resultados abrangentes 21.6 (1.263) (2.237)

Total do patrimônio líquido 275.905 273.489
Total do passivo e patrimônio líquido 909.753 898.301

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

  

 
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 3201903222107360217.
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ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 19.527.639/0001-58 - Companhia Aberta 4/12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A, (“Companhia” ou “EMG”) - empresa integrante do Grupo Energisa - é uma concessio-
nária distribuidora de energia elétrica, que atua em 65 municípios no Estado de Minas Gerais e 1 no Estado do Rio de Janeiro, atendendo a 455.413 
consumidores (informação fora do escopo dos auditores independentes). A Companhia possui sede na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais 
e obteve registro de Companhia Aberta em 17 de dezembro de 1969, mas desde 23 de maio de 1907 detém registro de negociação de suas ações 
em Bolsa de Valores. Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica: A Companhia teve seu contrato de concessão vencido em 07 de 
julho de 2015 para o qual foi assinado em 09 de dezembro de 2015 o quinto termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 07 de julho 
de 2045. O aditivo foi formalizado de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 09 de dezembro de 2015, na Lei nº 
12.783 de 11 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 de setembro de 2012 e no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015. O novo aditivo exigiu 

pelos Órgãos reguladores, podendo haver penalidades na eventualidade de não atingimentos dos mesmos. Com o novo aditivo que prorrogou o pra-
-

natura do referido aditivo, foi transferido para o ativo intangível, para ser amortizado ao longo da vida útil limitado ao novo prazo de concessão. Para 
data base 31 de dezembro de 2018, a Companhia atingiu seus indicadores. O contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia 

Para efeito da reversão, consideram-se bens vinculados aqueles efetivamente utilizados na prestação do serviço. As obrigações da concessionária, 
previstas no contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica são: I - operar e manter as instalações de modo a assegurar 

obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens, e operar a infraestrutura de forma a assegurar a regularidade, continuida-

patrimonial dos bens e instalações vinculados à concessão e zelar por sua integridade providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica, 
-

ria alienar ou conceder em garantia tais bens sem a prévia e expressa autorização do agente regulador; IV - atender a todas as obrigações de natureza 

ao desperdício de energia, por meio de programas de redução de consumo de energia e inovações; VI - submeter à prévia aprovação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) alterações nas posições acionárias que impliquem em mudanças de controle. Na hipótese de transferência de 
ações representativas do controle acionário, o novo controlador deverá assinar termo de anuência e submissão às cláusulas do contrato de concessão 
e às normas legais e regulamentares da concessão; e VII - manter o acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes; A 
concessão poderá ser extinta pelo término do contrato, encampação do serviço, caducidade, rescisão, irregularidades ou falência da concessionária, 
podendo ser prorrogada, mediante requerimento da concessionária e a critério exclusivo do Poder Concedente - Ministério de Minas e Energia - 

concessão, ativos vinculados à concessão e a receita de construção estão apresentadas nas notas explicativas nº 8, 9, 13, 14, e 22, respectivamente.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade: 
compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os 
pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board - IASB. A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas 

ou com as práticas contábeis internacionais. A Administração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em 

pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2019. 2.2 Moeda funcional e base de mensuração: 

mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Julgamentos, estimativas e premissas
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os 
valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas incluem Consumidores e concessionárias (fornecimento de energia elétrica 

3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1 Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting 
Standards Board: 
Aplicação das normas novas e revisadas já emitidas pelo CPC, ainda não adotadas pela Companhia.

Normas Descrição

Aplicação obrigatória: 
Exercícios anuais com início 

em ou após
CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil/Leases 1º de janeiro de 2019
IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 10 e IAS 28
Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Associada ou Joint 
Venture

impactos da adoção das novas normas e interpretações vigentes a partir de 1º de janeiro de 2019 são os seguintes: i. CPC 06 (R2) - Operações 
de arrendamento mercantil/IFRS 16 - Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e 
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, 

-
datários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de 
arrendamento de até 12 meses). Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos 
de arrendamento e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso). Os 
arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre 
o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (como 
por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração 
de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). O arrendatário irá reconhecer o valor do incremento do passivo de arrendamento 
como um ajuste do ativo de direito de uso. A Companhia atua como arrendatária em contratos referente imóveis não residenciais para a instalação 
de agências de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades comerciais e centros de distribuição. Não há alteração 
substancial na contabilização do arrendador com base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os 

2019, exige que os arrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1).  Transição:Como 

expedientes práticos opcionais. A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva 
 será reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos lucros acumu-

lados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. A Companhia espera que a adoção do CPC 06 (R2) não afete 
sua capacidade de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite máximo de alavancagem em empréstimos descritos na nota expli-
cativa 16 e 17. Durante 2018 a Companhia efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2) tendo apurado os valores como segue:
Impacto sobre o balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo
Direito de uso 2.067 -
Arrendamentos operacionais - 2.067
ii. Outras alterações: 
Companhia: · Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28; • Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento 

Propriedade de Investimento (Alterações ao CPC 28/ IAS 40); • ICPC 21/ IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento; • ICPC 22/ 
IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda - Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensu-
ração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar 

-
liando os impactos da adoção dessa nova norma. Normas e interpretações revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Companhia à partir 
de 01 de janeiro de 2018: i. CPC 47 - Receita de contratos com cliente/ IFRS 15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento 
de receita, substituindo o CPC 30 Receitas, o CPC17 (R1) Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia adotou o CPC 47 
usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. Não aplicando os requerimentos exigidos pela norma 
para o período comparativo apresentado. A nova norma prevê que a Companhia reconheça as receitas para descrever a transferência de bens ou ser-

a receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões 

do impacto resultante da aplicação do CPC 47, incluindo a avaliação de cinco etapas para o reconhecimento e mensuração da receita, quais sejam: 

preço de cada tipo de transação; (iv) alocar os preços as obrigações contidas em cada contrato; e (v) reconhecer a receita quando (ou a medida que) a 
Companhia satisfaz cada obrigação de contrato. As atividades de distribuição atualmente possuem as seguintes receitas: • Receita pelo fornecimento 
e suprimento de energia; • Receita pela disponibilidade da rede elétrica - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); • Receita de energia 

pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos 
aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se 
no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI, sendo que, uma vez descumprido as 
concessionárias são obrigadas a ressarcir os clientes, por meio de desconto na fatura mensal de consumo de energia. Com base na análise efetuada 

da nova regra, exceto quanto o reconhecimento dos custos com os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, anteriormente registrados em despesas 
operacionais, para deduções a receita operacional. O CPC 47 determina ainda que a companhia só pode reconhecer os efeitos de um contrato com 
um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Contratos 
celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia 
suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas. A seguir são apresentados os impactos de adoção do CPC47 no balanço patrimonial 
e nas demonstrações de resultado em 31 de dezembro de 2018.

Balanço Patrimonial 2018 (apresentado) Ref
2018 (Sem impacto  
do CPC47/IFRS15)

Ativo 
Intangível 428.746 (a) 8.736 437.482
Ativo contratual - infraestrutura em construção 8.736 (a) (8.736) -
Ativos não impactados 472.271 472.271
Total de Ativo circulante e não circulante 909.753 - 909.753
(a) Adoção do CPC47 sobre as obras de construção e melhoria da infraestrutura do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Demonstração do Resultado 2018 (apresentado) Ref
2018 (Sem impacto  
do CPC47/IFRS15)

Receita líquida 689.442 (a) 679 690.121
Despesas operacionais e administrativas (58.036) (a) (679) (57.357)
Lucro líquido do exercício 36.228 - 36.228
(a) Com a adoção do CPC 47 as multas regulatórias (DIC, FIC, DMIC e DRIC), passaram a ser reconhecidas como dedução às receitas. ii. CPC 
48- Instrumentos Financeiros/ IFRS 9:  De acordo com o CPC 48, há três principais 

Valor justo por meio do resultado (VJR). Sendo eliminadas as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 mantidos até o vencimento, empréstimos e 

ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto (Solely payments of principal and interest - SPPI). Em suma, os modelos de 
negócios são divididos em três categorias apresentados a seguir:

Modelo Contexto

contratuais 

-
postos somente de principal e juros, e cujo objetivo é o de carregar esse instrumento 
até o seu vencimento. As vendas são incidentais a este objetivo e espera-se que sejam 

principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de vendê-los antes do seu 
vencimento.

3 - Demais Modelos de Negócio para os instrumentos 
Aqueles que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio - A Companhia avalia o objetivo do modelo de negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela 

contratuais, pela venda dos mesmos ou por ambos.
-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

Nota Capital social
Reserva de Capital Reserva de Lucros Dividendos adicional 

proposto Lucros acumulados
Outros resultados 

abrangentes
Recursos destinados e 

futuro aumento de capital TotalReservas de capital Subvenção de investimentos Legal Retenção de lucros
Saldos em 01 de janeiro de 2017 228.428 - 7.921 10.300 18.964 3.127 - (955) - 267.785
Pagamentos dividendos adicionais - - - - - (3.127) - - - (3.127)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 29.227 - - 29.227
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício: -
    Reserva legal 21.3 - - - 1.461 - - (1.461) - - -
    Dividendos 21.5 - - - - - - (19.114) - - (19.114)
    Dividendos adicionais propostos 21.5 - - - - - 8.652 (8.652) - - -
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos 21.6 - - - - - - - (1.282) - (1.282)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 228.428 - 7.921 11.761 18.964 8.652 - (2.237) - 273.489
Pagamentos dividendos adicionais - - - - - (8.652) - - - (8.652)
Programa de remuneração variável (ILP) 21.2 76 - - - - - - - 76
Lucro líquido do exercício - - - - - - 36.228 - - 36.228
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício:
    Reserva legal 21.3 - - - 1.811 - - (1.811) - - -
    Dividendos 21.5 - - - - - - (26.210) - - (26.210)
    Dividendos adicionais propostos 21.5 - - - - - 8.207 (8.207) - - -
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos 21.6 - - - - - - - 974 - 974
Saldos em 31 de dezembro de 2018 228.428 76 7.921 13.572 18.964 8.207 - (1.263) - 275.905

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
Nota 2018 2017

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 36.228 29.227
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 12 16.686 12.280
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas 49.645 7.489

13 (646) (354)
Depreciação e amortização 23 34.967 33.240
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 23 2.325 1.011

23 (2.424) (3.051)
Marcação a mercado da dívida 25 3.430 (2.626)
Marcação a mercado de derivativos 25 (2.809) (3.504)

25 (25.048) 19.442
Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível 24 2.520 4.999
Programa de remuneração variável - ILP 11 76 -
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias (21.262) (11.193)
(Aumento) Diminuição de estoques (1.212) 148
(Aumento) Diminuição de tributos a recuperar (12.013) 10.730
(Aumento) de cauções e depósitos vinculados (591) (951)

(21.508) (22.707)
Diminuição (Aumento) de outros créditos 2.359 (13.389)

Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
(Diminuição) Aumento de fornecedores (4.083) 5.907
Aumento (Diminuição) de impostos e contribuições sociais 14.164 (5.865)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.444) (10.672)
Aumento de obrigações estimadas 223 2.007
Aumento (Diminuição) de encargos setoriais 2.148 (4.230)

(10.677) 16.550
Aumento de outras contas a pagar 2.577 6.647

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 51.631 71.135
Atividades de investimentos

1.848 (6.148)
Aplicações no intangível, Imobilizado e ativo contratual - Infraestrutura em construção 13 e 14 (60.007) (74.269)
Alienação de bens do imobilizado e intangível 14 3.445 7.330

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (54.714) (73.087)

16 e 17 128.394 213.194
16 e 17 (142.193) (131.716)
16 e 17 (23.726) (20.489)

906 (26.221)
Pagamentos de dividendos 21.5 (34.862) (23.284)

(71.481) 11.484
Variação líquida do caixa (74.564) 9.532
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 5 85.383 75.851

5 10.819 85.383
Variação líquida do caixa (74.564) 9.532

  

 
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 3201903222107360218.
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Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivo. 
O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e 
perdas cambiais e impairment são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento é registrado no resultado.
Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
de dividendos, é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizan-
do o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos 
no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No reconhecimento 
inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, poderá optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em ORA. Esta escolha é feita para cada investimento. No 

Instrumentos patrimoniais ao VJORA
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho 
no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte 
do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca 

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para 

 IFRS 9
ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Consumidores e concessionárias Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado

Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Mantidos Até o Vencimento Custo Amortizado

Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado VJR
Instrumentos Financeiros Derivativos Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado VJR

Disponíveis para venda VJR

 IFRS 9
PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante)
Fornecedores Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Debêntures Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Instrumentos Financeiros Derivativos Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado VJR
Instrumentos Financeiros -MtM Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado VJR
Redução no valor recuperável (impairment) O CPC48 substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC38/IAS 39 por uma 
abordagem de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment
contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). A Compa-

-

quando: • É pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se 
-

-
ceiras. 3.2 Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 

a. Caixa e equivalentes de caixa
com cláusulas contratuais que permitem o resgate em até 90 dias da data de sua aquisição, pelas taxas contratadas, estão sujeitos a um risco insig-

: 
Prática contábil vigente a partir de 1º de janeiro de 2018: -
leceu três categorias de mensuração: (i) a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e (iii) a valor justo por meio de outros 

-

mudanças de risco de crédito próprio em outros resultados abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do resultado. 
: Reconhecimento inicial e mensuração

custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de tran-
-
-

um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia se 

Mensuração subsequente
-

subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos 

-

Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou 
-

ceiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento 
Avalia-

ção do modelo de negócio: 
-

deradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas que inclui a questão de saber se a 

de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Sociedade; (iii) os riscos que 
-

renciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos 

para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos 

-
prestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo 
e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 

A Provisão 
para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa - (PPECLD) - -
váveis perdas na realização dos créditos, cuja recuperação seja considerada improvável; O cálculo da provisão para perdas esperadas de crédito de 
liquidação duvidosa, baseia-se nas taxas de perdas históricas observadas pela Companhia. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas 

-
ceiros: -
nanciamentos e debêntures, saldos a pagar a fornecedores e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - 

pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge 

Mensuração subsequente - -
nanceiros é como segue: 

hedge nas relações de 
hedge -
signados como instrumentos de hedge 

Empréstimos e recebíveis - 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os 
passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da 

-
ciamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: 

-
-

respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. -
ceiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores 
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
derivativos: -
te à proteção contra riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial, aquisição de bens para o ativo intangível e ativo imobilizado, 

-

calculado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o 
comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. 2. Instru-

hedge: A Companhia designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com varia-
ção cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de valor justo. No início da relação de “hedge”, a Companhia documenta a relação 

no início do “hedge” e de maneira continuada, a Companhia e documenta se o instrumento de “hedge” usado é altamente efetivo na compensação 

-

como “hedge” de valor justo são registradas no resultado juntamente com quaisquer mudanças no valor justo dos itens objetos de “hedge” atribuí-
veis ao risco protegido. A contabilização do “hedge accounting” é descontinuada prospectivamente quando a Companhia cancela a relação de 

O ajuste ao valor justo do item objeto de “hedge”, oriundo do risco de “hedge”, é registrado no resultado a partir desta data. Antes de 1º de janeiro 
de 2018

A partir de 1º de janeiro de 2018 -
ção do instrumento de hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo protegido e de como a entidade avalia se a relação de proteção 
atende os requisitos de efetividade de hedge (incluindo sua análise das fontes de inefetividade de hedge e como determinar o índice de hedge). Um 

-

econômica. • O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que aquele resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamen-
te protege e a quantidade do instrumento de hedge que a entidade efetivamente utiliza para proteger esta quantidade de item protegido. Os hedges 

Hedges de valor justo: a 
mudança no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. A mudança no valor justo 
do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é registrada como parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na demons-
tração do resultado como outras despesas. Para hedges de valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer ajuste ao valor 
contábil é amortizado por meio do resultado durante o prazo remanescente do hedge, utilizando o método da taxa de juros efetiva. A amortização da 
taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido deixar de ser ajustado por alterações 
no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. Se o item objeto de hedge for desreconhecido, o valor justo não amortizado é reconhecido imediata-

correspondente no resultado. c. Consumidores e concessionárias - englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não 
-

panhia também apresenta nesta rubrica os valores renegociados e a estimativa para Provisões para perdas esperadas de Créditos de Liquidação 
Duvidosa - PPECLD; d. Estoques - estão valorizados ao custo médio da aquisição e não excedem os seus custos de aquisição ou seus valores de 
realização; e. - referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporáriaentre os custos 

-
mente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos ho-
mologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados são superiores 
aos custos incorridos. Esses valores são efetivamente liquidados por ocasião dos próximos períodos tarifários ou, em caso de extinção da concessão 
com a existência de saldos apurados que não tenham sidos recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção por 
qualquer motivo da concessão. Considerando-se que os contratos de concessão das controladas estão atualizados em dezembro de 2014, para inclu-
são da base de indenização dos saldos remanescentes de diferenças temporárias entre os valores homologados e incluídos nas tarifas vigentes e 
aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência, e considerando a orientação técnica OCPC-08 (Reconhecimento de De-
terminados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos de acordo com 
as Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade), a Companhia passou a ter um direito ou obrigação incondicional de receber ou entregar 

-
tência. Esses ativos e passivos estão detalhados na nota explicativa nº 9; f.  - corresponde ao contrato de 

-
nam para o segmento de distribuição de energia elétrica que a à parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público que não 

-

concessão os ativos vinculados a infraestrutura serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que o preço praticado 
é regulado através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A e B e das revisões tarifárias periódicas para cobrir 
os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital investido. Dispondo a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortiza-

as condições para aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (IFRIC 12) - Contratos de Concessão para as Distribuidoras, esta atendido de forma 

a valor justo por meio de resultado, onde, para o segmento de distribuição, foram valorizados com base na BRR - Base de Remuneração Regulató-
ria, conceito de valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras. Bem como, é reco-
nhecido  a remuneração da parcela dos ativos que compõe a base de remuneração, inclusive da parcela ainda não homologada pela ANEEL, sendo 
que esta última é calculada com base em estimativas, considerando, além do IPCA, uma expectativa de glosas baseado na experiência da Adminis-

-
gócio de distribuição de energia elétrica e melhor apresentar sua posição patrimonial e o seu desempenho, corroborado parágrafo 23 do OCPC 05 
- Contrato de Concessão. Esses ativos estão detalhados na nota explicativa no13. g. Investimentos - Estão contabilizados ao custo de aquisição, lí-
quido da provisão para perdas, quando aplicável; h. 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, quando aplicável. O custo 
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de 
materiais e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em condições necessárias para que sejam capazes de operar 
na sua plenitude; • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e • Custos de empréstimos sobre ativos 

-
cipais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação 
e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Depre-
ciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada 
componente e/ou de acordo com o prazo de concessão/autorização (nota explicativa nº 14). i. Intangível -contrato de concessão: representa a infra-
estrutura operada pela Companhia na prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. A amortização está baseada no padrão de 
consumo dos benefícios esperados durante o prazo da concessão. j. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - O ativo contratual é o di-
reito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado pelo CPC 47 - Receita de contrato com cliente, 
os bens vinculados à concessão em construção, registrados de acordo com o escopo do ICPC 01 (R1) - Contratos da Concessão (“ICPC 01”), devem 

-

construção (ativo contratual) para intangível da concessão, onde a natureza da remuneração paga pelo Poder Concedente ao concessionário ser 
determinada de acordo com os termos do contrato de concessão. Desta forma, dado que independe de sua remuneração via tarifa (intangível) ou 

-
k.  - são capitalizados 

nas obras em curso com base na taxa média efetiva de captação. l. Redução a valor recuperável -
panhia revisa o valor contábil líquido de seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô-
micas operacionais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recupe-

Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade 

são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razo-

-
tração do resultado, pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável. Uma perda do valor recuperável anteriormen-
te reconhecida é revertida caso tiver ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para determinar o valor recuperável do ativo ou UGCs, 
desde quando a última perda do valor recuperável foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o seu valor 
recuperável, nem o valor contábil que teria sido determinado, liquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhe-
cida no ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os seguintes critérios são 
aplicados na avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos: • Ativos intangíveis: 
em relação a perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerramento do exercício, individualmente ou em nível da unidade 
geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as circunstancias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. • Avaliação do valor em 
uso: as principais premissas usadas na estimativa do valor em uso são: (i) Receitas - as receitas são projetadas considerando o crescimento da base 
de clientes, a evolução das receitas do mercado e a participação da Companhia neste mercado; (ii) Custos e despesas operacionais - os custos e 

-
tórico da Companhia, bem como com o crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital - os investimentos em bens de capital 
são estimados considerando a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos serviços. As premissas principais são 
fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Companhia, nas premissas macroeconômicas são documentadas e 
aprovadas pela Administração da Companhia. Os testes de recuperação dos ativos imobilizados e intangíveis da Companhia não resultaram na ne-

na data da avaliação; m.  - são demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e 

estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo valor justo através do resultado do exercício; n. Derivativos - A Companhia 

inicialmente pelo seu valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimen-
to inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado. Suas características estão demonstradas na 
nota explicativa nº 28. o. Imposto de renda e contribuição social - A despesa e receita com imposto de renda e contribuição social compreendem 
os impostos de renda corrente e diferidos. O imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em 
resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativo e 

e a contribuição social foram calculados pelo regime de tributação do lucro presumido. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o 
lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 

autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de fechamento e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável; p. 
Provisões - uma provisão é reconhecida no balanço 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 

-
dores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis; q. Ajuste a valor presente - determinados títulos a receber são ajustados 

recebimento, nas datas das respectivas transações; r. Dividendos - os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos 
-

tados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; s. Receita - são reconhecidas no re-

mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abati-
mentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares. A receita operacional 
é composta pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de construção e outras receitas relacionadas a outros 

  

 
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 3201903222107360219.
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serviços prestados pela Companhia. O reconhecimento da receita dos serviços de distribuição de energia elétrica é realizado mensal com emissão 
das faturas de contas de energia elétrica conforme prevê o calendário de medição. A receita não faturada apurada em base estimada, até a data do 
balanço, reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da última leitura e a data do 
encerramento do mês. A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na pres-
tação dos serviços de distribuição de energia elétrica. Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo 
regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração. A Companhia aplicou ini-
cialmente o CPC 47/ IFRS 15 a partir de 1o de janeiro de 2018, onde as informações adicionais sobre os impactos da adoção das novas políticas 

t. Benefícios pós-emprego - Plano de suplementação de aposentadoria e pensões e outros 
benefícios pós emprego- A Companhia patrocina fundos de pensão pós emprego, plano de complementação de aposentadoria e assistência médica. 

-

prestados no período atual e em períodos anteriores, descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e 
os valores justos de quaisquer ativos dos planos são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demons-

através do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer 
custos de serviços passados não reconhecidos e ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano 
na redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer exi-
gências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano. Um benefício econômico está disponível se ele for realizável durante a vida do plano, 
ou na liquidação dos passivos do plano. A Companhia patrocina plano de assistência médica aos aposentados e desligados que efetuam contribuição 

artigos 30º e 31º da Lei, será garantido o direito à extensão do plano de assistência médica no qual o participante tenha direito enquanto empregado 
ativo. Os ganhos e perdas atuariais são contabilizados diretamente em outros resultados abrangentes diretamente no patrimônio líquido; u. Demais 
ativos e passivos (circulante e não circulante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/ encargos incorridos até a data do balanço; e v. Demonstração do valor adicionado - 

-
lidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela 

4. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Um segmento operacional é um componente que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo 
receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revis-
tos frequentemente pela Administração para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para 

atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. A Companhia atua somente no segmento de distribuição de 

5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
5.1 Caixa e equivalente de caixa (avaliadas ao valor justo por meio do resultado): -
rações Compromissadas. A rentabilidade média ponderada da carteira em 31 de dezembro de 2018 equivale a 102,5% do CDI (98,30% em 2017).
Descrição 2018 2017
Caixa e depósitos bancários à vista 8.181 3.890

2.638 81.493
- 4.177

Compromissada 2.638 77.316
Total de caixa e equivalentes de caixa - circulante 10.819 85.383
5.2 Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (avaliadas ao valor justo por meio do resultado): 
é formada, principalmente, por Fundos de Investimentos Exclusivos, compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade com o menor 

da carteira em 31 de dezembro de 2018 equivale a 101,3% do CDI (104.32% do CDI em 2017).
Descrição 2018 2017
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 87.427 83.275

1.182 1.165
Fundo de Investimento (1) 18 14.663
Fundo de Investimentos Exclusivos (2) 86.201 67.421

467 1.373
 Cédula de Crédito Bancário (CCB) 159 510
 Debêntures - 14.693
 Compromissadas 12.630 1.397
 Títulos Públicos 16.796 488
 Fundo de Renda Fixa 32.854 21.087
 Letra Financeira do Tesouro (LFT) 16.977 7.303
 Letra Financeira (LF) 2.279 20.310
 Letra Financeira Subordinada (LFS) - 260
 Letra do Tesouro Nacional (LTN) 986 -
 Nota do Tesouro Nacional (NTNB) 3.053 -

Outros instrumentos 26 26
Mantidas até o vencimento 1.693 1.459
Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) (3) 1.693 1.459
Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (4) 89.120 84.734
Circulante 87.427 83.275
Não Circulante 1.693 1.459

-
dia ponderada 106,6% do CDI. (2) Fundo de investimentos exclusivos inclui aplicações em CDB, CCB, Compromissadas, Fundos de Renda Fixa, 
Títulos Públicos, LFT, LF, LTN e NTNB são remuneradas a 101,5% do CDI no Fundo FI Energisa e 101,3% do CDI no Fundo Zona da Mata. (3) 
Fundo de investimentos em direitos creditórios - FIDC Energisa 2008 com vencimento em 29 de dezembro de 2020. (4) Inclui R$2.920 (R$2.909 
em 2017) referente a recursos vinculados a empréstimos, leilões de energia, bloqueios judiciais e conselho do consumidor.
6. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Englobam, principalmente o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa reconhecida pelo regime 
de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da última leitura e a data do encerramento das demonstrações 

Saldos a vencer Saldos vencidos

PPECLD (4)

Total
Até 60 

dias
Mais de 
 60 dias

Até 90 
dias

91 a 
 180 dias

181 a  
360 dias

Há mais  
de 360 dias 2018 2017

Valores correntes: 
Residencial 19.795 - 11.706 740 34 48 (822) 31.501 28.735
Industrial 12.052 - 565 18 35 1.438 (1.438) 12.670 11.802
Comercial 10.180 - 2.444 101 20 55 (75) 12.725 12.177
Rural 4.795 - 3.252 352 50 - - 8.449 8.010
Poder público 1.846 - 665 12 - - - 2.523 2.551
Iluminação pública 2.151 - 850 1 - - - 3.002 1.996
Serviço público 2.116 - 19 2 - - - 2.137 1.868
Fornecimento não faturado 29.832 - - - - - - 29.832 21.174

5.245 - - - - - - 5.245 4.978
Valores renegociados:
Residencial 380 319 168 67 107 828 (1.035) 834 660
Industrial 786 338 48 - 55 2.847 (2.903) 1.171 872
Comercial 390 2.564 32 17 21 216 (261) 2.979 2.327
Rural 139 92 46 20 17 71 (135) 250 207
Poder público 260 2.018 13 - - - - 2.291 2.217
Iluminação pública 41 81 - - - - - 122 9
Serviço público 14 8 - - - - - 22 48
(-) Ajuste valor Presente (1) (21) (1.356) - - - - - (1.377) (1.333)
Subtotal-clientes 90.001 4.064 19.808 1.330 339 5.503 (6.669) 114.376 98.298
Suprimento energia a concessionárias- 
 Moeda Nacional (2) 1.466 - - - - 6.873 (163) 8.176 11.183
Outros (3) 39 - 1.007 996 - 26.409 (49) 28.402 22.536
Total 91.506 4.064 20.815 2.326 339 38.785 (6.881) 150.954 132.017
Circulante 122.328 108.020
Não Circulante 28.626 23.997
(1) Ajuste a valor presente para os contratos renegociados sem a inclusão de juros e para aqueles renegociados com taxa de juros de IPCA ou IGPM. 
Para o desconto a valor presente foi utilizado a taxa do CDI de 6,40% a.a (2) Inclui energia vendida na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica - CCEE.
Composição dos saldos da CCEE 2018 2017
Créditos a vencer 1.466 4.473
Créditos vinculados a liminares até dezembro de 2002 (a) 6.873 6.873
Sub-total créditos CCEE (*) 8.339 11.346
(-) Aquisições de energia na CCEE (2.660) (11.286)
(-) Encargos de serviços do sistema (416) (376)
Total créditos (débitos) CCEE 5.263 (316)
 (*) O subtotal de R$8.339 (R$11.346 em 2017) não inclui a provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa no valor de R$163 
(R$163 em 2017). (a) Os valores que se encontram vinculados a liminares podem estar sujeitos à alteração, dependendo de decisões dos processos 
judiciais em andamento.A Companhia não constituiu provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa sobre os saldos vinculados 
às referidas liminares, por entender que os valores serão integralmente recebidos quer seja dos devedores que questionaram os créditos judicial-
mente ou de outras empresas que vierem a ser indicadas pela CCEE. (3) Inclui serviços taxados e outros valores a receber de consumidores. A 
Companhia possui R$16.066 (R$14.556 em 2017), referente ao ICMS incidente sobre a disponibilização da rede de distribuição e transmissão aos 
consumidores livres, suspenso por liminares em contrapartida tem o mesmo valor contabilizado na rubrica de ICMS em tributos e contribuições 
sociais no passivo não circulante. (4) Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa (PPECLD)- a provisão foi constituída 

-
cessionárias assim resumidas. A Companhia adotou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 e a avaliação efetuada 
não indica alterações relevantes na provisão. Segue movimentação das provisões:
 2018 2017
Saldo inicial - circulante -2017 e 2016 7.161 7.003
Provisões constituídas no período 2.325 1.011
Baixa de contas de energia elétrica - incobráveis (1.064) (853)

8.422 7.161
Alocação:
Consumidores e concessionárias 6.881 6.367
Títulos de créditos (*) 748 -
Outros créditos 793 794

de Manhuaçu tendo sido sua totalidade provisionada.

7. TRIBUTOS A RECUPERAR

2018 2017
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS 10.125 8.437
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 194 486
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 10.303 3.370
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 8.318 3.939
Contribuições ao PIS e a COFINS 2.348 3.069
Outros 608 582
Total 31.896 19.883
Circulante 27.715 15.647
Não Circulante 4.181 4.236
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, ICMS sobre aquisição de bens 
para o ativo intangível/imobilizado e/ou recolhimentos de impostos e contribuições efetuadas a maior, que serão recuperados ou compensados com 
apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
8. REAJUSTE, REVISÕES TARIFÁRIAS E OUTROS ASSUNTOS REGULATÓRIOS
8.1 Reajuste tarifário: Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária será dividida em duas parcelas: Par-

de repassar os custos não gerenciáveis e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.403, de 
19 de junho de 2018, aprovou o reajuste tarifário da Companhia, em vigor a partir de 22 de junho de 2018, cujo impacto tarifário médio percebido pelos 
consumidores foi de uma redução de 12,05%. 8.2 Revisão tarifária: A revisão tarifária periódica ocorre a cada 05 anos. Nesse processo, a ANEEL procede 

Os reajustes e as revisões são mecanismos de atualização tarifária, ambos previstos no contrato de concessão. A Concessionária também pode solicitar 

Resolução Homologatória nº 2.092, de 21 de junho de 2016 aprovou o resultado da quarta revisão tarifaria da Companhia com reajuste médio percebido 
pelos consumidores de 2,16%, aplicados desde 22 de junho de 2016. 8.3 Bandeiras tarifárias: A partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer 

Sistema Interligado Nacional - SIN, por meio da cobrança de valor adicional à Tarifa de Energia - TE. O sistema de Bandeiras Tarifárias é representado por: 
Bandeira Tarifária Verde; Bandeira Tarifária Amarela; Bandeira Tarifária Vermelha, segregada em Patamar 1 e 2. A Bandeira Tarifária Verde indica condi-
ções favoráveis de geração de energia, não implicando acréscimo tarifário.  A Bandeira Tarifária Amarela indica condições de geração menos favoráveis. A 

a alteração dos valores das Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha - Patamar 2. Em 2018 e 2017 as bandeiras tarifárias vigoraram da seguinte forma: 
2018 2017

Janeiro Verde Verde
Fevereiro Verde Verde
Março Verde Amarela
Abril Verde Vermelha Patamar 1
Maio Amarela Vermelha Patamar 1
Junho Vermelha Patamar 2 Verde
Julho Vermelha Patamar 2 Amarela
Agosto Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 1
Setembro Vermelha Patamar 2 Amarela
Outubro Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 2
Novembro Amarela Vermelha Patamar 2
Dezembro Verde Vermelha Patamar 1
8.4 Outros assuntos regulatórios - sobrecontratação: A sobrecontratação da Companhia é decorrente, principalmente, da obrigatoriedade que foi 
imposta às concessionárias de energia elétrica de adquirir energia no Leilão A-1 de 2015 e da migração de clientes especiais para o Ambiente de 
Contratação Livre (ACL). Independentemente da sua necessidade, as distribuidoras de energia elétrica do país estavam sujeitas à aquisição obriga-

alheios à gestão dos agentes, inclusive com a imposição de prejuízos a Companhia, oriundos de atividade não remunerada (a aquisição de energia). 
O Poder Concedente, diante do cenário de maior retração da economia e da renda, e, por conseguinte, da carga atendida pelos agentes de distribui-

Quanto ao passado, foram mantidas as discussões e análise do tema junto aos agentes. Da mesma forma, com relação à migração de clientes espe-
ciais do mercado cativo para o mercado livre, a ANEEL alterou a regulamentação permitindo a devolução da energia a eles correspondente, a partir 
de leilão A-1 de 2016. Não sendo possível a redução dos contratos existentes uma vez que esta possibilidade não estava clara para o vendedor no 
edital dos leilões anteriores, resta o reconhecimento destas sobras como involuntárias. Por isso, o Grupo Energisa, recorreu a ANEEL para que essa 
sobrecontratação seja reconhecida como involuntária, afastando-se prejuízo da Companhia. Em reunião da Diretoria da Aneel, realizada em 25 de 

esforço para atingimento do nível de cobertura contratual, conforme previsto na Resolução Normativa nº 453/2011. Cabe destacar que os processos 
administrativos abertos pelas empresas do setor de energia elétrica não foram deliberados pela ANEEL. Nos últimos exercícios, o Grupo Energisa 
envidou seus melhores esforços e utilizou-se dos mecanismos disponíveis, tais como a participação nos Mecanismo de Compensação de Sobras e 

em conjunto, encerrou o exercicio de 2018 dentro do limite regulatório (entre 100% e 105%), assim como ocorreu no exercício de 2017. No exer-

9. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS (CVA)
-

ceiros, que são incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Os 
valores são realizados quando do início da vigência de outros períodos tarifários ou extinção de concessão com saldos apurados e não recuperados, 

incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão. A Companhia contabilizou as variações destes custos como ativo e 

Ativos Financeiros Setoriais

Saldo 
em 

2017

Receita  
Operacional

Resultado 
Financeiro Trans-

ferên-
cia

Saldo 
em 2018

Valores em 
Amorti-

zação

Valores em 
Constitui-

ção
Circu-

lante

Não  
Citrcu-

lante
Adi-
ção

Amorti- 
zação

Remu- 
neração

Itens da Parcela A (i)
Energia Elétrica comprada para revenda 46.755 31.273 (23.465) 1.737 (104) 56.196 21.324 34.872 39.632 16.564
Programa de Incentivo Fontes Alternativas de Energia 
- Proinfa - 209 (81) 4 (11) 121 121 - 121 -
Transporte de Energia Elétrica - Rede Básica 710 523 (675) 26 (82) 502 502 - 502 -
Transporte de Energia Elétrica - Itaipu 262 698 (260) 12 - 712 124 588 433 279
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE - 8.737 546 115 (1.511) 7.887 77 7.810 4.177 3.710

Neutralidade da Parcela A (ii) 2.504 6.748 (2.196) 127 (343) 6.840 - 6.840 3.591 3.249
Sobrecontratação de energia (iii) 3.266 (379) (2.865) 2 (24) - - - - -
CUSD 6.015 5.383 (6.438) 158 - 5.118 4.839 279 4.985 133
Exposição de submercados (iv) 2.234 3.574 (2.252) 97 (37) 3.616 2.071 1.545 2.882 734
Garantias 305 227 (282) 9 - 259 135 124 200 59
Saldo a compensar (v) 262 2.852 (369) (1.223) (446) 1.076 398 678 754 322

Total de Ativos 62.313 59.845 (38.337) 1.064 (2.558) 82.327 29.591 52.736 57.277 25.050

Passivos Financeiros Setoriais

Saldo 
em 

2017

Receita  
Operacional

Resultado 
Financeiro Trans-

ferên-
cia

Saldo 
em 

2018

Valores em 
Amorti-

zação

Valores em 
Constitui-

ção
Circu-

lante

Não  
Circu-

lanteAdição
Amorti- 

zação
Remu- 

neração
Itens da Parcela A (i)

Energia Elétrica comprada para revenda 844 - (740) - (104) - - - - -
Programa de Incentivo Fontes Alternativas de Energia 
- Proinfa 426 (41) (374) - (11) - - - - -
Transporte de Energia Elétrica - Rede Básica - 253 - (1) (82) 170 - 170 89 81
Encargos de Serviço de Sistema - ESS (vi) 26.463 16.876 (18.000) 417 - 25.756 11.851 13.905 19.151 6.605
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 8.485 (2.506) (4.502) 34 (1.511) - - - - -

Neutralidade da Parcela A (ii) 703 2.684 (1.507) 105 (343) 1.642 1.642 - 1.642 -
Sobrecontratação de energia (iii) 14.999 (3.988) (3.618) 401 (24) 7.770 3.636 4.134 5.806 1.964
Devoluções tarifárias (vii) 1.288 4.033 (1.214) 115 - 4.222 - 4.222 - 4.222
Exposição de submercados (iv) 301 - (264) - (37) - - - - -
Saldo a Compensar (v) 579 381 (508) (6) (446) - - - - -

396 5.787 (3.429) (1) - 2.753 2.744 9 2.749 4
Total de Passivos 54.484 23.479 (34.156) 1.064 (2.558) 42.313 19.873 22.440 29.437 12.876
Saldo líquido 7.829 36.366 (4.181) - - 40.014 9.718 30.296 27.840 12.174
(i) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A - (CVA) - A Portaria Interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e de 
Minas e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002, estabeleceu a Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - CVA, com o 
propósito de registrar as variações de custos, negativas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previs-
tos nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. Estas variações são apuradas por meio da diferença entre os gastos efetivamente 
incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. Os valores considerados na CVA são atualiza-
dos monetariamente com base na taxa SELIC. (ii) Neutralidade da Parcela A - Refere-se à neutralidade dos encargos setoriais na tarifa, apurando 
as diferenças mensais entre os valores faturados e os valores inseridos nas tarifas. (iii) Repasse de sobrecontratação/exposição involuntária de 
energia - A distribuidora deve garantir, por meio de contratos de energia regulados, o atendimento de 100% do seu mercado. Contratações superio-
res ou inferiores a este referencial implicam na apuração, pela ANEEL, com aplicação nos processos de reajustes e revisões tarifárias, dos custos 
de repasse de aquisição do montante de sobrecontratação, limitado aos 5% em relação à carga anual regulatória de fornecimento da distribuidora e 
do custo da energia referente à exposição ao mercado de curto prazo. (iv) Exposição de submercados - 
das diferenças de preços quando da transferência de energia entre Submercados e na sua apuração considera-se também as diferenças entre o Preço 
de Liquidação das Diferenças (PLD) dos submercados. (v) Saldo a Compensar da CVA do ciclo anterior- 

(vi) 
Encargo de Serviço do Sistema - ESS - Representa um encargo destinado à cobertura dos custos dos serviços do sistema, que inclui os serviços 
ancilares, prestados pelos usuários do Sistema Interligado Nacional - SIN. (vii) 

Compensação DIC/FIC, etc. A partir de maio de 2018 a Companhia reconheceu na rubrica Outros Itens Financeiros, o montante de R$5.783 incluído 
na coluna “adição”, referente ao ressarcimento de recursos pagos pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica (Lei 

de junho de 2018, data da revisão tarifária, no montante de R$5.783 com ajuste monetário. (viii) Devoluções Tarifárias - Referem-se as receitas de 
ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos auferidas a partir do 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (4CRTP), onde a partir de janeiro 

  

 
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 3201903222107360220.
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do início do 5º ciclo de Revisão Tarifária (5CRTP).
10. OUTROS CRÉDITOS

 2018 2017
Subvenção Baixa Renda (1) 4.260 4.310
Ordens de serviço em curso - PEE e P&D 3.780 2.776
Ordens de serviço em curso - outros 195 202
Adiantamentos 1.000 384
Subvenção CDE - Desconto Tarifário (2) 10.198 16.203
Créditos com terceiros - Alienação de bens e direitos 4.374 4.100
Adiantamento de benefícios pós-emprego 8.704 8.704
Despesas pagas antecipadamente 2.302 1.577
Outros (3) 1.603 4.117
Total 36.416 42.373
Circulante 36.279 42.236
Não circulante 137 137
(1) Subvenção Baixa Renda - Esses créditos referem-se à subvenção da classe residencial baixa renda, das unidades consumidoras com consumo 

Global de Reversão e da CDE - Conta de Desenvolvimento Energético ambos sob a administração da CCEE. O saldo refere-se as provisões de 
novembro e dezembro/2018. Administração não espera apurar perdas na realização do saldo. Segue a movimentação ocorrida no exercício:

2018 2017
Saldo inicial - circulante- 2017 e 2016 4.310 4.099
Subvenção Baixa Renda 16.837 17.083
Ressarcimento e compensações pela CCEE (16.887) (16.872)

4.260 4.310
(2) Subvenção CDE - Desconto Tarifário: Refere-se a recursos transferidos às concessionárias autorizados pelo Governo Federal, para fazer frente 
à Subvenção CDE para os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Em 31 
de dezembro de 2018, saldo corresponde às subvenções incorridas nos meses de novembro e dezembro de 2018, serão compensados/ressarcidos no 
primeiro trimestre de 2019. Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial - circulante - 2017 e 2016 16.203 9.416
Desconto Tarifário Subvenção Irrigante e Rural 59.336 56.948
Ressarcimento e compensações pela CCEE (65.341) (50.161)

10.198 16.203
A Companhia, desde 02 de setembro de 2015, possui ação ordinária onde foi ajuizado o direito de promover mensalmente a compensação das 
subvenções a receber de CDE e Baixa Renda, com os valores a pagar de CDE com a CCEE. Desta forma, até o mês de abril de 2018, foram com-
pensados e ressarcidos R$65.341 (R$50.161 em 2017), referente à Subvenção CDE e R$16.887 (R$15.402 em 2017), referente Subvenção Baixa 
Renda. (3) Inclui R$793 (R$794 em 2017) de provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa e R$1.382 (R$4.209 em 2017) 
referente a compartilhamento, conforme contrato aprovado pela ANEEL.
11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia é controlada pela ENERGISA S/A, (100% do capital total), que por sua vez detém o controle acionário da Energisa Paraíba - Distri-
buidora de Energia S/A (EPB), Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO), Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A (ESE), 
Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A (ENF), Centrais Elétricas de Rondônia S/A (CERON), Companhia de Eletricidade do Acre 
(ELETROACRE), Energisa Serviços Aéreos S/A, Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda, Energisa Soluções S/A (ESO), Energisa 
Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A, Energisa Geração Usina Maurício S/A, Parque Eólico Sobradinho Ltda, Energisa Comercializa-
dora de Energia Ltda, além das participações nas sociedades Energisa Transmissão de Energia S/A, Denerge - Desenvolvimento Energético S/A, 
Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A e Energisa Participações Minoritárias S/A, que conferiram à Energisa S/A o controle indireto das 
transmissoras Energisa Pará Transmissora de Energia I S/A, Energisa Goiás Transmissora de Energia I S/A, Energisa Pará Transmissora de Energia 
II S/A e da Rede Energia S/A e, por consequência, das sociedades: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A (EMS), Energisa 
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (EMT), Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A (ETO), Energisa Sul Sudeste - Distribuição 

Energia (CTCE), e QMRA Participações S/A. Transações efetuadas durante o exercício pela Companhia:

 

Serviços 
contrata-

dos  
(Despesas)

Serviços 
contratados 

(Receitas)

Disponibilização do 
sistema de transmis-

são e distribuição 
(Custo) (4)

Comissão aval 
e debêntures 

(Despesa 
(5)

Saldo a 
pagar 

(forne- 
cedores)

Saldo a pagar 
Aval e debêntures 

- outras contas a 
pagar (5)

Energisa S/A (1) 10.712 - - 9.722 1.488 68.259
Multi Energisa Serviços S/A (2) 1.464 - - - 263 -
Energisa Serviços Aéreos de Aeroinspe-
ção S/A 133 - - - - -
Energisa Soluções S/A (3) 9.968 434 - - 1.479 -
2018 22.277 434 - 9.722 3.230 68.259
2017 24.166 181 421 5.448 2.056 67.198
(1) Energisa S/A - Refere-se a serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos para execução de parcela dos macroprocessos. 

-

aditivo que deverá conter anuência da ANEEL. (2) Multi Energisa Serviços S/A - Referem-se a serviços de Call Center e Suporte a TI e foram 
submetidos à aprovação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela área regulatória da ANEEL 

Energisa Soluções S/A: as transações com as empresas ligadas referem-se a serviços de manutenção de linhas, subestações, 
engenharia e de projetos. Os contratos foram submetidos à aprovação da ANEEL e são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado 

à aprovação da ANEEL e foram efetuados em condições usuais de mercado. (5) A Companhia efetuou a 8ª e 9ª emissão de debêntures em moeda 
corrente, que foram na sua totalidade, adquiridas pela Energisa S/A com vencimentos e condições conforme nota explicativa nº 17. Em 31 de de-
zembro de 2018 o valor atualizado é de R$68.184 (R$67.153 em 2017). Custo do contrato de comissão de aval, iniciado em fevereiro de 2013, de 

dezembro de 2018 monta em R$75 (R$45 em 2017).
Remuneração dos administradores

2018 2017
Remuneração Anual (a) 4.108 4.261
Remuneração dos membros do Conselho de Administração 681 701
Remuneração da Diretoria 2.054 1.807
Outros Benefícios (b) 1.126 1.940
(a) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2018 foi aprovado na AGO de 25 de abril de 2018. (b) Inclui, encar-
gos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e seguro de vida. A maior e a menor remuneração atribuídas a dirigentes e conselheiros, 
relativas em 31 de dezembro de 2018, foram de R$43 e R$2 (R$30 e R$4 em 2017), respectivamente. A remuneração média em 31 de dezembro 
de 2018 foi de R$10 (R$10 em 2017). Programa de Remuneração Variável - (ILP): A Companhia ofereceu aos seus executivos Programa de 
Remuneração Variável através do 1º programa de concessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP), aprovado pela Controladora 
Energisa S/A em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018, e regulamento aprovado em reunião do Conselho de Adminis-
tração em 10 de maio de 2018. O Programa de concessões de ações, têm por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos; 
(ii) a promoção da meritocracia; (iii) a retenção de executivos de bom desempenho; (iv) o estímulo de resultados sustentáveis e atingimento de 
metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício é direcionado aos executivos da Companhia a ser pago em Units da 

desempenho individual, a ser consignado no contrato de concessão de ações, de acordo com o escopo de cada executivo. Ao programa são asso-
target em função das faixas 

atingidas. O benefício visa atrair e reter pessoas chaves e premia-las em função do seu desempenho, aliado às metas de desempenho da Companhia. 
O período de aquisição do direito (vesting) são de 3 anos, a partir da data da outorga em 02 de maio de 2018. Em atendimento ao IFRS 2/CPC 
10, a Companhia apurou o valor justo das ações (Units) restritas com condições de performance (Performance Shares) outorgadas com base no 
modelo de Monte Carlo para permitir a incorporação das condições de carência de mercado no valor justo do ativo. A despesa é reconhecida em 
uma base “pro rata temporis
exercíveis ou expiradas em 31 de dezembro de 2018. Premissas e cálculo do valor justo das Ações Outorgadas: Para determinação do valor justo 
foram utilizadas as seguintes premissas:

1º programa ILP
Método de Cálculo Monte Carlo
Total de opções de ações outorgadas 12.325
Prazo de carência 3 anos
Taxa de juros livre de risco (a) 8,2%
Volatilidade (b) 25,61%
Valor justo na data da outorga R$ 27,65

correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o Total 
Shareholder Return - TSR -) foram calculadas com base nos valores históricos de 1 ano anterior à data de outorga do programa. Devido as carac-

associados. No exercício de 2018, foram reconhecidos R$76 decorrente do Plano de Outorga de Opção de Ações na demonstração do resultado do 
exercício na rubrica de custos e despesas operacionais. 
12. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
CORRENTE. 
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspon-

-
cício e, quando não for mais provável que bases tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, 
o saldo do ativo é reduzido ao montante que se espera recuperar.

2018 2017
Ativo

13.285 19.090
Contribuição social sobre base negativa 5.988 8.009

Subtotal 19.273 27.099
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 12.261 11.233

Total - não circulante 31.534 38.332
Passivo - Diferenças Temporárias
Imposto de renda 22.992 19.198
Contribuição social 8.277 6.910

Total - não circulante 31.269 26.108
Total líquido - ativo não circulante 265 12.224

As diferenças temporárias são como segue:

 
2018 2017

Base de cálculo IRPJ + CSSL Base de cálculo IRPJ + CSSL
Ativo 

53.140 13.285 76.358 19.090
 Base negativa da CSLL 66.533 5.988 88.994 8.009

6.738 2.291 8.831 3.003
 Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 
 - PPECLD 8.422 2.864 7.161 2.435
 Provisão ajuste atuarial 7.010 2.384 7.030 2.390
 Outras provisões (Honorários, PEE, P&D e outras). 5.764 1.959 4.318 1.468
 Ajuste a valor presente 1.377 468 1.333 453
 Outras adições temporárias 6.750 2.295 2.408 818
 Marcação a mercado - derivativo (24.991) (8.497) 1.960 666

(66.976) (22.772) (76.791) (26.108)
 Total - ativo não circulante 63.767 265 121.602 12.224

Exercícios
2019 5.477
2020 5.812
2021 6.106
2022 5.558
2023 2.187
2024 a 2025 2.781
2026 a 2028 3.613
Total 31.534
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercicio, bem como a compensação dos créditos tributários 
registrados, são demonstrados como segue:

 2018 2017
Lucro antes dos impostos 52.914 41.507

34% 34%
(17.991) (14.112)

(1) 1.480 -
Imposto de renda e contribuição social (2) - 3.664

(175) (1.832)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (16.686) (12.280)
Alíquota efetiva (31,53%) 29,59%

de Ciência e Tecnologia.
(2) Em 2017 a Companhia efetuou recálculos das bases tributáveis dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, em decorrência da alteração do 

processos que se encontravam em discussões judiciais referente a assuntos tributários de Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, cujos 
os débitos originados dessas novas apurações foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária denominado PERT, resultando em 
contabilização dos efeitos de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro registrados no exercício.
13. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO

concessão, o VNR - Valor novo de reposição. Desde 31 de dezembro de 2012 a Companhia passou a reconhecer o VNR, homologado pela ANEEL, 
dos ativos que compõe a concessão, com a aplicação do IGPM. Em novembro de 2015 a ANEEL através da Resolução Normativa nº 686/2015, 
aprovou a revisão do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Revisão Tarifária (PRORET), da Base de Remuneração Regulatória (BRR), onde deter-

R$646 (R$354 em 2017). Segue as movimentações ocorridas nos exercícios:

2018 2017
15.782 12.075

Adições no exercício (*) 7.375 3.356
Baixas no exercício (12) (3)

(**) 646 354
23.791 15.782

(**) Os 
ativos são atualizados pela variação mensal do IPCA, índice de remuneração utilizado pelo regulador nos processos de revisão tarifária.
14. IMOBILIZADO, INTANGÍVEL E ATIVO CONTRATUAL - INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

2018 2017
Imobilizado 6.663 5.765
Intangível - Contrato de concessão (1) 428.746 423.583
Ativo contratural - Infraestrutrua em construção 8.736 -
Total 444.145 429.348
(1) Refere-se a parcela da infraestrutura utilizada na concessão da distribuição de energia elétrica a ser recuperada pelas tarifas durante o prazo da 
concessão. 

 
Taxa média de 

depreciação (%) Saldo 2017 Adição
Transfe- 

rências
Baixas 

(*)
Amortização/ 

Depreciação (**)
Saldo 
2018

Em Serviço
Custo 4,35% 946.099 - 101.696 (4.034) - 1.043.761
Amortização Acumulada (387.069) - - 615 (44.488) (430.942)
Subtotal 559.030 - 101.696 (3.419) (44.488) 612.819
Obrigações vinculadas à concessão
Em Serviço
Custo 3,77% 255.638 - 16.673 - - 272.311
Amortização Acumulada (77.532) - - - (10.706) (88.238)
Subtotal 178.106 - 16.673 - (10.706) 184.073
Total Intangível 380.924 - 85.023 (3.419) (33.782) 428.746
Ativo contratual - infraestrutura em construção 
(***)

Em construção 57.804 75.287 (101.696) (7.397) - 23.998
Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção 15.145 16.812 (16.673) (22) - 15.262
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção 42.659 58.475 (85.023) (7.375) - 8.736
Imobilizado em Serviço
Custo

3,33% 209 - - - - 209
Máquinas e Equipamentos 18,07% 11.743 - 1.667 - - 13.410
Veículos 14,29% 407 - - (63) - 344
Móveis e utensílios 6,25% 3.812 - 765 - - 4.577
Total do imobilizado em serviço 16.171 - 2.432 (63) - 18.540
Depreciação acumulada

(201) - - - (1) (202)
Máquinas e Equipamentos (8.130) - - - (1.262) (9.392)
Veículos (322) - - 49 (33) (306)
Móveis e utensílios (1.753) - - - (224) (1.977)
Total Depreciação acumulada (10.406) - - 49 (1.520) (11.877)
Subtotal Imobilizado 5.765 - 2.432 (14) (1.520) 6.663
Imobilizado em curso - 2.432 (2.432) - - -
Total do Imobilizado 5.765 2.432 - (14) (1.520) 6.663
Total 429.348 60.907 - (10.808) (35.302) 444.145
(*) Das baixas no montante de R$10.808, R$7.375, referem-se as transferências do ativo intangível liquido das obrigações especiais para o ativo 

pelo Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação 
da interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12). (**) A Companhia registrou no exercício, crédito de PIS/COFINS sobre amortização dos bens 
e equipamentos no montante de R$335 (R$239 em2017). (***) No ativo contratual são registrados, os gastos que são diretamente atribuíveis a 
aquisição e construção dos ativos, tais como: (i). O custo de materiais e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para colocar o ativo no local 

de construção da infraestrutura, apropriados considerando os determinados critérios para capitalização, como aplicação da taxa média ponderada e 
  

 
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 3201903222107360221.
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Taxa média de  
depreciação e amortização

Saldo 
2016 Adição

Transfe- 
rências

Baixas 
(*)

Amortização/ 
Depreciação (**)

Saldo 
2017

Intangível em Serviço
Custo: 4,39% 901.672 - 58.880 (14.453) - 946.099
Amortização Acumulada (350.234) - - 7.128 (43.963) (387.069)
Subtotal 551.438 - 58.880 (7.325) (43.963) 559.030
Em Curso 35.918 84.122 (58.880) (3.356) - 57.804
Total Intangível 587.356 84.122 - (10.681) (43.963) 616.834
(-) Obrigações vinculadas à 
concessão
Em Serviço
Custo 3,83% 243.368 - 12.270 - - 255.638
Amortização Acumulada (65.641) - - - (11.891) (77.532)
Subtotal 177.727 - 12.270 - (11.891) 178.106
Em Curso 15.761 11.654 (12.270) - - 15.145
Total das Obrigações vinculadas à 
concessão 193.488 11.654 - - (11.891) 193.251
Total Intangível 393.868 72.468 - (10.681) (32.072) 423.583
Imobilizado em Serviço

3,33% 209 - - - - 209
Máquinas e equipamentos 16,13% 10.936 - 809 (2) - 11.743
Veículos 14,29% 407 - - - - 407
Móveis e utensílios 6,25% 3.757 - 55 - - 3.812
Total do imobilizado em serviço 15.309 - 864 (2) - 16.171
Depreciação acumulada:

(198) - - - (3) (201)
Máquinas e equipamentos (6.993) - - - (1.137) (8.130)
Veículos (263) - - - (59) (322)
Móveis e utensílios (1.545) - - - (208) (1.753)
Total Depreciação acumulada (8.999) - - - (1.407) (10.406)
Subtotal Imobilizado 6.310 - 864 (2) (1.407) 5.765
 Imobilizado em curso - 864 (864) - - -
Total do Imobilizado 6.310 864 - (2) (1.407) 5.765
Total Ativo intangível e Imobilizado 400.178 73.332 - (10.683) (33.479) 429.348
(*) Das baixas no montante de R$10.683, R$3.356, referem-se as transferências do ativo intangível liquido das obrigações especiais para o ativo 

-
forme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação da interpretação técnica do 
ICPC 01 (IFRIC 12). (**) A Companhia registrou no exercício, crédito de PIS/COFINS sobre amortização dos bens e equipamentos no montante de 
R$239 (R$145 em 2016). A infraestrutura utilizada pela Companhia nas suas operações é vinculada ao serviço público de distribuição de energia, 
não podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução 
Normativa 691 de 08 de dezembro de 2015 regulamenta a desvinculação da infraestrutura das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, 
concedendo autorização prévia para sua desvinculação, quando destinada à alienação. Determina, também, que o produto da alienação seja deposi-

de acordo com as taxas da Resolução Normativa da Aneel nº 674, de 11 de agosto de 2015, limitado ao prazo da concessão com base nos benefícios 
econômicos gerados anualmente. A taxa média ponderada de amortização utilizada é de 4,35% (4,39% em 2017). O saldo do intangível e do ativo 

2018 2017
Contribuições do consumidor (1) 210.487 193.518
Participação da União - recursos CDE (2) 53.102 53.102
Participação do Governo do Estado (2) 14.669 14.669
Reserva para reversão (3) 1.252 1.409
Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente 8.085 8.085
(-) Amortização acumulada (88.238) (77.532)
Total 199.357 193.251
Alocação:
 Contas a Receber da Concessão 22 -
 Infraestrutura - Intangível em serviço 184.073 178.106
 Ativo contratual - infraestrutura em construção e Intangível em curso 15.262 15.145
Total 199.357 193.251
(1) As contribuições do consumidor representam a participação de terceiros em obras para fornecimento de energia elétrica em áreas não incluídas 
nos projetos de expansão das concessionárias de energia elétrica. (2) A participação da União (recursos provenientes da Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE) e a participação do Governo do Estado, estão destinados ao Programa Luz para Todos. (3) A reserva para reversão constituída 
até 31 de dezembro de 1971, representa o montante de recursos provenientes do fundo de reversão, os quais foram aplicados em projetos de expan-
são da Companhia, incidindo juros de 5 % a.a. pagos mensalmente. Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente: A 
Companhia passou pelo 3º ciclo de revisão tarifária em junho de 2012 e, a partir dessa data, os valores da Receita de Ultrapassagem de Demanda e 
Energia Reativa Excedente passaram a ser contabilizados na rubrica Obrigações Especiais. Conforme Resolução Normativa nº 660 de 28 de abril 
de 2015 e despacho ANEEL nº 245, a partir do 4º ciclo de revisão tarifária a Receita de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente 
passou a ser contabilizada na rubrica Passivos Financeiros Setoriais (CVA).
15. FORNECEDORES

2018 2017
Contratos Bilaterais 35.858 32.349
CCEE (3) 2.660 11.286
Operador Nacional do Sistema Elétrico (1) 1.578 1.782
Encargos de serviços do sistema (1) 416 376
Uso do sistema de transmissão/distribuição (1) 4.005 3.148
Conexão à rede (1) 685 664
Materiais e serviços e outros (2) 10.118 8.898
Total 55.320 58.503
Circulante 53.379 57.759
Não circulante 1.941 744
(1) Refere-se à aquisição de energia elétrica de geradores, uso da rede básica e uso do sistema de distribuição, cujo prazo médio de liquidação é de 
25 dias. (2) Referem-se às aquisições de materiais, serviços e outros, necessários à execução, conservação e manutenção dos serviços de distribuição 

aos meses de novembro e dezembro do respectivo ano. A redução do passivo se deve, principalmente à queda do PLD (Preço da Liquidação das 
Diferenças), de R$425 em novembro de 2017 (média dos submercados) para R$123 em novembro de 2018 e de R$234 em dezembro de 2017 para 
R$70 em dezembro de 2018. Além da expressiva queda de preço, outro fator que contribuiu para a redução do passivo da CCEE foi o aumento 
do GSF, que foi de 66,8% e 79,3% em novembro e dezembro de 2017, respectivamente, para 78,8% e 99,4% em novembro e dezembro de 2018. 
O aumento do GSF e a redução do PLD contribuíram para a redução dos valores a serem pagos pelas distribuidoras de Risco Hidrológico (Cotas 

menor volume nos dois últimos meses de 2018 em relação ao mesmo período de 2017.  
16. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

-
rados ao custo amortizado usando o método da taxa efetiva de juros. 
 2018 2017
Empréstimos e Financiamentos - Moeda nacional 153.305 192.201

154.875 148.354
Encargos de dívidas - moeda nacional 574 385
Encargos de dívidas - moeda estrangeria 776 1.400
(-) Custos a amortizar (48) (313)
Marcação a mercado de dívidas 337 1.372
Total 309.819 343.399
Circulante 119.919 99.259
Não Circulante 189.900 244.140

Operação
Total Encargos Financeiros 

Anuais
Venci-
mento

Periodicidade 
Amortização

(Taxa efetiva  
de juros) (1)

Garan-
tias (*)2018 2017

FIDC Grupo Energisa III 10.798 15.089 CDI + 0,70% a.a. dez/20 Mensal 7,12% R
Luz para Todos - Eletrobrás 1.446 2.892 6,00% a.a. (Pré) dez/19 Mensal 6,00% R
Subtransmissão - Eletrobrás - 70 7,00% a.a. (Pré) fev/18 Mensal 7,00% R
Repasse BNDES I - Itaú BBA 978 1.439 TJLP + 4,75% a.a. jan/21 Mensal 11,47% A
Repasse BNDES II - Itaú BBA 551 715 UMBND + 3,75% a.a. (*) jan/21 Mensal 3,82% A
Repasse BNDES III - Itaú BBA 408 600 TJLP + 5,95% a.a. jan/21 Mensal 12,67% A
Repasse BNDES IV - Itaú BBA 622 922 5,50% a.a. (Pré) jan/21 Mensal 5,50% A
Repasse BNDES V - Itaú (2) - 20.997 TJLP + 3,96% a 4,26% a.a. nov/21 Mensal 10,68% a 10,98% A
Repasse BNDES VI - Itaú (2) - 12.219 SELIC + 4,34% nov/21 Mensal 10,77 A
FINAME - Itaú BBA 8.583 10.864 2,50% a 10,0% a.a. (Pré) dez/24 Mensal 2,50% a 10,00% A
FINAME - CEF - 2.116 8,70% a.a. (Pré) nov/21 Mensal 8,70% A
BNDES FINEM - Itaú BBA (3,6) - 14.581 TJLP + 2,90% a 3,90% a.a. dez/23 Mensal 9,62% a 10,62% A
Nota Taxa Flutuante - FRN - Santander (3) 110.067 110.082 CDI + 1,3248% dez/20 Semestral 7,74% A
Nota Taxa Flutuante - FRN - Santander (3) 20.426 - CDI + 0,70% set/19 Final 7,12% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (48) (313)
Total em Moeda Nacional 153.831 192.273

Resolução 4131 - Itaú BBA (3,4) 34.876 60.703
3,7995% a 4,8535% a.a. 

(Pré) jun/20 Final 20,93% a 21,98% A
Resolução 4131 II - Citibank (3 , 4) 120.775 89.051 Libor + 0,72% a 2,16% a.a. mai/21 Final 20,19% a 21,63% A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (5) 337 1.372
Total em Moeda Estrangeira 155.988 151.126
Total 309.819 343.399

-
-

mentos com a BNDES Participações S.A - BNDESPAR por meio de um sindicato de bancos, formado entre Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco 
S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Citibank S.A., visando o repasse no âmbito dos programas FINAME e FINEM, no montante de R$36.602, 

parte do BNDES destinados a expansão e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia, além de 
investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos sociais não contemplados nos licenciamentos ambientais. O montante libe-

efetuou a liquidação antecipada dos contratos no valor de R$31.293. (3) O contrato possui cláusulas restritivas que em geral, requerem a manuten-

Energisa S.A. O descumprimento desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas (vide nota explicativa nº 28 - Instrumentos 

de riscos). (5) Estas operações estão sendo mensuradas ao valor justo por meio do resultado, de acordo com os métodos da contabilidade de “hedge” 

(6) Em 15 de Maio de 2018 a Companhia efetuou a liquidação antecipada dos contratos no valor de R$13.568. Para garantia do pagamento das 

e taxas efetivas nos exercícios:

Moeda/indicadores 2018 2017
US$ x R$ 17,13% 1,50%
TJLP 6,72% 7,12%
SELIC 6,43% 9,85%
CDI 6,42% 9,94%
IPCA 3,75% 2,95%
IGP-M 7,55% -0,53%
LIBOR 2,34% 1,30%
UMBNB 0,07% 0,06%
TR 0,00% 0,60%
IPC-FIPE 2,99% 2,26%

2018
2020 117.196
2021 70.139
2022 1.499
2023 869
Após 2023 197
Total 189.900
Segue as movimentações ocorridas nos exercícios:

Descrição 2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 343.399 333.547

80.000 148.350
Custos Apropriados (369) -
Encargos de dívidas - juros, custos ,variação monetária e cambial 49.668 16.333
Marcação a Mercado das Dívidas (1.035) (2.626)
Pagamento de principal (142.193) (131.716)
Pagamento de juros (19.651) (20.489)
Saldos em 2018 e 2017 309.819 343.399
Circulante 119.919 99.259
Não circulante 189.900 244.140

Contratos 2019 2020 Total
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Grupo Energisa III 24 24 48
Total 24 24 48
17. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)
O saldo de debêntures e demais componentes a elas relacionados, são:

Descrição 2018 2017
Debêntures - moeda nacional 118.687 67.152
(-) Custo de captação incorrido na contratação (1.986) (1.019)
 Marcação à Mercado de Dívida 4.465 -
Total 121.166 66.133
Circulante 1.239 771
Não Circulante 119.927 65.362

Operações

Total

Emissão

Nº de Títulos 
Emitidos/

circulação Rendimentos
Venci-
mento Amortização

Taxa 
efetiva  

de juros2018 2017
Debêntures 8ª Emissão 1ª Série 9.095 8.718 19/07/2017 8.392/ 8.392 IPCA+5,60% a.a. jun/22 Final 9,35%

Debêntures 8ª Emissão 2ª Série 8.168 7.827 19/07/2017 7.532/ 7.532
IPCA+5,6601% 

a.a. jun/24 Final 9,41%

Debêntures 9ª Emissão 1ª Série 3.833 3.684 31/10/2017 3.636/ 3.636
IPCA+4,4885% 

a.a. out/22 Final 8,24%

Debêntures 9ª Emissão 2ª Série 715 687 31/10/2017 678/ 678
IPCA+4,7110% 

a.a. out/24 Final 8,46%

Debêntures 9ª Emissão 3ª Série 1.331 1.279 31/10/2017 1.261/ 1.261
IPCA+5,1074% 

a.a. out/27 Final 8,86%
Debêntures 9ª Emissão 4ª Série 45.042 44.957 31/10/2017 44.425/ 44.425 107,75% CDI out/22 Anual após out/20 6,92%
Debêntures 10ª Emissão 50.503 - 19/10/2018 50.000/ 50.000 IPCA+5,0797 a.a. set/25 Anual após set/23 8,83%
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (1.986) (1.019)
 Marcação à Mercado de Dívida 4.465 -
Total 121.166 66.133
Em 19 de outubro de 2018 a EMG fez a 10ª Emissão de Debêntures em série única no valor total de R$50.000, sendo os recursos captados com a 
emissão destinados para investimentos, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dividas relacionados a projetos. Os recursos capita-
dos com a 8ª e 9ª emissão de debêntures foram destinados para os projetos de Investimentos em Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica 
que compreende a expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. A totalidade das emissões das debêntures 
foram totalmente adquiridas pela controladora Energisa S/A. As debêntures possuem cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de 

e gerenciamento de riscos). Em 31 de dezembro de 2018, as exigências contratuais foram cumpridas. Em 31 de dezembro de 2018, as debêntures 

 2018
2020 14.445
2021 14.445
2022 27.626
2023 17.626
Após 2023 45.785
Total 119.927
Segue a movimentação ocorrida no exercício:

Descrição 2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 66.133 -
Novos empréstimos 50.000 65.924
Encargos de dívidas - juros, custos, variação monetária e cambial 5.880 1.289
Marcação a mercado das dívidas 4.465 -
Custos apropriados (1.237) (1.080)
Pagamento de juros (4.075) -
Saldos em 2018 e 2017 121.166 66.133
Circulante 1.239 771
Não circulante 119.927 65.362
Os custos de captações das debêntures a serem amortizados nos exercícios subsequentes são:

Contratos 2019 2020 2021 em diante Total
Debêntures 8ª Emissão 1ª Série 67 67 101 235
Debêntures 8ª Emissão 2ª Série 43 43 150 236
Debêntures 9ª Emissão 1ª Série 7 7 12 26
Debêntures 9ª Emissão 2ª Série 1 1 3 5
Debêntures 9ª Emissão 3ª Série 1 1 8 10
Debêntures 9ª Emissão 4ª Série 76 76 138 290
Debêntures 10ª Emissão 215 169 800 1.184
Total 410 364 1.212 1.986
18. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2018 2017
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS (*) 33.529 30.354
Encargos sociais 1.898 1.572
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 823 801
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 304 338
Contribuições ao PIS e a COFINS 5.235 3.770
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 394 215
Imposto sobre serviços - ISS 121 117
Outros 3.468 3.493
Total 45.772 40.660
Circulante 28.563 25.006
Não circulante 17.209 15.654
(*) Inclui R$16.066 (R$14.556 em 2017), referente ao ICMS incidente sobre a TUSD suspenso por liminares (vide nota explicativa nº 6).

  

 
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 3201903222107360222.
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19. ENCARGOS SETORIAIS 

 2018 2017
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 7.525 10.100

197 187
Ministério de Minas e Energia - MME 98 93
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL 1.046 418
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (1) 3.798 2.895

(1) 4.200 2.660
Total 16.864 16.353
Circulante 12.895 13.751
Não circulante 3.969 2.602

(1) -
-

os recursos do programa, enquanto a realização das obrigações por aquisição de ativo intangível, tem como contrapartida Obrigações Especiais.
20. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
Perdas prováveis: Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pelos assessores jurídicos da Compa-
nhia. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação pode ser mensurada com razoável certeza e é atualizada de acordo 

provável, ou baixada quando a obrigação for liquidada. Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos fu-
turos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no 

demonstrativo da movimentação das provisões:

 Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 2.148 6.452 231 8.831 11.627
Constituições de Provisões 225 2.077 - 2.302 3.267
Provisão (Reversão) de provisões (271) (434) (97) (802) (2.687)
Pagamentos realizados (710) (3.214) - (3.924) (3.631)
Atualização monetária 75 247 9 331 255

1.467 5.128 143 6.738 8.831
Cauções e depósitos vinculados (*) (461) (956)
(*) A Companhia possui cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante, no montante de R$5.848 (R$5.257 em 2017). Deste total, R$5.387 
(R$4.301 em 2017), não possuem provisões para riscos em face do prognóstico de perda ser possível ou remoto. • Trabalhistas: Referem-se a 

como ações envolvendo responsabilidade subsidiária. • Cíveis: Nos processos cíveis discutem-se principalmente indenizações por danos morais/
materiais e reclamações de consumidores, envolvendo débitos de energia. Há também ações judiciais de consumidores reivindicando o reembolso 
de valores pagos à Companhia resultantes da majoração de tarifas com base nas portarias do DNAEE nº 38 e nº 45, aplicadas durante a vigência 
do Plano Cruzado no ano de 1986, tendo sido constituída à época. • Fiscais: 
nas mercadorias e equipamentos, destinados ao seu ativo permanente referente ao período de 01/11/96 a 31/12/98 com fundamento de que tais 
materiais não poderiam ter sido creditados por serem alheios a atividade do estabelecimento, conforme sua instrução normativa DLT/SER 01/98. A 

na opinião de consultores jurídicos foram provisionados todos os processos judiciais, cuja probabilidade de desembolso futuro foi estimado como 
provável. Perdas possíveis: 
estimada pelos consultores jurídicos como possível, não requerendo a constituição de provisão.

 Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 2.894 89.775 63.322 155.991 198.899
Novos processos 577 6.675 286 7.538 62.147
Alterações - (6.665) 5.494 (1.171) (30.346)
Mudança de prognósticos 790 (166) (679) (55) (785)
Encerramento (483) (24.890) (24.028) (49.401) (82.880)
Atualização monetária 118 3.134 2.530 5.782 8.956

3.896 67.863 46.925 118.684 155.991
Segue os comentários de nossos consultores jurídicos referente as avaliações consideradas: • Trabalhistas: As ações judiciais de natureza traba-
lhistas, referem-se a discussões de ex-empregados que requerem recebimento de horas extras, de adicional de periculosidade, horas de sobreaviso, 
indenizações por danos decorrentes de acidente de trabalho, bem como ações de ex-empregados de prestadores de serviços contratados pela Com-
panhia reclamando responsabilidade subsidiária por verbas rescisórias. • Cíveis: As ações judiciais de natureza cível em sua grande maioria estão 
relacionadas a discussões sobre valor de conta de energia elétrica, em que o consumidor requer a revisão ou o cancelamento da fatura; cobrança de 
danos materiais e morais, suspensão do fornecimento, irregularidades nos aparelhos de medição, interrupção de fornecimento, cobrança indevida, 
entre outros. • Fiscais: 
créditos de ICMS de equipamentos para prestação dos serviços de distribuição e transmissão de energia alocados no ativo intangível da empresa, 
já tendo a comprovação obtida em decisões favoráveis de 1ª, 2ª e 3ª instâncias, com transito em julgado em alguns processos; (ii) cobrança ICMS 
em decorrência de saída isenta e energia elétrica recebida ao abrigo do deferimento, o que viola a legislação vigente razão pela qual está garantido a 
execução e foi interposto embargos à execução na busca de afastar esta cobrança indevida, ocorrendo somente atualização monetária no exercício. 
Principal processo: . Processo 0087729-97.2016.8.13.0153 com valor envolvido de R$35.268 (R$33.947 em 2017), onde se discute: (i) recolhi-
mento do ICMS em razão do encerramento do diferimento do pagamento do imposto, haja vista que parte da energia elétrica adquirida no mercado 
interno ocorreu ao abrigo do diferimento e foi objeto de saídas isentas ou não tributadas, contrariando as normas tributárias vigentes; e (ii) emissão 

processo, conforme análise dos assessores jurídicos.
21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
21.1 Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$228.428 (R$228.428 em 2017) e está representado por 818.607 (818.607 
em 2017) ações ordinárias, todas sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, por subscrição, independentemente de 

e integralização das ações bem como as características das ações a serem emitidas e o preço de emissão. 
21.2 Reserva de capital

2018 2017
Subvenção de investimentos 7.921 7.921
Programa de remuneração variável (ILP) (1)) 76 -

7.997 7.921
(1) Implementação do programa de remuneração variável através de concessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP), conforme 
descrito na nota explicativa nº11. 21.3 Reserva de lucros - reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra 
destinação e limitado a 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 21.4 Reserva de lucros - retenção de lucros: O saldo 
da reserva de retenção de lucros de R$18.964 (R$18.964 em 2017), foram retidos com base no orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral 
Ordinária. 21.5 Dividendos: O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, e permite a distribuição de dividendos apurados com base em resultados intermediários. A 
Administração está propondo a seguinte distribuição de dividendos:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 36.228 29.227
Reserva legal (5%) (1.811) (1.461)
Lucro líquido ajustado 34.417 27.766
Dividendos obrigatórios (25%) 8.604 6.941
Dividendos antecipados pagos :
. Pagos em 31 de agosto de 2017 - R$15,5959 por ação - 12.767
. Pagos em 28 de dezembro de 2017 - R$7,7534 por ação - 6.347
. Pagos em 03 de julho de 2018 - R$13,9784239 por ação (1) 11.443 -
. Pagos em 11 de setembro de 2018 - R$3,6575 por ação (1) 2.994 -
. Pagos em 12 de novembro de 2018 - R$14,3819449 por ação (1) 11.773 -
Dividendos adicionais propostos R$10,02526 (R$10,5687 em 2017) por ação (2) 8.207 8.652
Total dos dividendos 34.417 27.766
% sobre o lucro líquido ajustado 100% 100%
(1) Os dividendos antecipados aprovados pelas RCAs de 13 de junho de 2018, 08 de agosto de 2018 e 08 de novembro de 2018, foram calculados 
sobre o resultado apurado com base no balanço patrimonial de 31 de março de 2018, 30 de junho de 2018 e 30 de setembro de 2018, respectiva-
mente. (2) Os dividendos adicionais propostos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil 

em RCA. 21.6 Outros resultados abrangentes: Refere-se a contabilização do plano de benefício a empregados líquidos de impostos. Os referidos 
saldos estão contabilizados como Outros resultados abrangentes em atendimento ao CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis. Segue 
movimentação realizada nos exercícios:

2018 2017
Saldo inicial - 2017 e 2016 (2.237) (955)
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 1.476 (1.943)
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados (502) 661

(1.263) (2.237)

22. RECEITA OPERACIONAL

2018 2017
Fora do escopo dos auditores 

independentes
R$

Fora do escopo dos auditores 
independentes

R$Nº de consumidores MWh Nº de consumidores MWh
Residencial 340.037 516.831 414.991 330.893 503.534 379.354
Industrial 3.361 127.684 86.352 3.506 130.906 82.334
Comercial 35.468 224.514 175.490 35.421 226.880 165.973
Rural 71.349 190.129 109.367 70.617 183.632 98.057
Poder público 4.050 33.288 23.204 4.060 33.074 21.601
Iluminação pública 276 89.046 37.169 270 83.473 32.416
Serviço público 685 39.148 23.454 657 39.502 21.740
Consumo próprio 133 2.640 - 133 3.370 -
Subtotal 455.359 1.223.280 870.027 445.557 1.204.371 801.475
Suprimento de energia a concessionárias - 59.159 15.232 - 81.551 33.740
Fornecimento não faturado líquido - 5.723 8.658 - 1.955 1.072
Disponibilização do sistema de transmissão e de distribuição                           54 - 57.803 51 - 52.616
Receita de construção da infraestrutura (1) - 46.055 - - 77.887
Penalidades Regulatórias (3) - - (679) - - -
Outras receitas operacionais - - 8.698 - - 7.945

- - 646 - - 354
(-) Ultrapassagem demanda - - - - - (553)
(-) Excedentes de reativos - - - - - (1.065)
Constituição e amortização - CVA ativa e passiva (2) - - 37.968 - - 5.517
Subvenções vinculadas ao serviço concedido - - 76.173 - - 74.030
Total - receita operacional bruta 455.413 1.288.162 1.120.581 445.608 1.287.877 1.053.018
Deduções da receita operacional:
ICMS - - 231.649 - - 213.181
PIS - - 17.497 - - 15.390
COFINS - - 80.592 - - 72.200
ISS - - 198 - - 164
Deduções bandeiras tarifárias - CCRBT (4) - - 1.799 - - 3.838

- - 3.188 - - 2.956
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE - - 91.909 - - 71.713
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D - - 3.188 - - 2.956
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE - - 1.119 - - 1.084
Total - deduções da receita operacional - - 431.139 - - 383.482
Total - receita operacional líquida 455.413 1.288.162 689.442 445.608 1.287.877 669.536
(1) A receita de construção da infraestrutura está representada pelo mesmo montante em custo de construção da infraestrutura. Tais valores são de 
reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 - Contratos de Concessão e correspondem a custo de construção de obras de ativos da concessão de dis-

2018 e 2017 de acordo com o OCPC 08. (3) Com a adoção do CPC- 47 Receitas de contratos com cliente a partir de 1º de janeiro de 2018, com base 

partir de janeiro de 2015, as contas de energia tiveram a aplicação do Sistema de Bandeiras Tarifárias. O acionamento da bandeira tarifária será si-
nalizado mensalmente pela ANEEL, de acordo com as informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema - ONS, conforme a capacidade de 
geração de energia elétrica no país. A ANEEL, através do Ofício nº 185 de 08 de abril de 2015, com alteração efetuada pelo Despacho nº 245 de 28 
de janeiro de 2016, alterado pelo Despacho nº 4.356 de 22 de dezembro de 2017, estabeleceu novos procedimentos contábeis para registro das recei-
tas adicionais das Bandeiras Tarifárias. Pela alteração proposta, os montantes das bandeiras passam a ser registrados na receita operacional. As recei-

2017) tendo repassado para a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias - CCRBT o montante de R$ R$1.799 em 2018 (R$3.838 
em 2017).
R$26.194 (R$21.914 em 2017). Para os meses de janeiro a outubro de 2018 e exercício de 2017 a ANEEL já homologou os valores conforme abaixo:
Meses Despacho 2018 2017
Janeiro Nº 516 de 06 de março de 2018 (Nº 592 de 02 de março de 2017) (868) 16
Fevereiro Nº 728 de 02 de abril de 2018 (Nº 899 de 30 de março de 2017) 123 16
Março Nº 981 de 30 de abril de 2018 (Nº 1.237 de 05 de maio de 2017) 122 1.610
Abril Nº 1.210 de 01 de junho de 2018 (Nº 1.492 de 30 de maio de 2017) 136 1.603
Maio Nº 1.472 de 03 de julho de 2018 (Nº 1.944 de 04 de julho de 2017) (336) (2.723)
Junho Nº 1.706 de 30 de julho de 2018 (Nº 2.330 de 01 de agosto de 2017) (1.558) (743)
Julho Nº 1.965 de 29 de agosto de 2018 (Nº 2.742 de 30 de agosto de 2017) 651 (377)
Agosto Nº 2.258 de 3 de outubro de 2018 (Nº 3.365 de 02 de outubro de 2017) 282 (863)
Setembro Nº 2.498 de 30 de outubro de 2018 (Nº 3.711 de 01 de novembro de 2017) 234 (591)
Outubro Nº 2.807 de 03 de dezembro de 2018 (Nº 4.068 de 04 de dezembro de 2017) 323 (855)
Novembro A ser homologado (Nº 2 de 02 de janeiro de 2018) - (1.396)
Dezembro A ser homologado (Nº 242 de 30 de janeiro de 2018) (908) 465
Total (1.799) (3.838)
23. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Custo do serviço Despesas operacionais Total
Com energia 

elétrica
De  

operação
Prestado a 

terceiros
Gerais e  

administrativas 2018 2017
Energia elétrica comprada para revenda 343.634 - - - 343.634 331.039
Encargo de uso - sistema de transmissão e distribuição 67.704 - - - 67.704 43.506
Pessoal e administradores - 36.566 13 14.987 51.566 54.168
Programa de remuneração variável (ILP) - - - 76 76 -
Benefício pós emprego - 1.080 289 806 2.175 793
Material - 3.443 131 3.610 7.184 7.354
Serviços de terceiros - 20.383 - 28.927 49.310 48.707
Depreciação e amortização - 31.595 - 3.372 34.967 33.240
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação 
 duvidosa - PPECLD - 2.325 - - 2.325 1.011

- - (2.424) (2.424) (3.051)
Custo de construção da infraestrutura - - 46.055 - 46.055 77.887
Outras - 986 4 8.683 9.673 9.672
Total 411.338 96.378 46.492 58.037 612.245 604.326
Energia elétrica comprada para revenda MWh (**) R$

2018 2017 2018 2017
Energia de Itaipú - Binacional 255.462 281.669 76.169 73.828
Energia de leilão 239.390 194.618 34.396 47.814
Energia bilateral 586.019 578.160 152.125 148.200
Cotas de Angra Resolução Normativa nº 530/12 47.722 47.722 10.412 10.580
Energia de curto prazo - CCEE (*) 4.545 1.952 41.410 22.481
Cotas Garantia Física - Resolução Homologatória nº 1.410 324.337 341.246 47.074 49.009
Programa Incentivo Fontes Alternativas Energia - PROINFA 30.119 29.961 11.207 10.723
Energia de Reserva - ERR - - 3.546 -
(-) Parcela a compensar crédito PIS/COFINS não cumulativo - - (32.705) (31.596)
Total 1.487.594 1.475.328 343.634 331.039
(*)Inclui, nesta linha demais custos na CCEE tais como, efeitos dos CCEARs, liminares/ajuste de energia leilão, efeito de cotas de garantia física, 
efeito cotas de energia nuclear e exposição de cota Itaipu, encargos de serviços do sistema e encargos de energia de reserva. (**)Informações fora 
do escopo dos auditores independentes.
24. OUTROS RESULTADOS 

2018 2017
Outras receitas:
Ganhos na desativação/alienação de bens e direitos 3.289 2.418

 3.289 2.418
Outras despesas:
Perdas na desativação/alienação de bens e direitos (5.809) (7.417)
Outros (687) (1.213)

(6.496) (8.630)
Total (3.207) (6.212)
25. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

 2018 2017
6.234 11.311

Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida 12.186 10.769
1.064 1.339

Juros Selic s/ impostos a recuperar 459 834
(1.028) (1.580)

2.157 11.428
21.072 34.101

Encargos de dívidas - juros (24.803) (16.712)
Encargos de dívidas - variação monetária e cambial (30.745) (910)
(-) Transferência para ordens em curso 219 224
Marcação a mercado da dívida (3.430) 2.626
Marcação a mercado derivativos 2.809 3.504

25.048 (19.442)
Ajuste a valor presente (47) (409)
Comissão de aval (4.656) (4.220)
Despesa de IOF/Bancárias (1.053) (2.311)
Atualização de contingência (331) (255)

(1.064) (1.853)
Atualização PEE e P&D (175) (161)
Juros/multa (2.992) (5.719)

(928) (5.954)
(42.148) (51.592)
(21.076) (17.491)

  

 
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 3201903222107360223.



 24 – sábado, 23 de março de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 19.527.639/0001-58 - Companhia Aberta 10/12

26. LUCRO POR AÇÃO 
O resultado por ação básico e diluído foi calculado com base no resultado do exercício atribuível e a respectiva quantidade de ações ordinárias em 
circulação.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 36.228 30.870
Média ponderada das ações 818.607 818.607
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$(*) 44,26 37,71
(*) A Companhia não possui instrumento diluidor.
27. COBERTURA DE SEGUROS

prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por reparações em que seja civilmente responsável pelos danos involuntá-
rios, materiais e/ou corporais causados a terceiros decorrentes de suas operações, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes. As principais coberturas são:

Ramos Data de Vencimento
Importância Se-

gurada
Prêmio Anual

2018 2017
Riscos Operacionais 07/11/2020 90.000 478 193
Responsabilidade Civil Geral 23/11/2020 90.000 193 96
Auto-Frota 23/10/2019 Até R$360/ veículo 96 87
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*) 31/12/2019 1.065.700 211 236
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) 26/11/2019 50.000 15 14
Transporte Nacional 04/04/2019 Até R$2.000/ veículo 5 -
Responsabilidade do Explorador ou Transporte - R.E.T.A (Drones) 12/01/2020 289/ drone 3 -
 1.001 626
 (*) Importância Segurada relativa ao mês de dezembro/18 e prêmio anualizado.
28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Hierarquia de valor justo: 
passivos e idênticos. Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) 
ou indiretamente (derivado de preços). Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 

de valor justo é de nível 3. A movimentação e respectivo ganho no resultado do exercício de R$646 (R$160 em 2017), assim como as principais 
premissas utilizadas, estão divulgadas nas notas explicativas nº 13. Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e os níveis hierárquicos 

ATIVO Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa 2 10.819 10.819 85.383 85.383
Consumidores e concessionárias 2 150.954 150.954 132.017 132.017

82.327 82.327 62.313 62.313
244.100 244.100 279.713 217.400

Valor justo por meio do resultado:
2 89.120 89.120 84.734 84.734
3 23.791 23.791 15.782 15.782
2 28.166 28.166 3.634 3.634

141.077 141.077 104.150 104.50

PASSIVO Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Fornecedores 2 55.320 55.320 58.503 58.503

2 430.985 431.343 409.532 409.815
3 42.313 42.313 54.484 54.484

528.618 528.976 522.519 522.802
Valor justo por meio do resultado:

2 3.175 3.175 5.594 5.594
3.175 3.175 5.594 5.594

Derivativos: -
todologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos riscos, evitando assumir posições relevantes expostas 

do custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra variações cambiais adversas requerem monito-

podem ser objeto de operações complementares ou reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. Hedge Accounting: Em 01 de 

de variação cambial e juros, para variação do CDI como “hedge accounting”. Em 31 de dezembro de 2018 essas operações, assim como as dívidas 
(objeto do “hedge”) estão sendo avaliadas de acordo com a contabilidade de “hedge” de valor justo. Em tais designações de “hedge” a Companhia 

o objeto ou transação coberta; (v) a natureza do risco a ser coberto; (vi) a descrição da relação de cobertura; (vii) a demonstração da correlação 

“hedge” de valor justo em relação à taxa de juros e/ou variação cambial, quando aplicável. Durante o exercício, o “hedge” foi altamente efetivo na 
exposição do valor justo às mudanças de taxas de juros e, como consequência, o valor contábil das dívidas designadas como “hedge” foi impac-

reconhecido no resultado. Fair Value Option: A Companhia optou pela designação formal de novas operações de dívidas contratadas no primeiro 

mensuradas ao valor justo. A opção pelo valor justo (“Fair Value Option”) tem o intuito de eliminar ou reduzir uma inconsistência de mensuração 

mensuradas ao valor justo e tal opção é irrevogável, bem como deve ser efetuada apenas no registro contábil inicial da operação. Em 31 de dezembro 
de 2018, tais dívidas e derivativos, assim como os demais ativos e passivos mensurados ao valor justo por meio do resultado tem quaisquer ganhos 
ou perdas resultantes de sua re-mensuração reconhecidos no resultado da Companhia. Durante o exercício o valor contábil das dívidas designadas 

Incertezas: Os valores 
foram estimados na data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor justo. Como con-
sequência, as estimativas utilizadas e apresentadas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de 
troca corrente. O Conselho de Administração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão 

mercado e nas atividades da Companhia. A Diretoria tem como prática reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de riscos que 
envolvem a Companhia. A Companhia conta com serviços de empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo 
que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em 

Gestão de risco de capital: 
 2018 2017
Dívida ¹ 430.985 409.532
Caixa e equivalentes de caixa (10.819) (85.383)
Dívida líquida 420.166 324.149
Patrimônio líquido ² 275.905 273.489
Índice de endividamento líquido 1,52 1,19

conforme detalhado nas notas explicativas nº 16 e 17. (2) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas. a) Risco de liquidez: A Adminis-

e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida, são as seguintes:

 
Taxa média de juros efetiva 

ponderada (%) meses Até 6 meses
6 a 12 
meses

1 a 3 
anos

3 a 5 
anos

Mais de 
 5 anos Total

Fornecedores 53.379 - - - 1.941 55.320

debêntures 7,55% 66.461 74.340 247.618 62.244 63.102 513.765
Instrumentos Financeiros Derivativos 5.091 (1.693) 11.842 1.522 8.229 24.991
Total 124.931 72.647 259.460 63.766 73.272 594.076

A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, e 
também se antecipando para futuras necessidades de caixa. b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos de caixa e equivalentes 

realizadas com bancos de percepção de risco aderentes à “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro” do Grupo Energisa. 
Constituído no primeiro trimestre de 2010, o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração tem a função de supervisionar se a administração 
do Grupo vem seguindo as regras e princípios estabelecidos na política. O risco de crédito é representado por contas a receber, o que, no entanto, é 
atenuado por vendas a uma base pulverizada de clientes e por prerrogativas legais para suspensão da prestação de serviços a clientes inadimplentes. 
Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos às transações de venda, compra de energia e encargos de serviço do sistema, realizados no 

do setor. Esses processos decorrem da interpretação de regras do mercado, vigentes entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, exercício do Programa 
Emergencial de Redução de Energia Elétrica. Exposição a riscos de crédito: 
do crédito conforme apresentado abaixo:

Nota 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 5 10.819 85.383

5 89.120 84.734
Consumidores e concessionárias 6 150.954 132.017

13 23.971 15.782
9 40.014 7.829

28 28.166 3.634
c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: 

suas garantias e o setor no qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias 
para suas estimativas, em face dos negócios e às peculiaridades setoriais, esses são mensurados pelo “método do custo amortizado” com base em 
suas taxas contratuais. Os resultados da Companhia são suscetíveis a variações, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as 

a R$3,8747/USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2018 era de 14,34%, enquanto em 31 de dezembro de 2017 era 
de 11,95%. Do montante das dívidas bancárias e de emissões da Companhia excluído os efeitos dos custos a apropriar em 31 de dezembro de 2018, 
de R$433.019 (R$410.864 em 31 de dezembro de 2017), R$155.988 (R$151.126 em 31 de dezembro de 2017) estão representados em dólares 

abaixo. Os empréstimos em dólar norte americano têm vencimento de curto e longo prazo (último vencimento em maio de 2021) e custo máximo 
de 4,8535% ao ano mais variação cambial. O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 apresenta no ativo circulante R$6.573 (R$265 em 
31 de dezembro de 2017), o montante de R$21.593 (R$3.369 em 31 de dezembro de 2017) no ativo não circulante, R$3.175 (R$5.276 em 31 de 
dezembro de 2017) no passivo circulante e (R$318 em 31 de dezembro de 2017) no passivo não circulante, a título de marcação a mercado dos 

mercado de instrumentos dessa natureza, como volatilidade, cupom cambial, taxa de juros e cotação do dólar. Não se trata de valores materializados, 

dólar, protegendo o valor principal e dos juros até o vencimento. As proteções acima estão divididas nos instrumentos descritos a seguir:

Operação Notional (USD)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
Resolução 4131 - Citibank 4.782 (Libor + 1,77%) x 117,65% CDI + 1,85% 28/05/2019 Fair Value Hedge
Resolução 4131 - Citibank 8.600 (Libor + 2,16%) x 117,65% CDI + 2,50% 26/04/2019 Fair Value Option
Resolução 4131 - Itaú BBA 8.993 VC + 4,47% 119,03% CDI 23/06/2020 Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 17.595 (LIBOR + 0,72%) x 117,65% CDI + 1,35% 17/05/2021 Fair Value Option

Operação Notional (BRL)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
Itaú BBA 8.392 IPCA + 5,60% 101,75% CDI 15/06/2022 Fair Value Hedge
Itaú BBA 7.532 IPCA + 5,66% 102,65% CDI 14/06/2024 Fair Value Hedge
JP Morgan 3.636 IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
JP Morgan 678 IPCA + 4,71% 101,60% CDI 15/10/2024 Fair Value Hedge
JP Morgan 1.261 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge
A Companhia designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com variação cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de 
valor justo (“fair value hedge”), conforme demonstrado abaixo:

Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
 Dívida (Objeto de Hedge) 15.000 30.000 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (18.709) (32.040)

15.000 30.000

Posição Ativa
Moeda Estrangeira - USD e LIBOR 18.709 32.040

Posição Passiva
 (Instrumento de Hedge) Taxa de Juros CDI (15.101) (30.227)

3.608 1.813
 (15.101) (30.227)

Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
 Dívida (Objeto de Hedge) 71.499 21.499 Taxa Pré-Fixada (78.277) (22.787)

71.499 21.499

Posição Ativa
Taxa Pré-Fixada 78.269 22.787
Posição Passiva

 (Instrumento de Hedge) Taxa de Juros CDI (72.723) (22.158)
5.546 629

 (72.731) (22.158)
-

bilizados como “fair value hedge”, vigentes em 31 de dezembro de 2018:

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 32017 2018 2017
Dívida designada para “Fair Value 
Option” 120.401 120.802 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (137.220) (119.086)
 

120.401 120.802

Posição Ativa
 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR 137.220 119.086

Posição Passiva
 (Derivativo) Taxa de Juros CDI (121.383) (123.487)
 15.837 (4.401)
 (121.383) (123.487)
Os empréstimos designados formalmente como “Fair Value Hedge” são reconhecidos a valor justo na proporção da parcela efetiva em relação ao 
risco que está sendo protegido. O valor justo dos derivativos efetuados pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 foi apurado com base nas 
cotações de mercado para contratos com condições similares. Suas variações estão diretamente associadas às variações dos saldos das dívidas 
relacionadas na nota explicativa nº 16 e ao bom desempenho dos mecanismos de proteção utilizados, descritos acima. A Companhia não tem por 
objetivo liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como possuem expectativa distinta quanto aos resultados apresentados como 
valor justo conforme abaixo demonstrado. Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento diário, com o intuito de preservar menores riscos 

empregada e conhecida pelo mercado. A metodologia consiste basicamente em calcular o valor futuro das operações, utilizando as taxas acordadas 
em cada contrato, descontando a valor presente pelas taxas de mercado. No caso das opções, é utilizado para cálculo do MtM uma variante da 
fórmula de Black & Scholes, destinada ao cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cálculos foram obtidos de fontes 

obtidas na BM&F. Análise de Sensibilidade: De acordo com o CPC 40, a Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos 
a) Variação cambial: Considerando a manutenção da ex-

Operação Exposição Risco
Cenário I (Provável) 

(*)

Cenário II Cenário III
(Deterioração de 

25%)
(Deterioração de 

50%)
Dívida Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (135.401) (125.598) (162.130) (198.661)
Variação Dívida - 9.803 (26.729) (63.260)

Swap Cambial
Alta 
US$

Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos - USD e LIBOR 155.929 146.126 182.658 219.189
Variação - USD e LIBOR - (9.803) 26.729 63.260
Posição Passiva

Instrumentos Financeiros Derivativos - Taxa de Juros CDI (136.484) (136.484) (136.484) (136.484)
Variação - Taxa de Juros CDI - 0,00 0,00 0,00
Subtotal 19.445 9.642 46.174 82.705
Total Líquido (115.956) (115.956) (115.956) (115.956)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data de cálculo. Os cenários de 
deterioração de 25% e de deterioração de 50% são calculados a partir da curva do cenário provável. Nos cenários a curva de dólar é impactada, a cur-
va de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial e dó-
lar futuro seja sempre válida. Os derivativos no “Cenário Provável”, calculados com base na análise líquida das operações acima apresentadas até o 

Por outro lado, com os cenários de deterioração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, e em função da Companhia não possuir atualmente limitado-
res, levaria a valor presente negativo de R$115.956 em ambos os casos. b) Variação das taxas de juros: Considerando a manutenção da exposição 

Operação Exposição Risco

Cenário I Cenário II Cenário III

(Provável) (*) (Deterioração de 25%)
(Deterioração de 

50%)
Dívida Moeda Local - Taxa de Juros (71.499) (71.499) (71.499) (71.499)
Variação da Divida - - - -
Swap de Juros Alta CDI
Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos - Pré 78.269 78.269 78.269 78.269
Variação - Taxa de Juros - - - -
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros Derivativos - CDI (72.723) (72.723) (79.295) (85.818)
Variação - CDI + TJLP - 0 (6.572) (13.095)
Subtotal 5.546 5.546 (1.026) (7.549)
Total Líquido (65.953) (65.953) (72.525) (79.048)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data de cálculo. Os cenários de 
deterioração de 25% e de deterioração de 50% são calculados a partir da curva do cenário provável. Nos cenários a curva de dólar é impactada, a 
curva de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial 

dezembro de 2018 seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam (CDI = 6,42% TJLP = 6,72% ao ano) e caso ocorram 

Instrumentos
Exposição (R$ 

mil) Risco
Cenário I  

(Provável) (*)
Cenário II (Deterio-

ração de 25%)
Cenário III (Deterio-

ração de 50%)

recursos vinculados 91.758 Alta CDI 5.964 7.455 8.946

(136.484) Alta CDI (8.871) (11.089) (13.307)
(186.333) Alta CDI (12.112) (15.140) (18.168)

(1.937) Alta TJLP (135) (169) (203)
(78.110) Alta IPCA (2.929) (3.661) (4.394)

Subtotal (**) (402.864) (24.047) (30.059) (36.072)
Total - (Perdas) (311.106) (18.083) (22.604) (27.126)
(*) Considera o CDI de 31 de dezembro de 2019 (6,50% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente Pesquisa do BACEN, datada de 

Gestão de risco de 
  

 
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 3201903222107360224.
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capital: -
ceiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, 
e também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
29. BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
• Plano de suplementação de aposentadoria e pensões: A Companhia é patrocinadora de 2 planos de benefícios previdenciários aos seus emprega-

-

Atualmente, somente 33 participantes vinculados à Energisa MG encontram-se na Parte A do plano Multibra/Bradesco, todos na condição de assis-

Os saldos reconhecidos no resultado, que compreendem o custo do serviço corrente, juros, custo do serviço passado e o efeito de quaisquer acordos 
e liquidações, foram determinados pelo Método de Crédito Unitário Projetado. Já os saldos reconhecidos no balanço foram mensurados com base no 
valor presente dos desembolsos futuros menos o valor justo dos ativos do plano. O plano de benefícios Multibra/
Bradesco Parte B possui em 31 de dezembro de 2018, 102 participantes ativos e 34 assistidos ou pensionistas, e assegura os seguintes benefícios: • 
Aposentadoria Normal; • Aposentadoria Antecipada; • Pecúlio por Invalidez Permanente; • Pecúlio por Morte. 

seguradora. Em 31 de dezembro de 2018 o plano possui 121 participantes ativos e nenhum assistido ou pensionista. Dessa forma, planos nessa 
modalidade, não estão sujeitos à avaliação atuarial no âmbito do CPC 33. Plano de benefícios 

Empresa
Contribuição anual

% s/folha de pagamento
Superávit atuarial

2018 2017 2018 2017
Energisa MG Multibra Parte A BD 798 808 2,54% 18.578 13.390

atuário externos, os quais emitiram pareceres, sem apresentar comentários que representem qualquer risco adicional ou ressalva aos procedimentos 
adotados pelas administrações dos planos.

regras estabelecidas pelo CPC 33 R1 (IAS 19), tendo sido adotado Método Prospectivo:
 2018 2017
Valor presente das obrigações atuariais (2.053) (2.508)
Valor justo dos ativos do plano 18.578 15.898
Ativo líquido 16.525 13.390
Demonstração da movimentação do compromisso da patrocinadora líquido dos exercícios de 2018 e 2017:

2018 2017
Ativo atuarial líquido no início do exercício 13.390 2.167
Despesas correntes - 258
Juros sobre o teto do ativo 1.271
Outros resultados abrangentes 1.864 10.965

16.525 13.390
Os ativos dos planos são como segue:

2018 2017
18.526 15.852

Cotas de fundos de renda variável 52 46
18.578 15.898

A demonstração do valor justo dos ativos é apresentada como segue:
2018 2017

Valor justo dos ativos no início do exercício 15.898 4.184
Benefícios pagos (175) (164)
Rendimento efetivo dos ativos 1.501 491
Ganhos (perdas) atuariais dos ativos 1.354 11.387
Valor justo dos ativos 18.578 15.898
Demonstração do valor presente das obrigações no exercício de 2018 e 2017:

2018 2017
Saldo no início do exercício 2.508 2.017
Benefícios pagos no ano (175) (164)
Juros sobre obrigação atuarial 230 232
(Ganhos)/ Perdas nas obrigações atuariais (510) 423

2.053 2.508
A seguir descrevemos as premissas utilizadas na avaliação atuarial:
Hipóteses Econômicas
Taxa de desconto atuarial 4,96% a.a.
Taxa de rendimento esperado dos ativos 9,16% a.a.
Reajuste do benefício 1% a.a.
Crescimento salarial N/A

4,0% a.a.

Tábua de mortalidade BR-EMS 2015 por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos N/A
Tábua de entrada em invalidez N/A
A seguir apresentamos um resumo dos dados que foram utilizados para a avaliação atuarial dos planos de benefícios oferecidos pela Energisa MG 
aos seus empregados:
Descrição 2018
Participantes Assistidos:
Número 4
Idade Média 83
Benefício Médio Mensal R$1,9
Pensionistas:
Número de Pensionistas 18
Benefício Médio por Grupo Familiar R$0,03
Prêmio aposentadoria: A Companhia em Acordo Coletivo de Trabalho concedeu aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria a ser pago 
quando do requerimento das aposentadorias do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O referido Prêmio varia de 1,5 a 15 salários base, 
em razão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e teto de 25 anos), quando do direito do benefício - aposentadoria requerida. Os parti-
cipantes do Plano CD que na data da aposentadoria requerida, apresentarem valores depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, 
montantes superiores aos 15 salários base, não fazem jus ao prêmio. O saldo de patrocínio do prêmio monta em R$6.006 (R$7.030 em 2017) e 
encontra-se provisionado na rubrica de Benefícios a empregados - plano de pensão no passivo circulante R$1.005 (R$1.287 em 2017) e no não 
circulante R$5.001 (R$5.743 em 2017). Abaixo são apresentados a conciliação dos ativos e passivos reconhecidos no balanço, um demonstrativo 
da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício e o total da despesa reconhecida na demonstração do resultado da Companhia. A 
seguir está demonstrada a posição atuarial dos ativos e passivos reconhecidos no balanço:

2018 2017
Valor presente das obrigações atuariais 6.006 7.030
Valor justo dos ativos do plano - -
Passivo atuarial líquido a ser provisionado 6.006 7.030
Conciliação do valor presente das obrigações em 2018 e 2017.
 2018 2017
Valor presente das obrigações no início do ano 7.030 4.475
Benefícios pagos (126) (286)
Juros sobre obrigação atuarial 625 505
Custo do serviço corrente (com juros) 662 393
(Ganho) perda atuarial sobre a obrigação atuarial (2.185) 1.943

6.006 7.030
Circulante 1.005 1.287
Não Circulante 5.001 5.743

A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:

2018 2017
Passivo atuarial líquido no início do ano 7.030 4.475
Despesas (receitas) reconhecidas na demonstração do resultado 1.287 898
Outros resultados abrangentes (2.311) 1.657

6.006 7.030
Demonstração das despesas para o exercício de 2018 e 2017, segundo critérios do CPC 33 R1 (IAS 19):

2018 2017
Custo do serviço corrente (com juros) 485 662
Juros sobre as obrigações atuariais 520 625
Rendimento esperado dos ativos do plano - -
Total da despesa bruta a ser reconhecida 1.005 1.287
Uso de estimativa: Os compromissos atuariais com os planos de suplementação de aposentadoria e pensões são provisionados com base em cálculo 
atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores 
do plano, quando aplicável, sendo os custos correspondentes reconhecidos durante o período aquisitivo dos empregados, em conformidade com 
a Deliberação CVM 695 de 13 de dezembro de 2012 e as regras contábeis estabelecidas no Pronunciamento Técnico CPC nº 33 R1 (IAS 19) do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Os superávits com planos de benefícios a empregados não são contabilizados. O método da unidade de cré-
dito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade adicional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da 

de gastos incorridos e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações nas premissas atuariais dos 
planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais relacionados ao plano de assistência médico são reconhecidos integral-
mente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. • Plano de saúde: A Companhia tem política própria de reembolso e coparticipação 
de despesas médicas a seus funcionários a razão de 60% do custo efetivo. O desligamento e ou aposentadoria dos empregados automaticamente 

R$235 referente a cálculo atuarial do plano de benefício pós emprego. Abaixo são apresentados a conciliação dos saldos reconhecidos no balanço, 
um demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida na demonstração do resultado 
consolidado.

 2018
Valor presente das obrigações no início do ano -
Custo do serviço corrente bruto (com juros) (235)
Juros sobre obrigação atuarial (60)
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial (709)

(1.004)
 Circulante (131)
Não Circulante (873)
Demonstração das despesas para o exercício de 2019, segundo critérios do CPC33 (IAS 19):

 2019
Custo do serviço corrente (com juros) (39)
Juros sobre as obrigações atuariais (92)

(131)
30. COMPROMISSOS
A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia, como segue:

Contrato de compra de energia (*)
Vigência 2019 2020 2021 2022 Após 2022
2019 A 2050 256.235 252.486 248.844 246.689 5.577.583
(*) Não estão incluídos os valores referentes à Quota do Proinfa e Itaipu. Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 

31. MEIO AMBIENTE (*)
A Energisa Minas Gerais trata os impactos sociais e ambientais de seus produtos, processos e instalações, através de programas e práticas que 
evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre as quais merecem destaque: 1. O Sistema de Gestão em Meio 
Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho - SGMASS implantado na Companhia é baseado nas normas ISO 14.001, OSHAS 
18.001 e Legislação pertinente. O sistema é capaz de fornecer os subsídios necessários ao adequado monitoramento dos aspectos socioambientais, 
saúde e segurança; 2. Redes isoladas: são usados cabos isolados nas redes onde a arborização poderia ser mais afetada pelo contato com a baixa 
tensão energizada, e os vãos são dimensionados dentro do possível para preservar o equilíbrio ecológico. Da mesma forma, são usados cabos prote-
gidos nas redes de média tensão que têm proximidades com arborização, de forma a evitar podas indesejáveis; 3. Para as extensões de redes e linhas 
que passem em regiões de mata ou área de preservação permanente, a empresa sempre estuda alternativas locacionais para desvio e apresenta aos 
órgãos ambientais os estudos necessários ao licenciamento/autorizações além das eventuais medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem im-
plementadas, para obter-se um diagnóstico favorável à sua execução. Para impactos mínimos necessários, são realizadas as devidas compensações, 
sempre promovendo plantio, recuperação de nascentes e cercamento de áreas para a promoção de regeneração natural. 4. Disposição e tratamento de 
resíduos: além de ter conhecimento da natureza e das quantidades de resíduos gerados durante seu processo de produção, possui procedimentos para 

de empresa especializada, devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente. A companhia possui implantada a coleta seletiva em suas 
unidades para separação e descarte dos resíduos classe II, realiza ainda logística reversa de materiais, tratamento de esgoto sanitário da sede, possui 
caixas separadoras de água e óleo nas subestações de energia e Kits de emergência para vazamento de óleo e produtos químicos nas unidades. 5. 
Atuação junto ao poder público municipal e estadual para incluir a compatibilidade com a arborização no planejamento de obras e treinamento de 
procedimentos adequados para poda de árvores. Todas as unidades possuem treinamento de poda para o corpo técnico. 6. A Energisa tem consciên-
cia de sua responsabilidade ambiental, procedendo desta forma à regeneração de óleos isolantes utilizados em seus equipamentos e recuperação de 

da distribuição de cartilhas e palestras nas escolas (Dia da Água, Semana do Meio Ambiente), e da divulgação interna (intranet, adesivos e cartazes 

boa conduta ambiental. E informa aos parceiros e clientes sobre as boas práticas adotadas pela empresa na preservação e defesa do meio ambiente, 
que visam, em suma, preservar a vida. 9. No ano de 2018 foi inaugurada a nova sede da EMG, planejada e construída a partir das melhores práticas 

de trabalho, incidência de ventos, umidade relativa do ar, precipitação, evapotranspiração, iluminação natural e incidência solar. No exercício de 
2018, os montantes investidos nos projetos acima descritos totalizaram R$30.462 (R$20.956 em 2017), sendo R$29.960 (R$20.383 em 2017) 
alocados no ativo intangível e R$502 (R$573 em 2017) em despesas operacionais. (*) Informações fora do escopo dos auditores independentes.
32. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA

2018 2017
Outras transações não caixa

7.375 3.356
646 354

Atividades operacionais
Pagamento de Fornecedores a prazo 3.067 2.167
Atividades de investimentos
Aquisição de intangível com pagamento a prazo 3.067 2.167
33. EVENTOS SUBSEQUENTES
• Bandeiras tarifárias: 
hidrológico do país. • Antecipação de dividendos do exercício 2018: O Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 22 de 
fevereiro de 2019, aprovou a distribuição de dividendos intermediários à conta dos resultados do exercício de 2018, apurados no balanço levantado 
pela Companhia em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$8.207, equivalentes a R$ 10,0252649195 por ação ordinária do capital social. O 
pagamento foram efetuados no dia 26 de fevereiro de 2019.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Energisa Minas Gerais - Distribuidora de 
Energia S.A., Cataguases - MG. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ener-
gisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Energisa 
Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
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CONTADOR

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa audi-
toria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demons-
trações e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada as-
sunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comen-
tários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.  Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção inti-
tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo 
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu 
a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distor-
ções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, in-
cluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de 
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Reconhecimento de receita de 

fornecimento de energia elétrica: As receitas da Companhia são oriundas principalmente do 
fornecimento de energia elétrica e atividades associadas, sendo reconhecidas quando o controle 
dos bens ou serviços é transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual 
a Companhia espera ter direito em troca destes bens ou serviços. O processo de reconhecimento 
da receita é relevante para o desempenho da Companhia e, para atingimento de metas de perfor-
mance na data base das demonstrações financeiras. Observa-se ainda, que o fluxo das transações 
de fornecimento de energia elétrica da Companhia envolve grande volume de dados pulveriza-
dos, sendo substancialmente processados por meio de rotinas automatizadas. O processo ainda 
inclui o julgamento do auditor sobre a estimativa da Administração em relação à parcela da re-
ceita de fornecimento de energia posterior ao último período de leitura do consumo, mas cujo 
fornecimento ocorreu ainda dentro do exercício, que somente será faturada no mês seguinte, de 
acordo com o regime de competência. Consideramos esse assunto significativo para a nossa au-
ditoria, tendo em vista a relevância dos valores envolvidos e os potenciais efeitos sobre o registro 
contábil da receita e das contas a receber, a dependência de controles internos eficazes e os cri-
térios envolvidos na determinação da parcela de energia fornecida, mas não faturada. Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 

  

 
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 3201903222107360225.
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outros, a avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados 
sobre o faturamento e reconhecimento de receita, a verificação da conciliação da receita com os 
saldos contábeis e a análise da liquidação subsequente de saldo das contas a receber em aberto. 
Adicionalmente, efetuamos procedimentos analíticos, comparando as receitas reconhecidas com 
as informações de consumo de energia, quantidade de unidades consumidoras por classe e cor-
respondentes tarifas com aquelas aprovadas pelo órgão regulador, e o recálculo amostral dos 
montantes de receita não faturados na data base da auditoria, além da análise de lançamentos 
manuais e eletrônicos que poderiam se sobrepor aos controles internos para o fluxo das transa-
ções de reconhecimento de receita de fornecimento de energia. Nossos exames incluíram, ainda, 
a realização de testes por meio de amostragem para verificação da integridade das bases de dados 
e informações utilizadas no processo de reconhecimento de receita. Baseados no resultado dos 
procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da Administração, 
consideramos aceitáveis as políticas e as estimativas utilizadas pela Administração para reconhe-
cimento de suas receitas de fornecimento de energia, assim como as respectivas divulgações nas 
notas explicativas 3.2 e 22, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Provisões para riscos fiscais: Conforme divulgado na nota explicativa 20, a Companhia é parte 
em diversos processos de natureza fiscais, trabalhistas e cíveis cujo valor agregado totaliza R$ 
118.684 mil em 31 de dezembro de 2018, para os quais nenhuma provisão foi constituída consi-
derando que a sua probabilidade de perda foi avaliada como possível. Desse montante, R$ 
46.925 mil se referem a ações de natureza tributária. Consideramos esse assunto significativo 
para a nossa auditoria devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao grau de jul-
gamento envolvido na determinação se uma provisão deve ser constituída, sua estimativa de 
valor e a probabilidade de desembolso financeiro, bem como pela complexidade dos assuntos e 
do ambiente tributário no Brasil. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos proce-
dimentos incluíram, dentre outros, a utilização de especialistas para nos auxiliar na avaliação das 
opiniões legais obtidas pela Companhia para as causas tributárias, bem como na realização de 
reuniões periódicas com a Administração e revisão das atas do Conselho de Administração para 
discutir a evolução dos principais processos judiciais em aberto, assim como a leitura e avaliação 
das opiniões legais de especialistas externos quando aplicável. Também, obtivemos cartas de 
confirmação dos consultores jurídicos externos da Companhia, a fim de comparar suas avalia-
ções acerca das causas em aberto com as posições consideradas pela Administração. Adicional-
mente, avaliamos a adequação das divulgações sobre esses assuntos que estão mencionados na 
nota explicativa 20 às demonstrações financeiras e, especificamente sobre as contingências mais 
significativas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o anda-
mento dos processos fiscais, trabalhistas e cíveis, que está consistente com a avaliação da Admi-
nistração, consideramos que os critérios e premissas de avaliação da probabilidade de perda para 
fins de reconhecimento e dos julgamentos aplicados na mensuração do valor destas provisões 
adotados pela Administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 20, são 
aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: 
Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da Administração 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações finan-

ceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão 
conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os crité-
rios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Balanço Social. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e o Balan-
ço Social e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e o Balanço Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de 
forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção e/ou no Balanço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações fi-
nanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas 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 se-
gurança, 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 quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-

mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa 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 levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 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 alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornece-
mos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto 
de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divul-
gação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que 
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação 
para o interesse público.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6
Roberto Cesar Andrade dos Santos 
Contador CRC - 1RJ 093.771/O-9
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MOBI PAGAMENTOS S/A - CNPJ 21.873.216/0001-31 NIRE: 31300116867
BALANÇO PATRIMONIAL PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em reais - R$)

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa  1.736.386  5.224.531 
Clientes  10.000  12.939 
Estoque  -    45.307 
Impostos a Recuperar  273.865  17.614 
Adiantamentos  90.219  121.581 
Contas de Compensação  -    431.599 
Total do ativo circulante  2.110.470  5.853.571 
NÃO CIRCULANTE 
Imobilizado  340.269  391.296 
Intangível  5.088  - 
Total do ativo não circulante  345.358  391.296 

TOTAL DO ATIVO  2.455.827  6.244.867 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores  32.540  68.366 
Obrigações Fiscais a Recolher  7.786 36.159
Obrigações Sociais e Trabalhistas  76.144  362.813 
Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital  824.457  -   
Contas de Compensação  -    415.654 
Adiantamento de Clientes  1.071  1.071 
Total do passivo circulante  942.000  884.063 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social  2.027.342  1.888.635 
Reserva de Agio  14.500.730  13.486.368 
Resultado Acumulado (15.014.244)(10.014.199)
Total do patrimônio líquido  1.513.828  5.360.804 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  2.455.827  6.244.867 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

 (Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCICIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos exercícios 

 (Valores expressos em reais) 

31/12/2018 31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  565.141  348.574 
Custos dos Serviços Vendidos (1.977.795)(1.898.707)
RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO (1.412.654)(1.550.133)
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS(3.550.532)(5.622.885)
Despesas Administrativas (3.326.665)(4.050.566)
Despesas Tributárias  (40.133)  (7.561)
Despesas de Vendas  (194.712)  (642.763)
Outras Receitas e Despesas Operacionais  10.978  (921.996)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO 
RESULTADO FINANCEIRO

 
(4.963.186)

 
(7.173.018)

RESULTADO FINANCEIRO  (36.860)  502.309 
Despesas Financeiras  (157.876)  (19.510)
Receitas Financeiras  121.016  521.819 
LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (5.000.045)(6.670.709)
IRPJ  -    (48.742)
CSLL  -    (24.207)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (5.000.045)(6.743.658)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

I – CONTEXTO OPERACIONAL - A MOBI PAGAMENTOS 
tem por objetivos principais: I. A prestação de serviços de meio 
de pagamento nos termos da legislação brasileira, mormente 
quanto a disponibilização de serviço de aporte e saque de recursos 
mantidos em conta pré-paga e de pagamento, gestão de contas pré-
pagas e pagamento, emissão e credenciamento de instrumento de 
pagamento, execução de remessa de fundos, conversão de moeda 
física em eletrônica ou vice-versa, emissão, administração (incluindo, 

cartões) e distribuição de cartões pré-pagos, dentre outras atividades 
relacionadas a prestação de serviço de meio de pagamento.  II. 
Consultoria empresarial e intermediação de negócios de qualquer  
natureza, incluindo mão não limitado a prospecção e assessoria a 

e parcerias empresariais. III. O licenciamento, venda ou outorga 
de direitos, marcas, produtos, know how, sempre de propriedade 

determinados sistemas ou metodologias. II – APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES: 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei n.º 
6.404/76 e as alterações introduzidas pelas leis n° 11.638/2007 e 
n° 11.941/2009. Em 2018 a empresa optou pelo Lucro Real. IIII – 
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 
01 Caixa e Equivalentes de caixa - São valores que incluem dinheiro 
em caixa, depósitos bancários, cartões pré-pagos e investimentos de 
curto prazo. 

CONTAS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2018 EXERCÍCIO 2017
Caixa 10 1.456
Bancos 229.688 251.057
Aplicações Financeiras 1.494.173 4.855.587
Cartões Pré-Pagos 12.515 116.431 
NOTA 02 Clientes - A conta de clientes corresponde aos valores 
a receber de clientes pela venda de maquininhas ou prestação 
de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. 
NOTA 03 Impostos a Recuperar: A conta Impostos a Recuperar 
está composta por tributos federais e trabalhistas a compensar. 
NOTA 04 Adiantamentos: A conta Adiantamentos refere-se a 
adiantamentos efetuados a funcionários e fornecedores e serão 
posteriormente apropriados ao resultado. O 
ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, reduzido 
pelas depreciações calculadas pelo método linear, com base em 
taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, 
seguindo os parâmetros estabelecidos pela legislação tributaria.  As 
taxas de depreciação são as seguintes, considerando sua utilização 
normal de um turno de trabalho: Computadores e Impressoras - 20%, 
Máquinas e Equipamento, Instalações, Moveis e Utensílios - 10%, 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - 4%. NOTA 06 Intangível: 
O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição, reduzido 
pela amortização calculada pelo método linear, com base na taxa que 
levam em consideração a vida útil econômica do software, seguindo 
os parâmetros estabelecidos pela legislação tributaria.  A taxa de 
amortização utilizada 10%. NOTA 07 Fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são por bens e serviços que foram adquiridos 

circulante e reconhecidas pelo valor da fatura. 
As obrigações tributárias estão compostas pelos 

impostos federais, estaduais e municipais, calculados pela legislação 
vigente.  Refere-se às contribuições 
sociais devidas conforme legislação vigente e encargos sobre a 
folha de pagamento, INSS, FGTS, IRRF e contribuições sindicais. 

Está composta pelo valor de 
ordenados à pagar aos funcionários conforme folha de pagamento 
da empresa. As provisões são 
reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, e que 
haverá uma saída de recurso no futuro. NOTA 12 Adiantamento de 
Clientes: Valores recebidos antecipadamente por clientes. NOTA 13 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: Valores aportados 
pelos acionistas que deveram ser integralizados no próximo exercício.
NOTA 14 Capital Social: O capital social da empresa está 
representado por R$ 2.027.341,60 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. NOTA 15 Reservas de Capital: Está composta por 
reservas de Ágio no valor de R$ 14.500.730,48. NOTA 16 Resultado 
Acumulado: Os resultados foram apurados de acordo com as receitas 
e despesas informadas pela empresa. Belo Horizonte, 31 de Dezembro 
de 2018

ALCEU MONTEIRO DE CARVALHO NETO 
CONTAMOBI SOLUÇÕES S/A - CONTADOR CRCMG - 55406

RICARDO CAPUCIO BORGES
CPF: 735.448.766-04CPF: 036.177.396-01

CAPITAL RESERVA DE PREJUIZOS PETRIMONIO 
SOCIAL CAPITAL ACUMULADOS LIQUIDO

1.375.000  (852.396) 522.604
Integralização de Capital 51.562 - - 51.562
Capital Social a Integralizar - - -  - 
Reserva de Capital - 98.438 - 98.438
Prejuízo do Exercício - -  (2.495.174)  (2.495.174)

1.426.562 98.438  (3.347.570)  (1.822.570)
Ajuste de Exercício Anterior - -  77.029  77.029 
Integralização de Capital 462.073 - - 462.073
Reserva de Agio - 13.387.930 - 13.387.930
Prejuízo do Exercício - -  (6.743.658)  (6.743.658)

1.888.635 13.486.368  (10.014.199)  5.360.804 
Ajuste de Exercício Anterior  -  -  -  - 
Integralização de Capital 138.707  -  - 138.707
Reserva de Agio  - 1.014.362  - 1.014.362
Prejuízo do Exercício  -  -  (5.000.045)  (5.000.045)

2.027.342 14.500.730  (15.014.244)  1.513.828 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

42 cm -21 1206398 - 1

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 - (Em Milhares de Reais)
ATIVO 2.018 2.017
ATIVO  CIRCULANTE
CIRCULANTE
Disponível................................................. 208.835 876.327
Aplicações Financeiras ........................... 323.442 337.514
Duplicatas a Receber .............................. 5.962.084 4.556.850
Adiantamentos ......................................... 1.804.837 432.455
Estoques Matérias Primas ....................... 12.679.499 9.005.555
Estoques Produtos .................................... 0 0
Impostos a Recuperar ............................. 945.447 793.595
Despesas Exercício Seguinte .................. 102.755 68.130
Outras Contas ........................................... 0 0
TOTAL ATIVO CIRCULANTE ........... 22.026.898 16.070.425
ATIVO  NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Impostos a Recupear................................ 291.079 3.835.187
IRPJ e CSLL Diferidos ............................ 0 0
Estoques ................................................... 0 0
Outras Contas ........................................... 0 0
PERMANENTE .....................................
Imobilizado .............................................. 38.109.331 33.425.833
(-)Depreciações e Exaustões Acumuladas-12.928.317 -12.482.407
Imobilizado - Reavaliação ...................... 0 0
(-) Depreciações e ExausAtões Acumuladas 0 0
Imobilizado - AVP ................................... 8.680.211 9.445.795
(-) Depreciações e Exaustões Acumuladas -7.781.759 -7.376.870
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 26.370.545 26.847.538
TOTAL DO ATIVO ................................ 48.397.443 42.917.963

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.018 2.017

Receitas Brutas de Vendas .................. 112.335.528 94.500.505
(-) Devoluções de Vendas. .................. 0 6.374
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas. ...... 23.738.732 -15.484.578
VENDAS LÍQUIDAS ........................ 88.596.797 79.022.301
(-) Custos dos Produtos Vendidos ........ 40.861.674 40.753.006
RESULTADO DE VENDAS .............. 47.735.122 38.269.295
(-) Despesas Administrativas .............. -11.321.906 -11.991.930
(-) Despesas Operacionais .................. -380.064 -111.284
(-) Despesas Financeiras Líquidas ...... -181.695 -183.323
(+) Receitas Financeiras Líquidas ...... 297.979 240.701
(+) Outros Resultados Operacionais ... 232.961 453.565
LUCRO OPERACIONAL ................ 36.382.398 26.677.023
(+) Resultados não Operacionais ........ 0 0
(-) Despesas não Operacionais ........... 0 0
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e C.Social ............................................. -12.073.498 -3.007.640
LUCRO DO EXERCÍCIO ................. 24.308.900 23.669.382
Lucro ou Prej. Líq. por Lote de1000 Ações 2.430.890 2.366.938

Capital Reservas de Reservas Reservas de Ajuste de Av. Reservas Patrimônio
Social Contingências Legais Reavaliação Patrimonial de Lucros Líquido

Saldos em 31.12.2016 10.000.000 0 2.000.000 0 7.575.843 13.142.503 32.718.346
Aumentos do capital social. 0 0 0 0 0 0 0
Constituição e Reversão de AVP 0 0 0 0 0 0 0
Resultado do Exercício 0 0 0 0 0 23.669.382 23.669.382
Ajustes de Anos Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
Constituição e Reversão de Reservas 0 0 0 0 -585.924 -276 -586.200
Distribuição de Dividendos 0 0 0 0 0 -26.498.000 -26.498.000
Reduções do capital social 0 0 0 0 0 0 0
Outras Saidas 0 0 0 0 552 0 552
IRPJ e CSLL Diferidos 0 0 0 0 0 0 0
Saldos em 31.12.2017 10.000.000 0 2.000.000 0 6.990.471 10.313.609 29.304.080
Aumentos do capital social 17.700.000 0 -2.000.000 0 0 -12.050.000 3.650.000
Resultado do Exercício 0 0 0 0 0 24.308.900 24.308.900
Constituição e Reversão de AVP 0 0 0 0 -576.377 357 -576.021
IRPJ e CSLL Diferidos 0 0 0 0 0 0 0
Ajustes de Anos Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
Constituição e Reversão de Reservas 0 0 1.215.445 0 0 -1.215.445 0
Distribuição de Dividendos 0 0 0 0 0 -19.459.642 -19.459.642
Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -1.897.778 -1.897.778
Saldo em 31.12.2018 27.700.000 0 1.215.445 0 6.414.093 0 35.329.539

PASSIVO 2.018 2.017
PASSIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores......................................... 2.065.305 1.476.797
Obrigações Tributárias ........................... 4.810.324 3.307.449
Empréstimos Bancários ......................... 171.106 241.270
Contas a Pagar ........................................ 2.493.748 4.471.829
Contas Provisionadas .............................. 3.387.852 3.435.401
TOTAL DO CIRCULANTE ................. 12.928.335 12.932.746
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..........
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...........
Financiamentos ....................................... 16.000 186.224
Obrigações Tributárias ........................... 123.569 494.913
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 139.569 681.137
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social .......................................... 27.700.000 10.000.000
Reservas de Contingências ..................... 0 0
Reservas Legais ...................................... 1.215.445 2.000.000
Reservas de Reavaliação ....................... 0 0
Ajuste de Avaliação Patrimonial ........... 6.414.093 6.990.471
Reservas de Lucros............. ................... 0 10.313.609
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.329.539 29.304.080
TOTAL DO PASSIVO ........................... 48.397.443 42.917.963

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.018 2.017
Lucro antes do imposto de renda e
contrib.social ............................................ 36.382.482 26.677.022
Ajustes resultado disponibilidades
geradas ativ.operacionais
Resultado na venda de Ativo Imobilizado 74.000
Depreciação ............................................ 2.467.978 2.078.959
Provisão para demandas judiciais .......... -86.793 59.790
Aumento/Redução das contas do Ativo
Contas a Receber ..................................... -1.405.233 487.466
Estoques ................................................... -3.673.945 -314.419
Impostos a Recuperar ............................. -151.852 -70.942
Outros Ativos ........................................... -1.407.008 -172.513
Depósitos Judiciais ................................... -8.027
Aumento/Redução das contas do Passivo
Fornecedores ........................................... 588.508 582.813
Salários e encargos sociais ...................... 182.867 2.431.030
Obrigações tributárias ............................. -428.709 -129.111
Contas a Pagar ......................................... 73.749 115.680
Caixa Gerado pelas operações ............. 32.608.017 31.745.775
Pagamento de Imposto de renda e
contribuição social ................................... -7.119.687 -2.893.518
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais ............................................ 25.488.330 28.852.257
Aquisições de Ativo Imobilizado ............ -6.185.197 -2.579.490
Fluxos de Caixa atividades Financeiras
Empréstimos financeiros ........................ -240.388 -317.471
Pagamentos de dividendos e juros
s/capital próprio ....................................... -19.744.309-26.498.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos ........................................ -19.984.697-26.815.471
Redução de caixa e equivalentes de caixa -681.564 -542.704
No início do Exercício ............................. 1.213.841 1.756.545
No Final do Exercício .............................. 532.277 1.213.841
Variação .................................................. -681.564 -542.704
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

2.018 2.017
Resultado Líquido do Exercício .............. 24.308.900 23.669.382
Outros Resultados Abrangentes do Exercício -  -   
Total resultado abrangente .................... 24.308.900 23.669.382

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO LÍQUIDO EM 31/12/2017 E 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Principais Práticas Contábeis: a) Estoques: De produtos foram
valorizados por seus respectivos custos de Produção. De Matérias
Primas e Materiais Secundários pelo custo médio ponderado de
aquisição. b) Imobilizado: As imobilizações são demonstradas por
seus respectivos custos de aquisição. No exercício de 2010 foi avaliado

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA  BRASILEIRA  DE  LÍTIOANHIA  BRASILEIRA  DE  LÍTIOANHIA  BRASILEIRA  DE  LÍTIOANHIA  BRASILEIRA  DE  LÍTIOANHIA  BRASILEIRA  DE  LÍTIO   -  CNPJ/MF.  21.624.671/0001-01

o imobilizado a valor justo através de laudos técnicos dos valores de
mercado e vida útil dos bens para conformidade  com a convergência
das normas internacionais de contabilidade. c) As Demais notas
explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e
estão a disposição para os diretores, conselheiros e administradores.

Paulo Sérgio Castro Renesto C.P.F. 003.651.538-85
Diretor Superintendente

Reinaldo Franco  - Contador CRC.SP.1SP122962/O-5 - SMG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2018  (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DE 31/12/2018

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

buscar incessantemente a excelência e o crescimento contínuo e sustentável.
E conseguimos. Estamos orgulhosos das conquistas do Grupo Energisa em 2018:

Consolidamo-nos como o 5º maior grupo de distribuição de energia do País em energia distribuída, atendendo cerca de 7,7 milhões de clientes 
(20 milhões de pessoas) em 24% do território.

Crescemos no segmento de transmissão.
Melhoramos a experiência do cliente e todas as distribuidoras encerraram o ano dentro dos limites regulatórios de qualidade.

Revisitamos nossos processos de saúde e segurança.
Iniciamos um grande projeto de transformação digital.
Aumentamos as vendas de energia, entregando resultados consistentes e crescentes.
Ampliamos os investimentos sociais e reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade.

No conteúdo a seguir, queremos guiá-lo pela jornada  
que nos levou a essas conquistas. Boa leitura!

5º maior grupo de distribuição
Apostamos no futuro do setor e avançamos no objetivo maior de sermos um grupo líder. 

também somos prudentes e retiramos a proposta, buscando a alocação responsável de capital, a melhor geração de valor para nossos acionistas e a 
sustentabilidade do negócio.
Com esse intuito, após dois anos de estudos, tivemos nossos esforços recompensados com a aquisição das distribuidoras de energia de Rondônia e 
Acre, assumindo o compromisso de levar serviços de qualidade para mais de 900 mil novos clientes. 
Sem dúvida, contando com nossa experiência bem-sucedida de transformação de empresas, iremos melhorar a entrega dos serviços, recuperar o 

Crescimento na transmissão
Seguindo o propósito maior de sermos uma das melhores e mais respeitadas Companhias do setor de energia elétrica no Brasil, avançamos também 
no segmento de transmissão.

de concessão. 

passamos a deter quatro concessões, com 1.343 km de linhas de transmissão, capacidade de transformação de 4.294 MVA e Receita Anual Permitida 
de R$184 milhões.
Oferta de qualidade para nossos CLIENTES

nas suas vidas.
Para isso, buscamos nos antecipar às suas demandas e expectativas, sempre pensando em como facilitar sua vida e melhorar continuamente suas 
jornadas de relacionamento com a Companhia. 

Recebemos nove premiações no Prêmio Abradee 2018 e quatro das nossas distribuidoras estão entre as melhores do País. Vencemos em cinco 

Nossa energia está nas PESSOAS

SAÚDE e SEGURANÇA em 1º lugar 

Para isso, revisamos o mapeamento dos processos mais críticos para prevenção e tratamento de riscos de saúde e segurança, e reestruturamos a 
gestão da rotina desses processos. 

acompanharam os indicadores, com foco em eliminar riscos e desenvolver uma cultura prevencionista em segurança. 
Uma das empresas mais INOVADORAS do setor 

possibilitar a todos uma experiência diferenciada. 

novos modelos de manutenção preventiva, evitando falhas. Além do avanço na qualidade dos serviços, o cliente também contará com novas formas 
de pagamento de contas de energia e um atendimento omni-channel - integrando todos os canais de relacionamento.

Aumento nas vendas de energia e RESULTADO consistente

desfavorável, com maior despacho térmico, afetando negativamente a conta de energia dos consumidores. 
Mesmo com o ambiente desfavorável, nossos resultados continuaram em expansão, com avanço de 2,9% nas vendas faturadas de energia elétrica, 

O bom desempenho foi reconhecido pelos acionistas e, com conquistas consistentes ao longo dos anos, temos alcançado nosso objetivo de sempre 

B3 (15%).
COMPROMISSO com o hoje e com o futuro

perene.

necessidades dos consumidores, garantindo satisfação, redução de custos e menor impacto ambiental.

junto à sociedade.

recém-adquiridas, que trarão importantes melhorias no serviço prestado à população.

Sabemos que estamos na direção certa para o fortalecimento do setor, temos consciência de que é necessário alavancarmos uma série de 
novas competências e estarmos dispostos a mudar para continuarmos sendo relevantes para os clientes.

e ousadia, honrando o legado dos nossos fundadores há 114 anos.
Cataguases, 19 de março de 2019.

 
Diretor Presidente

Ivan Müller Botelho 
Presidente do Conselho de Administração

1. DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS

correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards 

Descrição Acumulado
2018 2017 Var. %

Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 12.245,1
Custos e despesas controláveis 2.328,2

4.092,3 2.372,8 + 72,5
Lucro Líquido 1.179,7

10.845,7 7.202,0
Investimentos 1.980,8 2.002,9 - 1,1

+ 15,4
14.054 12.573 + 11,8

(2) 19.599 + 15,8

próprios nas empresas prestadoras de serviços. 
2. PERFIL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

do território nacional. 
ões de dois lotes no Leilão de 

 

de energia, prestação de serviços diversos relacionados à construção, operação e manutenção de ativos elétricos, desenvolvimento de estudos de 
geração de energia, entre outras atividades correlacionadas ao setor elétrico.  

Estrutura societária do Grupo Energisa

ordinária e quatro ações preferenciais). Além desses títulos, são negociadas
preferenciais). 

social total dessas distribuidoras, respectivamente. 

 
(1) Posição acionária direta e indireta através de veículos de investimentos.

3  DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1 Número de Consumidores

legadas, acresceram 118.929 unidades à sua base de consumidores.

Descrição Número de Consumidores
Cativos Livres Total

Região Norte 1.492.182 90 1.492.272
 34

 19

 Ceron 37
Região Nordeste 2.413.173 117 2.413.290

 1.424.082 51 1.424.133

 52

 212.744 14 212.758
Região Centro-Oeste 2.421.463 372 2.421.835

 1.403.355 210

 1.018.108 1.018.270
Região Sul/Sudeste 1.347.710 215 1.347.925

 455.359 54 455.413

 108.287 9

 152
Total Energisa 7.674.528 794 7.675.322
Total Energisa (sem ERO e EAC) 6.768.804 738 6.769.542

3.2. Mercado de energia

  

 
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 3201903222107360227.
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Mercado de Energia das Distribuidoras 
Descrição 
Valores em GWh

Exercício
2018 2017 Var. %

 29.121,8 28.682,2 + 1,5

 5.558,3 + 11,0
Subtotal (Mercado Cativo + TUSD faturado) 34.680,1 33.688,8 + 2,9

30.500,9 + 3,0
 Consumo não faturado 15,5 + 345,8

Total (Mercado Cativo + TUSD + não faturado) 34.749,2 33.704,3 + 3,1

Mercado Cativo Faturado por Classe de Consumo + TUSD (Consolidado)
Descrição 
Valores em GWh

Exercício
2018 2017 Var. %

 Residencial 12.466,0 12.167,1 + 2,5

 Industrial 7.264,1 6.948,6 + 4,5
  Cativo 2.547,8 - 5,0
  Livre + 10,5

 Comercial 6.879,5 6.778,5 + 1,5
  Cativo + 0,3
  Livre 715,2 + 12,8

 Rural 3.356,4 3.195,6 + 5,0
  Cativo 3.292,0 3.141,2 + 4,8
  Livre 54,4

 Outras classes 4.714,1 4.599,1 + 2,5
  Cativo 4.549,0 + 2,3
  Livre 50,1

Vendas de energia a consumidores (Mercado Cativo Faturado) 29.121,8 28.682,2 + 1,5
5.558,3 + 11,0

Mercado Cativo Faturado + TUSD 34.680,1 33.688,8 + 2,9
 Consumo não faturado 15,5 + 345,8
Mercado Cativo Faturado + TUSD + Não faturado 34.749,2 33.704,3 + 3,1

3.3. Comercialização de energia 

representa aumento de 20,3% em relação ao ano anterior.  
3.4. Perdas de energia elétrica (“perdas”)

elevados de perdas, essas regiões serão objeto de intensas ações de combate nos próximos exercícios. 
Perdas de Energia (% últimos 12 meses)

Perdas em 12 meses
% Energia Injetada  
(12 meses)

Perdas Técnicas(%) Perdas Não-Técnicas (%) Perdas Totais (%)
ANEELdez/17(*)  set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18

10,19 10,05 10,22 0,20 0,30 -0,09 10,39 10,35 10,12
5,02 -0,75 4,28 3,93 3,94 5,84

7,08 7,11 1,93 2,53 2,53 8,78 10,12
-1,78 -0,79 5,95 5,85 7,41

10,23 9,57 9,35 3,17 3,29 12,80 12,74 12,71
9,51 9,42 4,97 4,93 4,59 14,48 14,39 14,01 13,71

10,00 9,37 9,11 3,44 3,00 3,55 13,44 12,37 13,52
11,41 11,38 11,47 1,57 1,23 1,78 12,98 13,24 13,93

-0,21 -0,19 0,22
11,15 11,15 11,20 28,14 27,28 27,72 22,88
9,89 9,85 9,85 12,17 10,49 20,34 19,71 20,77

Energisa Consolidada 9,35 9,14 9,07 4,50 4,40 4,50 13,85 13,54 13,57 13,30
Energisa Consolidada 
(sem ERO e EAC) 9,11 8,86 8,78 2,66 2,73 2,82 11,77 11,59 11,60 11,84

3.5. Taxa de Inadimplência

constante em relação a 2017. 
PCLD  
(% do Fornecimento faturado) 

Em 12 meses (%)
2018 2017 Variação em p.p.

0,25 0,13 + 0,12
0,19 0,19 -

(0,35) -
0,32 0,28 + 0,04
0,95 0,58 + 0,37

1,42
0,80 0,75
0,50 0,41 + 0,09
0,01 0,01 - 0,00
7,53 -

(1,57) 1,22 -
Energisa Consolidada 1,15 0,63 + 0,52

3.6. Taxa de Arrecadação

Taxa de Arrecadação (%) 
Em 12 meses (%)

2018 2017 Variação em p.p.
98,77 98,53 + 0,24
98,83 + 0,23
98,30 98,48 - 0,18
98,57 98,74 - 0,17
97,24 - 0,44

- 0,28
97,32 + 0,27
97,53 + 0,82
99,05 99,04 + 0,01
91,29 91,58 - 0,32
90,03 90,05 - 0,02

 Energisa Consolidada 96,67 96,70 -0,03

3.7. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC

Distribuidoras DEC (horas) FEC (vezes) Limite DEC Limite  FEC
dez/18 dez/17 Var.(%) dez/18 dez/17 Var. (%) dez/18 dez/18

9,43 8,44 +11,7 5,33 5,05 11,45  8,91  
5,78 +15,2 3,90 3,82 +2,2 10,24  9,48  

11,17 12,09 12,39  8,88  
4,03 +53,3 3,18 +29,3 9,84  

14,80 +1,4 5,90 17,12  
20,84 25,35 -17,8 9,13 12,49 23,19  19,05  
10,92 11,92 -8,4 4,73 5,72 -17,3 11,89  
24,45 27,98 10,31 12,72 -18,9 25,92  18,01  

-8,1 4,97 -7,5 8,13  8,27  
35,47 32,32 +9,7 19,21 -13,1 18,94  
43,81 47,88 -8,5 31,12 35,55 -12,5 35,23  

4. DESEMPENHO FINANCEIRO
4.1. Receita operacional líquida

em relação ao registrado em 2017. 
4.2. Revisões e reajustes tarifários

4.3. Custos e Despesas Operacionais
 11.422,1 milhões em 2018, incremento 

Composição dos custos e despesas operacionais 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

1 Custos e Despesas não controláveis 2.203,8 2.066,4 + 6,6 9.241,9 7.955,4 + 16,2
1.910,3 1.942,1 7.385,7 + 10,5

293,5 124,3 1.083,3 + 90,2
2  Custos e Despesas controláveis 793,4 673,5 + 17,8 2.328,2 2.188,6 + 6,4
2.1 PMSO 647,7 719,1 - 9,9 2.153,8 2.107,0 + 2,2
2.2  Provisões/Reversões 145,7 (45,6) - 174,4 81,6 + 113,7
2.2.1 Contingências - 19,7 -
2.2.2 Devedores duvidosos 59,1 154,7 110,2 + 40,4
3  Custos e Despesas controláveis (852,8) 256,7 - (147,9) 857,5 -

220,4 + 50,0 949,7 807,7
3.2 Outras receitas/despesas (1.183,4) - 49,8 -
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção) 2.144,4 2.996,6 - 28,4 11.422,2 11.001,5 + 3,8
Custo de construção 341,9 + 48,0 1.497,4 1.390,7 + 7,7
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção) 2.650,4 3.338,5 - 20,6 12.919,6 12.392,2 + 4,3

(R$ 312,5 milhões).
Resultado Financeiro 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 4T17 4T18 Var. %

168,5 356,8 - 52,8 535,0 783,7 - 31,7
42,9 44,0 - 2,5 154,9 - 34,8

Acréscimos moratórios sobre contas em atraso 84,8 274,7 320,2 - 14,2
24,0 - 53,8 20,5
14,2 20,8 - 31,7 23,0 44,1 - 47,8
1,4 4,2 8,0 9,4 - 14,9

Ajuste a valor presente-R - - - - - -
(13,5) (21,1) (38,9) (49,7) - 21,7

14,7 152,9 - 90,4 59,5 - 70,5
(473,9) (621,5) - 23,7 (1.485,5) (1.421,7) + 4,5
(203,5) + 49,1 (713,0) (588,2) + 21,2

49,8 (117,3) - (511,5) (177,7) + 187,8
(111,8) 57,8 - -

Ajuste a valor presente (11,4) - 44,7 (2,4) 10,0 -
Marcação a mercado derivativos (14,9) (133,9) - 88,9 (179,4)
Marcação a mercado da divida (150,5) 19,1 - (108,4) 14,1 -

(8,4) 2,4 - (50,5)
(3,1) (3,4) - 8,8 (19,4)
(0,1) (15,1) - 99,3 (12,2) - 45,9

Despesas bancárias (1,5) (19,5) - 92,3 (11,0)
Incorporação de redes 37,2 (81,0) - (24,1) (55,4)
Despesa de Aval (3,1) (2,7) + 14,8 (11,8) (11,4) + 3,5

(10,8) - - (24,4) - -
(180,0) - 73,9 (293,1) - 47,9

(305,4) (264,7) + 15,4 (950,5) (638,0) + 49,0
4.5 Lucro Líquido

Lucro Líquido por Empresa 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Distribuição de energia elétrica  39,9  218,8 - 81,8  941,1  738,7 + 27,4
 9,1 - 5,5  29,2 + 24,0

 2,0 - 70,1  9,4  5,4 + 74,1
 35,8 - 58,7  92,5  139,0 - 33,5
 7,2  8,7 - 17,2  31,0  30,7 + 1,0

 48,1  123,4  238,2 + 2,4
 107,0  (130,5) -  427,0  4,8 + 8.795,8
 55,1  32,4 + 70,1  87,0 
 25,4  45,4 - 44,1  98,9  107,9 - 8,3

 37,0 - 33,5  111,2  102,1 + 8,9
 - -  - -

 (7,9)  - -  (7,9)  - -
Comercialização, serviços de energia e outros  (18,7)  4,0 -  (16,4)  18,3 -

 10,0  3,5 + 185,7  17,9  17,5 + 2,3
 (7,9)  2,2 -  (13,9)  2,0 -

 1,4  1,3 + 7,7  4,3 + 7,0
 0,7  (0,2) -  (0,4) -
 0,8  (0,2) -  2,9  (0,5) -

   Outras  (23,7) + 811,5  (29,5) + 541,3
Holdings (sem equivalência patrimonial)  477,9  (25,7) -  200,2  (83,7) -

+ 4.785,3  340,7  38,3 
Rede Controladora  (3,5)  (53,7) - 93,5  (27,7)  (100,5) - 72,4

 (9,8)  (10,2) - 3,9  (38,5)  (48,9) - 21,3
Demais holdings  (75,5) -  (74,3)  27,4 -

 175,5  35,5  54,8  (100,7) -
Energisa Consolidada  674,5  232,6 + 190,0  1.179,7  572,6 + 106,0

4.6 Geração de caixa (EBITDA) 

5  ESTRUTURA DE CAPITAL

de 4,0 anos.

Companhia Tipo de emissão
Montante 

total Custo Médio Prazo Médio 
(anos)(R$ milhões) (a.a.)

Lei 4.131 121,4% CDI 3,0

300,0 110,0% CDI 1,5

Infraestrutura 1.347,5 103,9% CDI

3.050,0 4,7
Total  7.397,0 118,7% CDI 4,0
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5.2. Caixa e endividamento

5.3. Custo e prazo médio do endividamento 

Dívida Bancária e de Emissão Consolidada por Indexador (R$ milhões)

TJLP 8,3 (0,1%)

BRL 129,2 (0,8%)

TR 922,8 (5,8%)

SELIC 947,6 (6,0%)

IPCA/IPC/Atuarial
2.844,2 (18,0%)

CDI (1)

10.935,8 (69,3%)

para taxa em CDI e outros instrumentos de proteção contra variação cambial 

(1) Dívida em dólar e euro convertida para CDI, sem limitador de proteção.
5.4 Cronograma de amortização das dívidas 

Cronograma de amortização da dívida bancária e de emissão
(R$ milhões)

5.5 Ratings 
 são

Agência Perspectiva
brAAA (estável) BB- (estável) Set/2018
Aa2.br (estável) Ba2 (estável) Set/2018

Fitch Ratings AAA (bra) (estável) BB+ (estável) Fev/2019

6. INVESTIMENTOS

(R$ 2.002,9 milhões). Considerando apenas as distribuidoras, esse montante foi de R$ 1.780,5 milhões, queda de 7,7%, especialmente após o 

Investimentos  
Valores em R$ milhões

Investimento Total
2018 2017 Var. %

77,8 85,0 - 8,5
8,1 + 20,9

82,0 107,4
19,5 14,3

140,4 + 11,4
700,3 - 1,4

- 45,9
291,2 + 18,3
139,0 151,5 - 8,3
45,2 - -
8,4 - -

Total Distribuidoras 1.780,5 1.929,1 - 7,7
79,7 8,7
90,5 + 1.408,3
2,9 - -

12,1 19,4
Outras 15,1 39,7
Total 1.980,8 2.002,9 - 1,1

respectivamente.
7. MERCADO DE CAPITAIS
7.1. Desempenho das ações: 

2018 2017 Variação %
Indicadores de mercado

(1) 24.309,7 + 48,9
9.301,8 + 44,7

29,9 15,3 + 95,4
Cotação das ações

37,10 27,30 + 35,9
8,10 9,80 - 17,3
7,32 4,44

Indicadores relativos
0,93 0,78 + 19,2

(3) 2,5 + 4,0
38,8 50,0 - 11,2 p.p
2,5 1,8 + 38,9

7.2. Distribuição de dividendos 

de 2019, com base na posição acionária em 22 de março. Os dividendos totais do exercício representam 35,5% do lucro líquido da Controladora, 
ajustado pela reserva legal.

2018 2017 Variação %
Dividendos do exercício (R$ milhões) 387,2 + 43,5

35,5 50,8 - 15,3 p.p.

7.3. Energisa conclui aumento de capital por subscrição particular e conversão de ações

8. RECURSOS HUMANOS

participação ativa no desenvolvimento dos negócios, assim como a formação de líderes para os processos de sucessão.

), que seleciona as 

Outra avaliação importante foi a pesquisa de clima própria que, em 2018, foi bastante divulgada e contou com 82,7% de participação dos 

Diversidade

Treinamento e capacitação

em treinamentos para aprimoramento do conhecimento e das competências de seus colaboradores de todos os níveis, desde a liderança, passando 

quanto comportamentais.

treinamento. Os demais colaboradores recebem as capacitações levantadas pela Companhia com base nos Planos Individuais de Desenvolvimento 

Dentre as ações de 2018, destaca-se o Programa 
mescla ações educacionais e , visando o melhor aproveitamento das equipes envolvidas que passam a estar aptas a desenvolver sinergia 

Desenvolvimento de carreira

características esperadas dos colaboradores que contribuem para o desenvolvimento dos negócios. 
Benefícios e remuneração

complementação de aposentadoria, auxílio-alimentação, reembolso de creche, seguro de vida, bolsas de estudo, entre outros. Além da remuneração 

Resultados), representando um reconhecimento e um incentivo para uma cultura de excelência. A PLR é calculada com base no desempenho em 
relação a metas compostas por indicadores da Companhia e da área e em relação as competências avaliadas de cada colaborador. 
Saúde e segurança

registro dos melhores indicadores de acidentes.

comportamentais que podem afetar o desempenho da Companhia. A partir desse diagnóstico elaborou-se um plano de mitigação e controle dos 
indicadores de saúde e segurança e, em 2018, reestruturou-se a gestão da rotina dos processos de saúde e segurança revisados, com acompanhamento 
de indicadores junto a diretores, gerentes e toda liderança da empresa, com foco em eliminar riscos e desenvolver uma cultura prevencionista em 
segurança. 

acidentes com afastamento de funcionários próprios e de 48% na taxa de gravidade. 
9. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A Companhia tem abrangência nacional e grande potencial de impacto positivo para a sociedade, principalmente em temas relacionados ao seu 

Fundação Ormeo Junqueira Botelho

projetos desenvolvidos pela Fundação. 
Instalações voltadas às comunidades 
Usinas Culturais 

da economia regional por ela gerada, em paralelo à história da própria eletricidade desde a grande explosão que deu origem ao universo até as 
modernas hidrelétricas. 

Memorial e Centro Cultural Humberto Mauro

espetáculos teatrais, de dança e musicais nacionais e internacionais, festivais de cinema e seminários, fóruns e palestras de diversos segmentos 
culturais.  

Patrocínios e programas sociais

Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro

Festival de Inverno de Bonito 

Desde 2002, o hall
promovendo exposições de artistas locais ou radicados no estado. 

Por meio de palestras educacionais sobre consumo consciente, capacitam alunos e educadores do ensino fundamental e médio como multiplicadores 

combate do desperdício de energia elétrica.

10. EVENTO SUBSEQUENTE
10.1. Controladas Ceron e Eletroacre concluem aumentos de capital

10.2. Exercício da Opção de Venda no capital da Rede Energia 

seus aditivos.

11. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE

e de suas controladas em 2018 foi de R$ 8,8 milhões. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a 
independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, 
nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.

A Administração.
   

 
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 3201903222107360229.
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1 - Base de Cálculo 2018 2017
Receita líquida (RL) 15.787.581
Resultado operacional (RO) 1.917.385
Folha de pagamento bruta (FPB) 905.435
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL

Alimentação 14,30% 0,88% 13,97% 0,93%
1,38% 204.194 22,55% 1,50%

Previdência privada 7,70% 0,47% 107.508 11,87% 0,79%
Saúde 8,52% 0,52% 7,31% 0,49%
Segurança e saúde no trabalho 3,29% 0,20% 22.091 2,44%

3.120 0,32% 0,02% 1.149 0,13% 0,01%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

9.707 1,00% 0,05%
Creches ou auxílio-creche 3.144 0,32% 0,02% 5.052 0,04%
Participação nos lucros ou resultados 101.441 10,47% 59.701 0,44%
Outros 0,10% 1,79% 0,12%
Total - Indicadores sociais internos 679.082 70,05% 4,29% 614.788 67,90% 4,51%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL

0,33% 0,04% 0,03%
Cultura 8.592 0,45% 0,05% 9.400 1,55% 0,07%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 31 0,01% 0,00%

0,04% 0,00% 522 0,09% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 0,19% 0,02% 2.420 0,40% 0,02%
Total das contribuições para a sociedade 19.378 1,01% 0,11% 16.994 2,80% 0,12%

318,27%
Total - Indicadores sociais externos 6.121.809 319,28% 38,76% 4.936.555 813,42% 36,20%
4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 45,13% 5,48% 89.110
Investimentos em programas e/ou projetos externos 279.475 14,58% 1,77% 55 0,01% 0,00%
Total dos investimentos em meio ambiente 1.144.762 59,71% 7,25% 89.165 14,69% 0,65%

( ) não possui metas  
( ) cumpre de 51 a 75%  
( ) cumpre de 0 a 50%  

( ) não possui metas  
( ) cumpre de 51 a 75%  
( ) cumpre de 0 a 50%  

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017
14.054 12.573
1.812 2.275
5.545 4.351

387
2.037 1.524
2.598 2.383

23,99%
5.911

421 387

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da  
 cidadania empresarial 2018 Metas 2019
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 17,8

148 127

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram ( x ) 
direção

( ) direção 
e gerên-

cias

( ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

( x ) 
direção

( ) direção 
e gerên-

cias

( ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram ( x ) 
direção e 
gerências

( ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

( ) todos 
(as) + 
Cipa

( x ) 
direção e 
gerências

( ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

( ) todos 
(as) + 
Cipa

 ( ) não se 
envolve

( x ) segue 
as normas 

( ) 
incentiva 
e segue a 

( ) não se 
envolve

( x ) segue 
as normas 

( ) 
incentiva 
e segue a 

( ) direção
( ) direção 
e gerên-

cias

( x ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)
( ) direção

( ) direção 
e gerên-

cias

( x ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

( ) direção
( ) direção 
e gerên-

cias

( x ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)
( ) direção

( ) direção 
e gerên-

cias

( x ) todos 
(as) em-
pregados 

(as)

 ( ) não são 
conside-

rados
( ) são 

sugeridos
( x ) são 
exigidos

( ) não são 
conside-

rados
( ) são 

sugeridos
( x ) são 
exigidos

( ) não se 
envolve ( ) apóia

( x ) 

incentiva
( ) não se 
envolve ( ) apóia

( x ) 

incentiva
na 

empresa 
2.254.270

no Procon na 
empresa 

2.140.270
no Procon 

na empre-
sa 100%

no Procon na empre-
sa 100%

no Procon 
87%

Em 2018: 11.572.708 Em 2017: 9.290.675
75% governo 10% colaboradores 
(as) 1% acionistas 14% terceiros 

0% retido
(as) 3% acionistas 15% terceiros 

3% retido
7 - Outras Informações 2018 2017
7) Investimentos sociais   

  
1.133 -

- -
  7.1.3 - Investimento do Município - -
  7.1.4 - Investimento da Concessionária

57.395
  7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 34.937

211.778 111.386

BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO ANUAL - 2018 (Em milhares de reais)

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

 
Nota

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Ativo      
Circulante      

Caixa e equivalente de caixa 921.481
1.182.802 3.538.730 1.758.953

Clientes, consumidores e concessionárias 7 34.842 34.280 3.041.247
8 144 20.031 19.940
 104 94 70.749 57.039
10 88.855 29.502

Dividendos a receber 9 101.938 21.122 - -
3.457 49.171 87.782

12 - -
Outros créditos 13 25.049 921.242 702.103

Total do circulante  1.749.707 915.294 11.037.151 7.098.724
Não circulante  

 
1.248.900 1.250.113 105.242 137.837

  Clientes, consumidores e concessionárias 7 - - 948.933 472.789
8 78 1.881

12 - -
  Créditos com partes relacionadas 14 417.515 - -

10 20.185 42.870 223.424
  Créditos tributários 15 - 195.205 1.374.384
  Depósitos e cauções vinculados 179 357 495.947 249.138

57 518.518
- - 5.515.275

  Outros créditos 13 244.343 175.551
  1.654.331 1.970.021 10.549.442 7.578.638
Investimentos 17 7.095.503 4.204.270 52.184 49.177

18 48.785
Intangível 19 11.549 13.232.308
Ativo Contratual - Infraestrutura em construção 19 - - 1.337.311 -
Total do não circulante  8.814.589 6.234.625 25.380.857 14.949.632
Total do ativo  10.564.296 7.149.919 36.418.008 22.048.356

 
Nota

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Passivo      
Circulante      

Fornecedores 20 1.418.407
21 2.331 89.057
21 82.914

Debêntures 22 492.103 241.939
Impostos e contribuições sociais 23 5.824
Parcelamento de impostos 24 - - 31.881 10.157
Dividendos a pagar  288.540 100.832
Obrigações estimadas  7.080 5.755 95.755 84.202

 - -
Benefícios pós-emprego 37 1.845 1.217

25 - - 292.898
12 - - 871.502 714.923
27 - - 39.494

1.480 10.749
Incorporação de redes 28 - 93.708 111.053
Outras passivos 29 235.573 580.805 287.481

Total do circulante  1.194.556 513.467 7.537.834 5.745.441
Não circulante  

Fornecedores 20 - 75.302
21 311.354 - 3.924.448

Debêntures 22 2.525.598 3.030.470
151.945 428.333

Impostos e contribuições sociais 23 115 - 400.123
Imposto de renda e contribuição social diferido 15 277.778
Parcelamento de impostos 24 - -
Débitos com partes relacionadas 14 - -

1.493 2.393.125
Benefícios pós-emprego 37 8.038 3.115 490.258 414.483

12 - - 314.140
27 - - 38.282
25 - - 181.948

Incorporação de redes 28 - 98.917
Outras passivos 29 4.159 223.943 70.933

Total do não circulante  3.981.599 2.792.999 22.832.646 11.518.393
Patrimônio líquido  

Capital social  30.1
Custo com emissão de ações 30.2
Reserva de capital 30.2 (78.835) (78.835)
Reserva de lucros 30.3 a 30.5 2.047.953 2.047.953
Dividendos adicionais propostos 84.114 84.114
Outros resultados abrangentes 30.8 (223.572) (178.785) (223.572) (178.785)

  5.388.141 3.843.453 5.388.141 3.843.453
Participação de acionistas não controladores 30.9 - -
Total do patrimônio líquido  5.388.141 3.843.453 6.047.528 4.784.522
Total do passivo e patrimônio líquido  10.564.296 7.149.919 36.418.008 22.048.356

 

Notas
Capital 

social 
Ações em 

tesouraria

Outras 
reservas 

de capital

Reservas de lucros Divi-
dendos 

adicionais 
propostos

Lucros  
(prejuízos) 

acumulados 

Outros  
resultados 

abrangentes

Total 
atribuído aos 

acionistas 
controladores

Participação 
dos acionistas 
não controla-

dores
Total  

consolidado 

Custo com  
emissão de 

ações
Reserva 

legal
Retenção  
de lucros

Retenção de lucro  
acumulado originado de  

mudança de prática contábil
 Saldos em 01 de janeiro de 2017  2.795.963 (65.723) - 6.121 121.489 813.931 62.539 87.163 - (139.616) 3.681.867 1.091.174 4.773.041

 - - - - - - - - - - - - -
 Pagamento de dividendos adicionais  - - - - - - - - -

 30.2 - - - 4.497 - - - - - - 4.497 2.732
 30.2 - - - (89.453) - - - - - - (89.453) (119.109)

 Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 13.970 572.582
 - -

        . Reserva Legal  30.3 - - - - 27.931 - - - (27.931) - - - -
        . Dividendos - - - - - - - (185.738) - (185.738) (39.320) (225.058)
        . Dividendos adicionais propostos - - - - - - - 84.114 (84.114) - - - -
        . Retenção de lucros  30.4 - - - - - - - - - -
 Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos  30.8 - - - - - - - - - (3.881) (43.050)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  2.795.963 (65.723) - (78.835) 149.420 1.074.760 62.539 84.114 - (178.785) 3.843.453 941.069 4.784.522
Aumento de capital conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração em 17/12/2018  - - - - - - - - -
 Pagamento de dividendos adicionais  - - - - - - - (84.114) - - (84.114) (41.395) (125.509)

 30.2 - - - 391.957 - - - - - - 391.957 (921.299) (529.342)
 30.2 - - - - - - - - - (24) (59.093)

Reservas de Incentivos Fiscais-Reinvestimentos  30.2 - - - 4.991 4.991 - 4.991
 Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 1.148.434 - 1.148.434 31.238

 - -
        . Reserva Legal  30.3 - - - - 57.422 - - - (57.422) - - - -
        . Dividendos - - - - - - - (381.854) - (381.854) - (381.854)
        . Dividendos adicionais propostos - - - - - - - - - - -
        . Retenção de lucros  30.4 - - - - - 703.812 - - (703.812) - - - -
 Programa de remuneração variável (ILP)  30.2 - 1.408 - - - - - - 1.408 - 1.408
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos  30.8 - - - - - - - - - (44.787) (44.787) (5.119)
 Saldos em 31 dezembro de 2018  3.363.685 (65.723) - 260.452 206.842 1.778.572 62.539 5.346 - (223.572) 5.388.141 659.387 6.047.528

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

  

 
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 3201903222107360230.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 31 

ENERGISA S.A.
CNPJ nº 00.864.214/0001-06 - Companhia Aberta 5/23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Operações continuadas      
Receita operacional líquida 31 15.787.581
Custo do serviço de energia elétrica 32 - - (9.241.819) (7.955.394)
Custo de operação e dos serviços prestados a terceiros 32 (74.921) (4.040.884) (3.793.834)
Lucro bruto  92.757 74.143 2.504.878 1.887.926
Despesas gerais e administrativas 32 (734.548) (593.193)
Outras receitas 33 1.171.354 - 1.288.500
Outras despesas 33 - (72) (190.949)

17 520.334 - -
  1.974.896 538.087 2.867.881 1.244.893
34 312.584 534.999 783.713
34 (397.740) (1.485.495)
  (353.103) (191.252) (950.496) (638.003)

Lucro antes dos impostos   1.621.793 346.835 1.917.385 606.890
Imposto de renda e contribuição social corrente 15 - 18.800 1.795.900 (150.891)
Imposto de renda e contribuição social diferido 15 (473.359) 192.977
Resultado de operações continuadas  1.148.434 558.612 1.179.672 572.582
Resultado de operações descontinuadas  - - - -
Lucro líquido do exercício 1.148.434 558.612 1.179.672 572.582
Lucro atribuível a:  
Acionistas da controladora   1.148.434 1.148.434
Acionistas não controladores  - - 31.238 13.970
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária e preferencial - R$ 42 0,3229 0,3229
Lucro básico e diluído por ação ordinária e preferencial das operações 
continuadas- R$ 42 - -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

 Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício  1.148.434 572.582
 

  Outros resultados abrangentes  30.8 (43.050)
 

  Outros resultados abrangentes  30.8 - - - -
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos  519.443 529.532
Atribuível a:  

Acionistas controladores  519.443 1.098.528
Acionistas não controladores  - - 31.238 13.970

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

     
Receitas      

Receitas de vendas de energia e serviços 31 143.193 22.079.574 18.955.554
Outras receitas 33 1.171.354 - 1.288.500
Receitas relativas à construção de ativos próprios 31 e 34 - -
Provisão perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa e 

recuperação incobráveis 32 - - (110.248)
(-) Insumos adquiridos de terceiros  

Custo da energia elétrica vendida  - - 10.128.705
Materiais e serviços de terceiros  31.423 794.824
Outros custos operacionais  1.890

  33.483 11.057.030
Valor adicionado bruto  1.290.954 109.710 11.948.533

32 8.875 5.228 949.710
Valor adicionado líquido  1.282.079 104.482 10.998.823
Valor adicionado recebido em transferência  

17 520.334 - -
34 322.909 573.887 833.449

Valor adicionado total a distribuir  2.412.756 842.676 11.572.710 9.290.675
 

Pessoal  
Remuneração direta  47.849
Benefícios  10.287 244.587

 3.133
Impostos, taxas e contribuições  

Federais  514.084 (178.827)
 - -

Municipais  3.152 19.573
Obrigações intrassetoriais  - - 1.735.351 1.382.973

Remuneração de capitais de terceiros  
34 397.740 1.478.882 1.409.528

Aluguéis  730 22.825
Remuneração de capitais próprios  

Dividendos 381.854 185.738 381.854 185.738
Dividendos adicionais propostos 84.114 84.114
Reserva legal 57.422 27.931 57.422 27.931
Lucros retidos  703.812 703.812
Operações descontinuadas  - - - -
Participação dos acionistas não controladores nos lucros   - 31.238 13.970

  2.412.756 842.676 11.572.710 9.290.675

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício das operações continuadas 1.148.434 572.582
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 15 473.359 (211.777) 737.713 34.308

- -
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas 81.231 594.180

- - -
- - (295.119) (211.384)

32 8.875 5.228 949.710
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 32 - - 110.248

32 129
33 (39) 72

- - -
17 (520.334) - -

Marcação a mercado da dívida 34 1.840 844 (14.117)
Marcação a mercado de derivativos 34 271.505

34 15.477
Programa de remuneração variável - ILP - - 1.502 -
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias (28.291) (577.000)
Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber (3.048) (59.152) (13.853)
(Aumento) diminuição de estoques (10) (35) (19.098)
(Aumento) de tributos a recuperar (297.728)
Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados 183 (12.978) (41.221)

12 - - (418.313)
Diminuição (aumento) de outros créditos (231.891) (240.570)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
(Diminuição) aumento de fornecedores (3.842) (1.783.171) 239.390
Aumento de impostos e contribuições sociais - 20.328 87.084 85.889
Imposto de renda e contribuição pagos 234 - (321.457)
Aumento (diminuição) de obrigações estimadas 1.325 3.417 (25.820) 2.449

12 - - 14.039
Aumento (diminuição) de outras contas a pagar 33.452 (99.519)
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais (18.117) 19.295 (968.278) 1.249.281
Atividades de investimentos
Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos (35.057) - -

(373.735) (1.011.004) (1.550.229)
Aplicações no investimento - - - (25.529)

 
 Infraestrutura em construção 18,19 e 41 (13.297) (37.703) (1.303.492)
Aplicações em linhas de transmissão de energia - -
Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - - -
Partes relacionadas 243.702 - -
Pagamentos pela combinação de negócios (91) - (91)

e 41 - 72
Recebimento de dividendos - -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (157.269) (643.521) (3.231.188) (980.821)

21 e 22 1.133.731
Pagamentos de empréstimos e debentures - principal 21 e 22 (131.212) (2.884.959) (2.092.017)
Pagamentos de empréstimos e debentures - juros 21 e 22 (152.838)

(7.429) 35.558 (88.405)
Pagamentos de dividendos (195.472) (288.238) (203.387)
Aumento de capital com subscrição de ações - -
Aquisição de participação adicional de não controladores - -
Pagamento de incorporação de redes 28 - - (158.134) (211.330)
Pagamento de parcelamento de fornecedores 20 - - (127.181) (159.928)
Pagamento de parcelamento de encargos setoriais 27 - - (70.350)
Pagamento de parcelamento de impostos - - (9.594) (12.883)

354.667 716.754 3.984.723 (144.179)
Variação líquida do caixa 179.281 92.528 (214.743) 124.281
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 41.878 921.481 797.200

921.481
Variação líquida do caixa 179.281 92.528 (214.743) 124.281

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

cujo objetivo social principal é a participação no capital de outras empresas, além da prestação de serviços administrativos às suas controladas 

Distribuidoras de energia elétrica Localidade
Data da  

concessão
Data de  

vencimento
07/07/2015 07/07/2045
07/07/2015 07/07/2045

São Paulo 07/07/2015 07/07/2045
Palmas 30/01/2020
Aracaju 23/12/1997 23/12/2027
Cuiabá 11/12/1997 11/12/2027

04/12/1997 04/12/2027
04/02/2000 04/02/2030
21/03/2001 21/03/2031

Rondônia 30/10/2018 29/10/2048
Acre 07/12/2018

Transmissão de energia elétrica (Pré-operacionais) Localidade
Data da  

concessão
Data de  

vencimento
11/08/2017 11/08/2047

do Araguaia Pará 11/08/2017 11/08/2047

Pará 21/09/2018 21/09/2048

(*) (*)
(*) A assinatura do contrato está prevista para o dia 23/03/2019. 

Geração (projetos) Usina Localidade Data da outorga de autorização Data de vencimento da outorga

Bahia 01/09/2015 01/09/2050
Bahia 01/09/2015 01/09/2050
Bahia 01/09/2015 01/09/2050
Bahia 01/09/2015 01/09/2050

Comercializadora de energia elétrica Localidade Data de autorização

Outros Serviços Natureza
Operação, manutenção e serviços correlatos à geração e distribuição de energia elétrica, comissio-
namento, pré-operação, operação remota e local, e também manutenção eletromecânica de usinas, 
subestações, linhas de transmissão e parques.
Construção, operação, manutenção e serviços correlatos a geração e distribuição de energia elétri-
ca, tele atendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica.

-

Distribuição de 
energia elétrica:

sempre adequadamente garantidos por seguro sendo vedado à concessionária alienar ou conceder em garantia tais bens sem a prévia e expressa 

manter o acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes. As informações referentes à revisão e aos reajustes tarifários, 

Transmissão de energia elétrica: 

Geração de energia elétrica: 

Rondônia. A Administração considera a pequena atividade de geração como parte integrante das atividades do negócio da controlada. A PCH não 

funcionamento e conservação com estoque de peças de reposição, pessoal técnico e administrativo legalmente habilitado e treinado de forma a 

Comercialização de energia elétrica: 

Serviços: 

correlatos à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, comissionamento, pré-operação, operação remota e local, e também manutenção 

  

 
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 3201903222107360231.
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Recuperação judicial de controladas: 

a administradora judicial protocolou petição informando que o plano de recuperação vinha sendo devidamente cumprido, requerendo o encerramento 

Descrição Rede Energia Denerge CTCE Total
Saldos em 2016 155.357 261.574 47.751 464.682

11.481 29.941 3.485 44.907
Reversão de provisão ajuste a valor presente (2) e (2) 17.857 2.821 3.992
(-) Liquidação/Cessão de Créditos (21.885) (27.302)

Saldos em 2017 180.239 272.451 54.267 506.957
11.480 29.492 3.499 44.471

Reversão de provisão ajuste a valor presente (2) e (2) 4.970
(-) Liquidação/Cessão de Créditos (29.492) (34.909)

Saldos em 2018 203.536 278.124 61.775 543.435

transações similares em condições de mercado na situação atual. A Administração da Companhia entende que essa taxa de desconto representava 
adequadamente o custo de capital na data de aquisição das empresas.
Aquisição de controle acionário: 

efeitos das combinações de negócios estão sendo divulgados na nota explicativa 17.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
2.1 Declaração de conformidade: 

ou com as práticas contábeis internacionais. A Administração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em 

pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2019. 2.2 Moeda funcional e base de mensuração: 

2.3 Julgamentos, estimativas e premissas: 

julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais de determinadas 

são reconhecidas no exercício em que são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas incluem Clientes, consumidores e 
concessionárias (fornecimento de energia elétrica não faturada), Provisão perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa, Créditos tributários, 

3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 
3.1 Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting 
Standards Board: Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas pela Companhia

Normas Descrição
 

Operação de arrendamento mercantil / Leases 1º de janeiro de 2019
IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021
Alterações à 
 IFRS 10 e IAS 28

Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Associada ou 

(i) CPC 
06 (R2) Operações de arrendamento mercantil/IFRS 16-Leases  estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 

uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação 
sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (como 

-
mento como um ajuste do ativo de direito de uso. A Companhia e suas controladas atuam como arrendatária em contratos referente imóveis não 
residenciais para a instalação de agências de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades comerciais e centros de 

 

Transição: -

) de limite máximo 
de alavancagem em empréstimos descritos nas notas explicativas nº 21 e 22. Durante o exercício de 2018 a Companhia e suas controladas efetuaram 

Controladora Consolidado
Impacto sobre o balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo Ativo Passivo
Direito de uso 777 - 40.535 -
Arrendamentos operacionais - 777 - 40.535
(ii) Outras alterações

deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributá-

10) e ao CPC 18 Investimento em Coligada (IAS 28) em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua coligada ou seu 
empreendimento controlado em conjunto. Normas e interpretações revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Companhia à partir de 01 
de janeiro de 2018 (i) CPC 47 - Receita de contratos com cliente / IFRS 15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de 
receita, substituindo o CPC 30 Receitas, o CPC17 (R1) Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia e suas controladas 

os requerimentos exigidos pela norma para o período comparativo apresentado. A nova norma prevê que a Companhia reconheça as receitas para 

-

-

compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de 

meio de desconto na fatura mensal de consumo de energia. Com base na análise efetuada dos impactos do CPC 47, a Companhia concluiu que 

custos com os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, anteriormente registrados em despesas operacionais, para deduções a receita operacional. 
O CPC 47 determina ainda que as controladas só podem reconhecer os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a 
contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Contratos celebrados com clientes que apresentam longo 
histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas 
reconhecidas. A norma requer ainda que o direito ao recebimento de contraprestação em troca de bens e serviços transferidos para um cliente deve 

à construção de suas infraestruturas de transmissão, tem seu direito de receber contraprestação atrelado ao cumprimento de duas outras obrigações 

sua obrigação de desempenho. A seguir são apresentados os impactos de adoção do CPC47 no balanço patrimonial e nas demonstrações de resultado 

Balanço patrimonial 2018 (Apresentado) REF
2018  

(Sem impacto do CPC47/IFRS15)
Ativo 
Intangível 13.232.308 (a) 1.337.311
Ativo contratual - infraestrutura em construção 1.337.311 (a) (1.337.311) -
Ativos não impactados 21.848.389 21.848.389

(a) Adoção do CPC47 sobre as obras de construção e melhoria da infraestrutura do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Demonstração do Resultado 2018 (Apresentado) REF
2018 (Sem impacto 
do CPC47/IFRS15)

Receita líquida 15.787.581 (a) 33.037
Despesas operacionais e administrativas (734.548) (a) (33.037)
Lucro líquido do exercício 1.148.434 1.148.434
Atribuível à
Acionistas controladores 1.148.434 - 1.148.434
Acionistas não controladores 31.238 - 31.238

receitas.
(ii) CPC 48 - Instrumentos Financeiros / IFRS 9: : De acordo com o CPC 48, há 

-

são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto (

Modelo Contexto
-

postos somente de principal e juros, e cujo objetivo é o de carregar esse instrumento 
até o seu vencimento. As vendas são incidentais a este objetivo e espera-se que sejam 

de principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de vendê-los antes do 
seu vencimento.

Aqueles que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio - A Companhia avalia o objetivo do modelo de negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela 

são exclusivos de principal e de juros sobre o principal indicam um empréstimo básico em que as parcelas e o risco de crédito normalmente são 

. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e -
nhecimento é registrado no resultado.

dividendos, é reconhecido no resultado.

método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e  são reconhecidos no resul-

investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, poderá 
optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento 

-

resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo 
-

cados para o resultado.
A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para 

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes, consumidores e concessionárias

vinculados Mantidos Até o Vencimento

vinculados
Instrumentos Financeiros Derivativos
Investimentos Disponíveis para venda

Disponíveis para venda
 

PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Fornecedores

Debêntures

Parcelamento de tributos 

Instrumentos Financeiros Derivativos
Instrumentos Financeiros - MtM

Redução no valor recuperável (impairment) O CPC48 substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC38/IAS 39 por uma 
abordagem de perda de crédito esperada. O novo modelo de 

3.2 Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira 
a. Caixa e equivalentes de caixa - 

b. 
O 

abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do resultado. :  - são 

principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação 
cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira 

Administração. As informações consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de 

  

 
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 3201903222107360232.
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associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 

A Provisão para perdas esperadas de créditos 
de liquidação duvidosa - (PPECLD -

de perdas históricas observadas pela Companhia. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança 

fornecedores e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - 

instrumentos de em um 

Mensuração subsequente - 
ao valor justo por meio do resultado - 

nas relações de 

reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 
Empréstimos e recebíveis - Após o 

contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: 

é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é 
reconhecida na demonstração do resultado. 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de 

As operações com 

de caixa dos aportes de capital nas controladas projetados em moedas estrangeiras. São mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas 

dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. 
derivativos e contabilidade de hedge: 

, a documentação inclui a 

índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que aquele resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente protege e a 

justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. A mudança no valor justo do item objeto de 
hedge atribuível ao risco coberto é registrada como parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na demonstração do resultado 

juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido deixar de ser ajustado por alterações no seu 

correspondente no resultado. c. Clientes, consumidores e concessionárias - englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada 
e não faturada, esta última apurada por estimativa, serviços prestados, acréscimos moratórios e outros reconhecidos pelo regime de competência, 

d. Estoques
e. Contrato de concessão do serviços público - 

Distribuição de energia 
elétrica: 

concedente. As características do contrato de concessão fornecem a Administração base para entendimento de que as condições para aplicação da 

em estimativas, considerando, além do IPCA, uma expectativa de glosas baseado na experiência da Administração e no histórico de glosas em 

de energia elétrica e melhor apresentar sua posição patrimonial e o seu desempenho, corroborado parágrafo 23 do OCPC 05 - Contrato de Concessão. 
Transmissão de energia elétrica: Conforme previsto no contrato de concessão, uma 

transmissora de energia é responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa 

Ao cumprir essas duas obrigações de desempenho, a transmissora de energia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os usuários 

com a adoção do CPC 47 / IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e serviços foram condicionados ao cumprimento de obrigações de 
desempenho da Companhia que passou a se enquadrar as prerrogativas da nova norma o que obrigou a reconhecer as contraprestações como um 

investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. A margem de construção é recebida 
durante a obra e variações do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, quando incorridas. Para estimativas referente a Receita 

decorrente dos custos incorridos necessários para cumprir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, 
após o término da fase de construção e o reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual reconhecido, registra-se também uma 

f. - referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos 

homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados são superiores 

e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência, e considerando a orientação técnica OCPC-08 (Reconhecimento de 

g. Investimentos - os investimentos em controladas são avaliados 

h. 
- As participações acionárias adquiridas, são avaliadas pelo valor justo dos ativos e passivos detidos pelas entidades 

) quando o valor pago superar o valor justo dos 
 

exploração. i. Imobilizado
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável ( ) acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente 

j. Intangível

k. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - O ativo 
contratual é o direito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado pelo CPC 47 - Receita de 
contrato com cliente, os bens vinculados à concessão em construção, registrados de acordo com o escopo do ICPC 01 (R1) - Contratos da Concessão 

concessionário ser determinada de acordo com os termos do contrato de concessão. Desta forma, dado que independe de sua remuneração via tarifa 

l. Juros e encargos 
m. Redução a valor recuperável: Ativo não 

A Administração da Companhia e de suas controladas, revisam o valor contábil líquido de seus ativos tangíveis e intangíveis com 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de 
que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com 

reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido 

reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os seguintes critérios são aplicados na avaliação do valor recuperável dos 
• Ágio: teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é efetuado anualmente na data do encerramento do exercício ou 

contábil uma perda de valor recuperável é reconhecida. As perdas de valor recuperável relativas ao ágio não podem ser revertidas em exercícios 
futuros. • Ativos intangíveis: 
anualmente na data do encerramento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as 

• Avaliação do valor em uso: as principais premissas usadas na estimativa do 
(i) Receitas - as receitas são projetadas considerando o crescimento da base de clientes, a evolução das receitas do mercado e a 

(ii) Custos e despesas operacionais - os custos e despesas variáveis são projetados 

(iii) Investimentos de capital - os investimentos em bens de capital são 

fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Companhia e das controladas, nas premissas macroeconômicas são 

 - são demonstrados pelo valor 

o. Derivativos

de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados 
p. Imposto de 

renda e contribuição social - A despesa e receita com imposto de renda e contribuição social compreendem os impostos de renda corrente e 

foram calculados pelo regime de tributação do lucro presumido. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 

autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. Ativos de imposto de renda e 
q. 

 - como há segurança de que as condições estabelecidas para fruição do benefício serão cumpridas, os 

r. Provisões - uma provisão é 
reconhecida no balanço 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. 

s. Ajuste a valor presente - determinados títulos a receber são ajustados ao valor presente com base em 

t. Dividendos - os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o exercício 

u. Receita - as receitas são reconhecidas no resultado do exercício 

justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, restituições, 
créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares. A receita operacional é composta pela 
receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de construção e outras receitas relacionadas a outros serviços prestados 

faturas de contas de energia elétrica conforme prevê o calendário de medição. A receita não faturada apurada em base estimada, até a data do 

reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração. As 
controladas diretas e indiretas aplicaram inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018, onde as informações adicionais sobre 

 - Plano de 
suplementação de aposentadoria e pensão e outros benefícios pós emprego- A Companhia e suas controladas patrocinam fundos de pensão pós 
emprego, plano de complementação de aposentadoria e assistência médica. A obrigação líquida da Companhia e suas controladas quanto aos planos 

estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos 

e cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da Companhia e de suas controladas e que sejam denominadas na mesma 

passados não reconhecidos e ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano na redução nas 
futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio 

dos passivos do plano. A Companhia e suas controladas patrocinam, plano de assistência médica aos aposentados e desligados que efetuam 

previsão dos artigos 30º e 31º da Lei, será garantido o direito à extensão do plano de assistência médica no qual o participante tenha direito enquanto 

w. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou 
x. Demonstração do valor 

adicionado - preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis, de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

(investidor). A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais 
dos três elementos de controle anteriormente mencionados. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle 

data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são 

  

 
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 3201903222107360233.
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correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil na data em que o controle for perdido e a baixa 
do valor contábil de quaisquer participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros 

Ramo de atividade % de participação
2018 2017

Controladas diretas
Distribuição de energia 100 100
Distribuição de energia 100 100
Distribuição de energia 100 100
Distribuição de energia 100 100
Distribuição de energia 100 100
Distribuição de energia 90 -
Distribuição de energia -

Serviços de geração e distribuição de energia 100 100
100 100

Corretagem de seguros
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100

Holding 87,7 100
FIM Zona da Mata Fundo de Investimento exclusivo 100 100

Fundo de Investimento exclusivo 100 100
Dinâmica Direitos Creditórios 100 100

Holding 99,97 99,97
- 100
- 100

-
 

Holding 100 100
- 100

Controladas indiretas
Holding 99,99 99,99
Holding
Holding
Holding

Distribuição de energia 73,38
Distribuição de energia 92,58 99,93
Distribuição de energia 77,07

Serviços 99,9
Vale do Vacaria Açúcar e Alcool S/A (**) Serviços - 100

Distribuição de energia 92,12 98,99
Serviços de geração e distribuição de energia 100 100

Descrição dos principais procedimentos de consolidação:

transferida, que é avaliada com base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. Para 
cada combinação de negócio, a adquirente mensura a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação 

contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte da adquirida, de 

reconhecida ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente considerada como um ativo 
ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC 48 na demonstração do resultado. Inicialmente, o ágio é mensurado como 

assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na 

unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O 
ágio alienado nestas circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa 
mantida.   Os ativos e passivos estão apresentados no balanço patrimonial com base 

Subvenções governamentais: Subvenções governamentais são 

anuais iguais o benefício obtido com empréstimo governamental é reconhecido ou mensurado inicialmente ao valor justo de acordo com o CPC 48, 
sendo o benefício relacionado a uma taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado tratado como subvenção governamental (mensurado por meio 
da diferença entre o valor contábil inicial do empréstimo, apurado conforme o CPC 48, e o montante recebido).  Imposto de renda e contribuição 
social - corrente: Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são mensurados pelo valor esperado a ser pago 

correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A administração periodicamente 
Tributos 

diferidos: 

surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da 

controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam 

temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na data 

relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do 
resultado. Itens de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangente ou 

para reconhecimento em separado naquela data, são reconhecidos subsequentemente em caso de novas informações sobre fatos e mudanças nas 
circunstâncias. O ajuste é tratado como redução no ágio (contanto que não exceda o ágio) se incorrido durante o período de mensuração ou 

Tributos sobre as receitas: Despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos 

tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.

5. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO - CONSOLIDADO

serviços de manutenção e operação de empreendimentos de geração e distribuição de energia elétrica. Resumem-se a seguir as operações por 
a) Informações sobre segmentos:

2018
Distribuição Geração Transmissão Comercialização Serviços Total

255 935.839 18.823 15.787.581
Receitas Intersegmentos 101.424 - - -
Total 14.751.224 255 182.864 935.839 333.592 16.203.774
Receitas Financeiras 472.700 7 153 4.005 333.398
Despesas Financeiras (879.410) (8) (1.791) (7.071) (872.479)
Total (406.710) (1) (1.638) (3.066) (539.081) (950.496)

912.107 50 22 35 37.497 949.711
Resultado por segmento divulgável antes do imposto de 
renda e contribuição social 1.291.145 (172) 5.997 27.235 593.180 1.917.385

2017
Distribuição Geração Transmissão Comercialização Serviços Total

12.840.237 341 15.008 747.531 34.037
Receitas Intersegmentos - - - -
Total 12.840.237 341 15.008 747.531 313.642 13.916.759
Receitas Financeiras 5 - 2.819 273.835 948.808
Despesas Financeiras (12) (322) (4.359) (532.488)
Total (377.481) (7) (322) (1.540) (258.653) (638.003)

773.623 37 (1) 28 33.988 807.675
Resultado por segmento divulgável antes do imposto de 
renda e contribuição social 836.526 (78) (1.343) 26.781 (254.996) 606.890
 Distribuição Geração Transmissão Comercialização Serviços 2018 2017

Ativos dos segmentos divulgáveis 32.086.289 6.811 473.423 170.495 5.145.453 37.882.471 23.393.801
Ativo circulante 382 11.252.719
Ativo não circulante 24.029.027 214.775 22.739

Passivos dos segmentos divulgáveis 23.788.966 996 328.347 152.020 7.564.612 31.834.941 18.609.279
Passivo circulante 59.782 7.753.395
Passivo não circulante 10 54.335 12.749.202

b) Conciliação de receitas, lucros, ativos e passivos por segmento:
2018 2017

Receita
Receita líquida total de segmentos divulgáveis

Receita líquida consolidada 15.787.581 13.637.154
Depreciação e amortização

949.711
Depreciação e amortização consolidada 949.711 807.675

948.808

534.999 783.713

(1.485.495) (1.421.716)
Lucros 

1.917.385
Lucro antes dos impostos 1.917.385 606.890

2018 2017
Ativo
Ativo total dos segmentos divulgáveis 37.882.471 23.393.801
Outros valores não alocados (1.345.338)
Total Ativo consolidado 36.418.008 22.048.463
Passivo
Passivo total dos segmentos divulgáveis 31.834.941
Outros valores não alocados (1.345.445)
Total passivo consolidado 30.370.478 17.263.834
6. CAIXA, EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
6.1. Caixa e equivalentes de caixa (avaliados ao valor justo por meio de resultado): 

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
2.930 522 173.785 87.119

310.757 133.884 532.953 834.362
178.789 914 184.590

Compromissada 132.970
Total de caixa e equivalentes de caixa - Circulante 313.687 134.406 706.738 921.481
6.2. Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (avaliadas ao valor justo por meio do resultado): 

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
1) Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 2.451.010 1.910.911 3.643.972 1.887.061

13.597 24.498
 (1) - - 8.454 10.041

Compromissada (2) - 28 342 14.599
Debêntures (3) - 229.708
Fundos de Investimentos (4) 14.310 104.123 571.385
Fundos de Investimentos Exclusivos (4) 1.131.635 291.581 2.778.399 915.693

15.238
 Cédula de Crédito Bancário (CCB) 2.991 2.301 5.508

Debêntures - -
 Compromissadas 238.504 439.285 15.503

408 443.894
 Fundo de Renda Fixa 95.233 1.142.711 234.003

31.411 101.452
359.281

- - 2.890
8.089 - -

31.748 - 94.714 -
(5) 74.711 75.114 74.711 75.114

(-) Provisão para perdas com os títulos CCBs (5) (74.711) (74.711)

Outros instrumentos - - 252 302
Fundos de Investimentos em direitos creditórios - - 99.735 101.527
2) Custo amortizado - - - 9.729
Fundos de Investimentos em direitos creditórios - - - 9.729

Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados 2.431.702 1.910.911 3.643.972 1.896.790
Circulante 1.182.802 3.538.730 1.758.953

1.248.900 1.250.113 105.242 137.837

de clientes, conforme contrato de venda de energia. Os recursos do mesmo montante foram reconhecidos em contrapartida na rubrica do passivo 

de venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante de revenda assumido pelo comprador. São remuneradas 

vencimento em 29/12/2020, respectivamente.
7. CLIENTES, CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS

com partes relacionadas e no consolidado englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada 

Controladora Consolidado
Saldos a vencer Saldos vencidos Total

2018 2017
Até  

60 dias
Mais de  
60 dias

Até  
90 dias

91 a  
180 dias

181 a  
360 
dias

Há mais 
de 360 

dias
PPE-

CLD (7) 2018 2017
Valores correntes: (1)

Residencial - - - 58.751 21.419 738.142
Industrial - - - 40.441 (37.900) 215.549
Comercial - - - 97.074 11.205 22.081 (40.135) 382.440
Rural - - - 53.793 14.830 4.401 3.140 (7.942) 125.111
Poder público - - 98.934 - 2.234 3.228 11.248 120.799
Iluminação pública - - 58.418 - 7.584 7.341 (15.032) 70.471 34.771
Serviço público - - 50.115 - 8.833 49.984 53.091

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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Controladora Consolidado
Saldos a vencer Saldos vencidos Total

2018 2017
Até  

60 dias
Mais de  
60 dias

Até  
90 dias

91 a  
180 dias

181 a  
360 
dias

Há mais 
de 360 

dias
PPE-

CLD (7) 2018 2017
Serviço taxado - - 4.323 - - - - - - 4.323 1.047
Fornecimento não faturado - - 754.443 - - - - - - 754.443 478.111

- - - - - - - - 71.711

Residencial - - 7.118 40.870
Industrial - - 19.791 3.082 1.044 1.891 20.430 (28.083) 18.104
Comercial - - 79.012 3.788 2.372 (37.293) 82.830
Rural - - 2.913 1.273 4.497 (10.881) 22.498
Poder público (2) - - 17.072 2.508 545 41.335 (20.098) 390.717 289.591
Iluminação pública - - 2.884 19.213 74 - 15 (153) 22.295
Serviço público - - 1.194 18.721 271 58 55 239 (2859)
Serviço taxado - - - - - - - - - - 115
(-) Ajuste valor Presente (3) - - (4.781) - - - - -
Subtotal-clientes - - 2.035.717 457.751 642.858 122.614 76.201 269.512 (448.084) 3.156.569 2.288.051
Suprimento energia a  
 concessionárias moeda nacional (4) - - 44.187 - 1.115 34.589

transmissão e distribuição - - 1.850 - 90 - - (391)
(8) 34.842 34.280 17.203 - - - - - (2.433) 14.770 11.328

Redução do uso do sistema de 
distribuição (5) - - 12.201 - - - - - - 12.201 12.201
Outros - - 374.950 81.974 18.720 2.097 729.417 281.199
Total 34.842 34.280 2.486.108 539.725 788.298 141.972 79.413 447.856 (493.192) 3.990.180 2.719.021
Circulante 34.842 34.280 3.041.247

- - 948.933 472.789
(1) Os vencimentos são programados para o 5º dia útil após a entrega das faturas, exceto os clientes do Poder Público que possuem 10 dias úteis para 

Composição dos créditos da CCEE
Consolidado

2018 2017
Saldos a vencer 89.825

(a) 34.589 34.589
Créditos vencidos - 812
Sub-total créditos CCEE (*) 78.552 125.226

Total débitos CCEE (110.695) (172.907)

R$2.913 (R$2.770 em 2017). (a) Os valores que se encontram vinculados a liminares, podem estar sujeitos à alteração dependendo de decisões dos 
-

vidosa sobre os saldos vinculados às referidas liminares, por entenderem que os valores serão integralmente recebidos, quer seja dos devedores que 

saldo remanescente de R$12.201 (R$12.201 em 2017), registrado no ativo não circulante, suspenso por liminares, tem-se o mesmo valor registrado 

de distribuição aos consumidores livres incidentes sobre a demanda de energia, suspenso por liminares em contrapartida possui o mesmo valor 

outros valores a receber de consumidores. (7) Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa A provisão foi constituída em bases 
-

rias. A Companhia e suas controladas adotaram o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 e a avaliação efetuada não 

Movimentação das provisões 2018 2017
Saldo inicial - circulante -2017 e 2016 388.025 353.151
Saldo de aquisição da combinação de negócios -
Provisões constituídas no exercício 110.248
Baixa de contas de energia elétrica - incobráveis (75.374)

605.063 388.025
Alocação:
Clientes, consumidores e concessionárias 493.192 373.973

71.175 2.387
Outros créditos 

8. TÍTULOS DE CRÉDITOS A RECEBER
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Processo execução de precatórios PM de Cuiabá (1) - - 21.042
Precatório de Órgãos Públicos Municipais (1) - - -

222 3.048 47.125
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa - - (71.175) (2.387)
Ajuste a valor presente (1 e 2) - - (24.095)
Total 222 3.048 35.137 43.846
Circulante 144 20.031 19.940

78 1.881

Vencimento dos títulos
Controladora

Consolidado 
(*)

2018 2018
Vencidos - 9.452
2019 144 11.498
2020 - 11.825
2021 78 5.290
2022 em diante -
Total 222 106.312

(*) Apresentado líquido do ajuste a valor presente.
Controladora: 

Consolidado Ação de 

(ii) A controlada contabilizou em junho de 2018 títulos precatórios de Órgãos Públicos Municipais, que após condenação 

pagamentos, para cobrar dos municípios dividas relacionadas a débitos de contas de energia elétrica, referente ao período de julho de 1998 a junho 

 2018
Prefeitura Municipal de Alta Floresta 1.025
Prefeitura Municipal de Cáceres 4.021

4.127

Total 65.763
(2) Títulos de créditos a receber: Controlada indireta EMT: 
que se encontra totalmente provisionado. Controlada indireta ESS: (i) A controlada indireta, adquiriu em 2003, R$44.033 (R$44.033 em 2017) 

e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Os referidos créditos 

judicial, sendo considerado possível o êxito da ação pelos assessores jurídicos da Companhia. A Administração reconheceu provisão para perdas no 
valor recuperável desse ativo, registrada como redutora na rubrica títulos de créditos a receber no consolidado no montante de R$21.400 (R$21.400 

Municipal de Regente Feijó no montante de R$290.
Prefeituras 2018

290
394

Total
Controlada indireta ETO: , cujo 

Prefeituras 2018 2017
Araguaína - 1.427
Araguatins 541
Palmeirópolis 3 97
Paraíso 2.358 3.478
Silvanópolis 28

Divinópolis (*) 442 -
Miranorte (*) -

-
Cachoeirinha (*) 33 -
Colmeia (*) 107 -

50 -
Total 9.135 11.859
(*) valores integralmente provisionados até que se inicie os pagamentos.

do exercício no consolidado.  Demais controladas: 

de Manhuaçu no montante de R$748.
9. DIVIDENDOS A RECEBER

Dividendos a receber
Controladora

2018 2017
42.445 1.525

- 7.809
5.954

1.289 1.289
4.471 4.237

- 298
247 -

Dinâmica Direitos Creditórios - 10
Total - Ativo Circulante 101.938 21.122

10. TRIBUTOS A RECUPERAR 

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Imposto sobre Circulação de Mercadorias  
 e Serviços - ICMS - - 270.539
Imposto de renda retido fonte - IRRF 14.180 17.105

71.591 53.217
Contribuição social sobre o lucro - CSSL 4.043

1.309 880 111.555 104.033
Outros 171 52

109.040 72.372 1.193.123 799.250
Circulante 88.855 29.502

20.185 42.870 223.424
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, ICMS sobre aquisição de bens para 

apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
11. REAJUSTES, REVISÕES TARIFÁRIAS E OUTROS ASSUNTOS REGULATÓRIOS - CONSOLIDADO
11.1. Reajustes tarifários: Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária será dividida em duas 

Distribuidoras
Efeito médio a ser percebido  

pelos consumidores (%) Vigência (início)
Resolução 2.414, de 03/07/2018 15,55% 12/07/2018

12,05%
18,21% 04/02/2018
13,95%

Resolução 2.439, de 22/08/2018 15,73% 28/08/2018
Resolução 2.413, de 03/07/2018 10,13% 04/07/2018

25,34% 13/12/2018
Resolução 2.497, de 11/12/2018 21,29% 13/12/2018

11.2. Revisões tarifárias: 
(*)

Distribuidoras Ato ANEEL Efeito médio para o consumidor (%) Vigência (início)
-0,94%

CFLO (*)
-0,37%

Resolução 2.200, de 31/01/2017 0,43% 04/02/2017

1,84%

Resolução 2.380, de 03/04/2018 9,87% 08/04/2018
Resolução 2.379, de 03/04/2018 11,53% 08/04/2018

Resolução 2.291, de 22/08/2017 14,55% 28/08/2017
Resolução 2.387, de 17/04/2018 11,30% 22/04/2018

12,81%
13,17% 30/11/2013
10,73% 30/11/2013

tarifa única, sendo que, dado que as distribuidoras anteriormente possuíam tarifas distintas, o efeito médio percebido pelos consumidores da nova 
concessão agrupada neste primeiro ano foi diferenciado.
11.3.  Bandeiras tarifárias: 

2018 2017
Verde Verde

Fevereiro Verde Verde
Março Verde Amarela
Abril Verde Vermelha Patamar 1
Maio Amarela Vermelha Patamar 1

Vermelha Patamar 2 Verde
Vermelha Patamar 2 Amarela

Agosto Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 1
Setembro Vermelha Patamar 2 Amarela
Outubro Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 2

Amarela Vermelha Patamar 2
Verde Vermelha Patamar 1

11.4. 
obrigatoriedade que foi imposta às concessionárias de energia elétrica de adquirir energia no Leilão A-1 de 2015 e da migração de clientes especiais 
para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Independentemente da sua necessidade, as distribuidoras de energia elétrica do país estavam sujeitas 

de atividade não remunerada (a aquisição de energia).   O Poder Concedente, diante do cenário de maior retração da economia e da renda, e, por 

possibilidade não estava clara para o vendedor no edital dos leilões anteriores, resta o reconhecimento destas sobras como involuntárias. Por isso, o 

involuntariedade de cada distribuidora será avaliada individualmente, considerando o máximo esforço para atingimento do nível de cobertura 

o saldo de provisão de ganho no consolidado de R$4.495, em que a Administração não tem a expectativa de que o montante venha ser repassado 
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(1) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A (CVA)

com o propósito de registrar as variações de custos, negativas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos 

efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. Os valores considerados na 
(2) Encargo de Serviço do Sistema - ESS

(3) 
Neutralidade da Parcela A
e os valores inseridos nas tarifas. (4) Repasse de sobrecontratação de energia (energia excedente
de contratos de energia regulados, o atendimento de 100% do seu mercado. Contratações superiores ou inferiores a este referencial implicam 

sobrecontratação, limitado aos 5% em relação à carga anual regulatória de fornecimento da distribuidora e do custo da energia referente à exposição 
 (5) Devoluções tarifárias: Refere-se às receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos auferidos a 

(6) Exposição de submercados: 
(PLD) decorrente da transferência de energia entre Submercados. (7) RGR Designada

da designação, será transferido para a nova concessão, no qual o novo concessionário fará jus ao recebimento tarifário nos termos da Lei e da forma 

Brasileiras e Internacionais de Contabilidade, reunindo assim as condições necessárias para o registro contábil do reconhecimento do direito como 

(8) Garantias Financeiras: 

(9)

(10) 

de abril de 2018.
13. OUTROS CRÉDITOS

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Subvenção Baixa Renda (1) - -
- - 147.378 141.889

Ordens de serviço em curso - outros - - 15.218 10.048
Ordens de desativação em curso - - 18.521 10.284
Ordens de dispêndio a reembolsar - ODR - - 1.512
Adiantamentos a fornecedores e empregados

(2) - - 178.121 179.251
(3) - -

(3) - -
(4) - - 80.581

(4) - - (27.808)
Sub-rogação da CCC (5) - - 30.439
Padrão de baixa renda - - 3.357

- - -
Adiantamento de benefícios pós-emprego - - 8.704 8.704
Créditos a receber Banco Pine - -
Despesas pagas antecipadamente 8.257 50.485
Contas a receber de venda das empresas de geração 
Créditos a receber de terceiros (7) - - 39.284 47.138

(8) - -
(9) - - 50.343

(9) - - (40.000) (40.000)
Aquisição de combustível p/ conta CCC (10) - -

- - 8.049 -
Adiantamentos - Inergus (11) - - 58.089
CCC custo total de geração - Lei 12.111/2009 (12) - - 244.971 -

- - -
Outros (*) 22.240
Total 196.672 92.491 1.165.585 877.654
Circulante 25.049 921.242 702.103

244.343 175.551

(1) Os créditos de subvenção baixa renda referem-se à subvenção da classe residencial baixa renda, das unidades consumidoras com consumo 

 EMG ENF ESE EPB EBO EMT ETO EMS ESS ERO EAC Total
Saldos consolidados em 2017 4.310 299 11.346 10.964 2.326 12.524 6.831 5.973 4.084 - - 58.657
Saldo de aquisição - - - - - - - - - 2.357 12.191 14.548
Subvenção baixa renda 9.270 18.808 2.181 2.309 303.744

(50.059) (9.785) (34.420) (1.157) (308.222)
Saldos consolidados em 2018 4.260 333 8.850 10.451 1.811 8.831 7.097 7.893 4.446 3.381 11.374 68.727

primeiro trimestre de 2019.
EMG ENF ESE EPB EBO EMT ETO EMS ESS ERO EAC Total

Saldos consolidados em 2017 16.203 747 3.466 19.155 3.998 74.710 11.797 27.836 21.339 - - 179.251
Saldo de aquisição - - - - - - - - - 13.781 7.430 21.211
Desconto tarifário subvenção 
Irrigante e Rural 44.205 88.923 153.120 12.973 812.607

(2.995) (81.902) (14.148) (304.104) (153.857) 2.741 (834.948)
Saldos consolidados em 2018 10.198 374 1.653 26.176 (404) 54.442 12.864 27.099 20.359 21.508 3.852 178.121

apenas pela ocorrência ou não de eventos futuros, incertos, não totalmente sob o controle das controladas. (4) Crédito a receber da Celpa são valores 

Brasil S/A e o restante serão pagos em parcelas semestrais a partir do último dia do mês de setembro de 2019, com conclusão em setembro de 2034. 

devido à implantação de projetos elétricos que proporcionaram a redução do dispêndio da CCC, que contribui para a modicidade das tarifas aos 

Obra Status Valor aplicado Valor sub-rogado Recebido
A receber
2018 2017

em serviço 32.254 13.235 19.019
em serviço 10.203 3.459 1.154 3.210
em serviço 4.915 772 4.143 4.813

Total 53.125 41.782 17.466 24.316 30.439
Circulante (Principal) 10.414 5.321
Não Circulante (Principal) 13.902 25.118

de geração de energia elétrica, referente a valor adicional de ajustes de preços sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes, 

2018 2017
Principal

(88.744)

Total 50.343 75.696
(40.000) (40.000)

Total não circulante 10.343 35.696

controladas e direcionados para liquidação dos valores correspondentes aos fornecedores envolvidos no processo.
14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

controlada pela Multisetor S/A (72,15% do capital votante).  A Multisetor é controlada por Ivan Muller Botelho (78,83% do capital votante). Os 

12. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS (CVA) - CONSOLIDADO

Saldo em 2017
Saldo inicial da  Receita Operacional Resultado Financeiro

Transferência Saldo em 2018
Valores em  

Amortização Valores em Constituição Circulante
Não 

CirculanteAdição Amortização Remuneração
Itens da Parcela A (1) 

751.577 438.804 920.325 47.013 1.575.318 812.877 1.287.452
295 4.755 (2.322) (223) 3.900 134 3.855 45

35.114 4.700 (31.358) 2.001 974 29.547 23.949 10.032
- 9.194 (2.007) 232 311 1.112 9.004 7.247

- 954 - (954) - - - - - - -
232 24.177 (1.005) 1.012 (12.912) 118.223 81.305

 
28.049 - (23.054) (30.259) 14.884 1.515

 Sobrecontratação de energia (4) 140.881 130.382 20.574 (98.284) 11.011 173.229
10.485 - 217 (97) 1.579 8.340

23.719 122.432 14.137 150.923 85.822 123.910 27.013
- (421) - 8.150 - - -

4.229 4.100 (4.330) 159 - 2.098 3.703 911
 Saldo a Compensar (9) 2.240 13.270 (25.827) 20.808 25.978 10.775 15.203 12.744 13.234

55.179 - (9.121) (15.148) 7.180 10.055 1.571
  Total Ativo  1.114.024 1.291.805 1.283.661 (865.348) 53.806 (50.134) 2.827.814 1.088.872 1.738.942 1.763.567 1.064.247

Saldo  
em 2017

Saldo inicial da Receita Operacional Resultado Financeiro
Transferência Saldo em 2018

Valores em  
Amortização Valores em Constituição Circulante

Não  
CirculanteAdição Amotização Remuneração

 Itens da Parcela A (1)  
33.471 - 13.048 - 13.048 12.382

(183) (3.318) (7) (224) - - - - -
- 140 974 7.240 3.831 3.409 5.575

1.481 - (1.122) (490) 15 311 195 195 - 195 -
343.841 1 314.309 513.291 118.984

2.523 (29.074) (108.905) (12.911) 18.229 18.180 49 3

48.894 15.395 79.851 (52.342) 1.904 (30.259) 55.070 8.373
 Sobrecontratação de energia (4) 140.540 23.127 249.328 (108.939) 295.880 87.887 207.993 213.572 82.308

40.749 94.149 - 8.925 130.737 -
71 - (58) 4 (97) 89 - 89 25

- (1.077) 3 (3) - 3
 Saldo a Compensar (8) 7.727 3.538 24.572 (32.782) 3.359 24.545 30.959 23.189 7.770 3.513

7.380 3.437 93.039 9 (4.831) 37.407 37.375 32 37.397 10
 Total Passivo  1.029.063 194.978 857.882 (843.843) 50.484 (50.134) 1.238.430 536.575 701.855 871.502 366.928
Saldo líquido 84.961 1.096.827 425.779 (21.505) 3.322 - 1.589.384 552.297 1.037.087 892.065 697.319
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Controladora
2018 2017

Ativo Passivo Ativo Passivo
34.842 - -

Outros Créditos - outros -Comissão de aval - 1.979 -
Aplicação no mercado aberto e recursos vinculados-Debêntures - 1.249.900 -
Mútuos (1):

- - 18.281 -
995 - 2.523 -

- - - 27.583
14.413 - 108.704 -

- - -
- - - 78.459

95.434 5.827 -
75.554 - - -

Outros (*):
- - -
- 27.835 - -

 Total - não circulante 186.396 68.926 417.515 106.042
Investimentos - Recursos destinados a futuro aumento de capital (5):

10 - 15 -
932 - 782 -
41 - 127 -
10 - 12 -
10 - 12 -
11 - 12 -
11 - 12 -
11 - 8 -

- 9.304 -
948 - - -

52.771 - -
32.819 - - -

134 - - -
 147.909 - 16.911 -
Total 1.642.013 68.926 1.735.932 106.042

de 24 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, sendo cobrado da creditada somente os custos com o IOF (imposto sobre 

cedidos seriam pagos em parcela única em até 1 ano da data de pagamento da cessão, com juros de 12,5%  ao ano incidentes a partir da data da 

Os recursos destinados para futuro aumento de capital não são remunerados, estão registrados na rubrica investimentos.  Condições de contratos: 

Controladas Taxa Vencimento 
(*)

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 01/01/2019

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 03/07/2020

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 12/09/2020

-
ma S/A 

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI

1% a.a

1% a.a

(1) Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI

CDI + 2% a.a

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 05/05/2019

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 03/08/2019

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI 31/10/2021

Média ponderada dos juros de empréstimos captados pelas empresas do grupo + 
variação do CDI

Controladas diretas, indiretas e sua controladora

Serviços 
 administrativos 

prestados (1)

Atualização mútuos/Co-
missão aval e rendimento 

de títulos (Receita (Des-

Saldo a receber 
 (Clientes, 

consumidores e 
concessionárias)

Saldo a rece-
ber Comissão 
de Aval e de-
bentures (6)

10.712 9.722 1.488
25.840 21.259 5.877 194.382
15.798 19.533 2.923 119.278

4.814 1.274 1.538 92
2.228 787 522 -

1.300 342 39
43.072 27.791
40.598 10.853 8.858 150.722

17.228 4.501 215.233
22.339 3.715

- 324 -
- 97.033 - -
- - -

- -
8 - 7 -
5 - 1 -

- 178 -
- - -
2 - 1 -
- (11.791) - -
- 24.945 - -

-
- 392 - -

2018 188.982 248.957 37.613 1.272.866
2017 142.353 135.284 49.627 1.251.878
(*) Inclui serviços administrativos contratados.
(1) Refere-se a serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos para execução de parcela dos macroprocessos, prestados às 

Remuneração dos administradores:
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Remuneração Anual (a) 7.809 4.732
Remuneração dos membros do Conselho de Administração 999 978 7.000
Remuneração da Diretoria 5.093 2.751 43.194 24.003
Outros Benefícios (b) 739 12.035 17.111

encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e seguro de vida.

e R$192 e R$2 no consolidado (R$118 e R$1 na controladora e R$187 e R$2 no consolidado em 2017), respectivamente.  A remuneração média 

em 2017).  Programa de Remuneração Variável (ILP)  A Companhia e suas controladas ofereceram aos seus executivos Programa de Remuneração 

consignado no contrato de concessão de ações, de acordo com o escopo de cada executivo.  Ao programa são associadas condições de performance 
 em função das faixas atingidas.   O benefício visa atrair e 

reter pessoas chaves e premiá-las em função do seu desempenho, aliado às metas de desempenho da Companhia. O período de aquisição do direito 

apuaram o valor justo das ações (units) restritas com condições de performance (Performance Shares) outorgadas com base no modelo de Monte 

Premissas e cálculo do valor justo das Ações Outorgadas: 
1º programa ILP

Método de Cálculo Monte Carlo
244.980

3 anos
(a) 8,2%

Volatilidade (b)

Valor justo na data da outorga 

Ações na demonstração do resultado do exercício na rubrica de custos e despesas operacionais, sendo R$322 referente aos custos da controladora 
e R$1.180 das controladas.
15. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
CORRENTE.

cada exercício e, quando não for mais provável que bases tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes 

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Ativo

- 143.533 438.182
 Base negativa da contribuição social - 94.733 173.317
 Diferenças temporárias - - 1.022.872 788.537
Total - ativo não circulante - 195.205 1.374.384 1.400.036

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Passivo

 Imposto de Renda 204.249 475 3.204.915 1.379.931
 Contribuição Social 73.529 172
Total - passivo não circulante 277.778 647 4.358.684 1.876.706
Total líquido - ativo e passivo não circulante (277.778) 194.558 - -

 

Controladora
2018 2017

Base de cálculo 
(*) IRPJ + CSLL Base de cálculo IRPJ + CSLL

Ativo/Passivo
- - 574.133 143.533

Base negativa da contribuição social - - 574.133
- -

Outras exclusões/adições 1.700 578
Total (816.993) (277.778) 1.146.360 194.558
Total - Ativo Não Circulante - - 1.148.266 195.205
Total - Passivo Não Circulante (277.778)

 

Consolidado
2018 2017

Base de Cálculo IRPJ + CSSL Base de Cálculo IRPJ + CSSL
Ativo/Passivo

1.027.119 1.752.729 438.182
Base negativa da contribuição social 1.052.590 94.733 1.925.744 173.317
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação  

213.998 207.579
888.905 302.228 159.708

90.254 98.799
Provisão ajuste atuarial 570.949 194.123 458.373 155.847

453.810 154.295 407.372 138.507
Marcação a mercado da dívida 40.302
Outras adições temporárias 81.385 71.180 24.201
Intangível - mais valia (2) (7.728.320) (1.710.338) (581.515)
Resultado auferido na combinação de negócios (*) (1.007.100) (342.414) (188.407)

 
(918.172) (312.178)

Ajustes a valor presente (4) (911.413)
Marcação a mercados - derivativos (445.379) (151.429) (121.502) (41.311)

(137.959) (170.303) (57.903)
Outras exclusões temporárias (7.172) (2.437) (4.519) (1.537)
Total (7.731.511) (2.984.300) 477.973 (476.670)
Total - Ativo Não Circulante 5.088.153 1.374.384
Total - Passivo Não Circulante (5.519.722)

e contribuição social incidentes sobre o montante da mais valia atribuída ao valor da concessão calculado na combinação de negócios de Ceron e 

Exercícios Consolidado
2019 99.215
2020 147.184
2021
2022 100.335
2023
2024 a 2027
Total 1.374.384
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensação dos créditos tributários 

 
Controladora

2018 2017
Lucro antes dos impostos

34% 34%
(551.410) (117.924)

- 213.944
Imposto de renda e contribuição social (3) - (2.191)

Créditos tributários baixados - constituídos em exercícios anteriores (195.205) -
Créditos tributários não constituído no exercício

119.295 -
Outras adições (118) -
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (473.359) 211.777

Alíquota efetiva 29,19%
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Consolidado

2018 2017
Lucro antes dos impostos 1.917.385

34% 34%

Redução do imposto de renda e adicionais (1) 99.310
- (29.105)

(124.849)
-

Créditos tributários baixados - constituídos em exercícios anteriores (195.205) -
Imposto de renda e contribuição social (3) (18.892)

119.295 -
20.978 -

Outros (2.701)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (737.713) (34.308)

Alíquota efetiva 38,47%

transferências de caixa para as novas aquisições, posição esta diferente do exercício anterior em que os estudos demonstravam recuperabilidade 

negativa de Contribuição Social sobre o Lucro, dos quais, R$195.205, foram suportados de acordo com as projeções futuras de seus resultados que 

desistência de processos que se encontravam em discussões judiciais referente a assuntos tributários de Imposto de renda e contribuição social 

16. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO - CONSOLIDADO 

Saldos 2017
Saldos de 
Aquisição Adições (1) Baixas

Receitas operacionais 

indenizável da  
concessão (2)

Saldos 
2018

15.782 - 7.375 (12) 23.791
- 548.227
- (3.550) 517 412.032

3.149 - 179 117 3.409
- 5.720 2.087

1.827.340 - (28.422) 154.900 2.118.843
897.543 - 240.711 (19.237) 33.099

- 140.188 (9.587) 915.844
38.984 - 4.882 (21) 1.503 45.348

- 15.700 1.320 - 15.419
- (22) 3.020

- -
- - 4.158 109.509

- - - 3.188
 4.420.666 22.138 839.769 (62.417) 295.119 5.515.275

Saldo 
2016 Adições Baixas

Receitas  
operacionais - 

 
 indenizável da 

concessão (2)

Ativo  
Financeiro 

 Indenizável 
da concessão

Incorpo-
ração

Saldo 
2017

12.075 (3) 354 - - 15.782
425.000 24.935 (5.299) 2.783 -
345.783 21.494 (13) 29.437 - -

33 (19) 89 - - 3.149
47.949 5.573 (441) -

433.949 93.020 - - 1.827.340
704.017 21.957 - - 897.543
585.801 73.781 2.171 - -

12.572 4.580 - 739 - 21.093 38.984
8.331 - - - (8.394) -
5.854 3 - 37 - (5.894) -
1.527 3 - 19 - (1.549) -

 
 Vale Paranapanema S.A. (*) 5.203 - - 53 - -

- 9.413 - 152 - -
- - 119 - -

3.484.798 781.574 (57.090) 192.528 18.856 - 4.420.666

 

17. INVESTIMENTOS 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Participação em controladas 7.085.524 4.194.291 - -
Outros 9.979 9.979 52.184 49.177
Total 7.095.503 4.204.270 52.184 49.177

2018

Informações sobre as controladas

Informações sobre o 
investimento da 

controladora

Controladas %

Nº ações/
cotas deti-

das/mil
Capital 

social Ativo Passivo
Patrimônio 

Líquido

Resul-
tado do 

exercício

Equivalên-
cia Patri-

monial
Investi- 
mentos

Distribuição 482.392 3.343.444
100 819 228.428 909.753 275.905 275.905
100 417.227 1.843.730 1.497.379 92.535 92.535
100 918 2.441.918 812.724 238.215 238.215 812.723
100 293 82.532 307.974 179.244 128.730 30.958 30.958 128.731
100 30 9.351 9.351

- - - - - - - -

117.540.239 828.374 3.281.883 2.198.142 1.083.741 53.151

90,00 3.773.054 3.412.143 744.229
Geração (179) 5.816

100 8.359 8.359 4.280 42 4.238 4.238
100 1.748 1.748 2.210 954 40 40
100 1.004 1.004 318 - 318 (11) (11) 318
100 58 49 1 - 1 (10) (10) 1
100 58 49 1 - 1 (10) (10) 1
100 58 49 1 - 1 (11) (11) 1

Muquim 100 57 48 1 - 1 (11) (11) 1

2018

Informações sobre as controladas

Informações sobre o 
investimento da 

controladora

Controladas %

Nº ações/
cotas deti-

das/mil
Capital 

social Ativo Passivo
Patrimônio 

Líquido

Resul-
tado do 

exercício

Equivalên-
cia Patri-

monial
Investi- 
mentos

Transmissão 2.771 145.074
 

- - - - - - - 2.457
 

- - - - - - - 1.255 52.771
 

- - - - - - - (3) 948
100 31.993 31.993 473.424 328.348 (938) (938) 31.154

Comercialização 17.883 18.476
100 5.119 5.119 170.495 152.019 17.883 17.883

Prestação de Serviços (14.470) 118.589
100 95.000 95.000 (13.942) (13.942)
100 3.277 343 2.934 (1.515) (1.515) 2.934

4.109 1.584 5.237 987 3.051
Holdings e demais companhias 334.489 3.293.248
Dinâmica Direitos Creditórios 100 1.955 1.877 1.800 - 1.800 (77) (77) 1.800
Denerge S/A 99,97 531 217.970 217.917

 
 (nova denominação social da  

- - - - - - - 134.113 -
87,70 427.958 2.451.804 (19.911)

Ágio pago na aquisição de controladas (15.118) 160.877
Total 807.768 7.085.524

2017

Informações sobre as controladas

Informações sobre o 
investimento  

da controladora

Controladas %

Nº 
ações/
cotas 

detidas/
mil

Capital 
social Ativo Passivo

Patrimônio 
Líquido

Resultado 
do exer-

cício

Equivalên-
cia Patri-

monial
Investi-
mentos

Distribuição 435.802 1.900.672
100 819 228.428 898.301 273.489 29.227 29.227 273.489
100 400.475 1.782.228 1.400.345 381.883 138.997 138.997 381.883
100 918 832.027 232.570 232.570 832.027
100 293 78.159 30.739 30.739
100 30 234.985 148.117 5.427 5.427

8,94 4.354.212 2.237.005 (10.783) (1.158) 199.901
Geração (87) 4.966

100 7.577 7.577 178 (117) (117)
100 12 1.174 100 100 1.174
100 989 989 320 - 320 320
100 45 1 - 1 (12) (12) 1
100 37 1 - 1 (12) (12) 1
100 38 38 2 - 2 2
100 37 1 - 1 (12) (12) 1

Muquim 100 45 1 - 1 (12) (12) 1
Transmissão (887) 15.047

100 1 1 9.934 1.123 8.811 (495) (495) 8.811
 

100 1 1 7.025 789 (392) (392)
Comercialização 17.544 17.831

100 5.119 5.119 151.758 133.927 17.831 17.544 17.544 17.831
Prestação de Serviços 2.706 101.507

100 95.000 95.000 159.795 2.025 2.025
100 4.842 372 4.470 (1.244) (1.244) 4.470
58,3 4.109 7.202 1.587 2.045 1.925 3.271

Holdings e demais companhias 80.374 1.978.273
Alvorada Direitos Creditórios S.A 100 400 - - - - (33) (33) -
Dinâmica Direitos Creditórios 100 1.955 1.877 1.919 12 1.907 41 41 1.907
Denerge S/A 99,97 531 552.308 1.083.187 44.520 1.082.924

 
  (nova denominação social da Rede  

2.777.404 4.182.729 3.022.288 140.251 39.709 893.442
Ágio pago na aquisição de controladas (15.118) 175.995
Total 520.334 4.194.291
Movimentação dos investimentos:

Controladas
Saldo  

em 2017

Aqui-
sição/

Adiant.  
Futuro 

aumento 
 de 

capital

Investi-
mentos 

Adquiri-
dos

Ganho/
Perda 

aquisição  
de ações 

(1)

Transa-
ções 

 de 
capital 

(2)
Incorpo-

ração
Dividen-

dos ORA

Equiva-
lência 

Patrimo-
nial

Saldo  
em 2018

Distribuição de Energia Elétrica 1.900.672 1.060.068 1.333.257 78.546 - (864.947) (649.146) 2.602 482.392 3.343.444
273.489 - - - - 974 275.905
381.883 - - 453 - - (1.872) 92.535
832.027 - - 1.299 - - 238.215 812.723

- - 42 - - (29.383) 30.958 128.731
- - 19 - - (10.852) 9.351

199.901 - 131.512 - - -

- (29.589) - - - -

- 253.844 - - - - 744.229
Geração de Energia Elétrica 4.964 1.026 - - - - - 5 (179) 5.816

933 - - - - - 5 4.238
1.174 42 - - - - - - 40

320 9 - - - - - - (11) 318

1 10 - - - - - - (10) 1
1 10 - - - - - - (10) 1
1 11 - - - - - - (11) 1

Muquim 1 11 - - - - - - (11) 1
Transmissora de Energia Elétrica 15.047 127.292 - 20 - - - (56) 2.771 145.074

 
8.811 (17.000) - - - - - 2.457

 
58.280 (13.000) - - - - - 1.255 52.771

 
- 2.943 (1.992) - - - - - (3) 948
- 31.992 20 - - - (938) 31.154

Comercialização de Energia Elétrica 17.831 - - 39 - - (17.180) (97) 17.883 18.476
17.831 - - 39 - - (17.180) (97) 17.883

Prestação de Serviços 101.507 32.819 - 81 - - (1.140) (208) (14.470) 118.589
32.819 - 81 - - - (120) (13.942)

 
 de Aeroinspeção 4.470 - - - - - - (21) (1.515) 2.934

3.271 - - - - - (1.140) 987 3.051
Holdings e demais Companhias 1.978.275 326 - 272.843 (59.069) 864.947 (53.516) (45.047) 334.489 3.293.248
Dinâmica Direitos Creditórios 1.907 - - - - - (30) (77) 1.800
Denerge S/A 1.082.924 (3) - 2.355 - 217.917

893.442 318 - - - - 134.113 -
 

 Minoritárias S/A (*) (3) 2 11 - - 1.893.513 - (19.380)
Ágio pago na aquisição de controladas 175.995 - - - - - - - (15.118) 160.877
Total 4.194.291 1.221.531 1.333.257 351.529 (59.069) - (720.982) (42.801) 807.768 7.085.524

liquido de taxas, emolumentos, e comissões aplicáveis) resultando em um ganho de R$131.513 registrado diretamente do patrimônio líquido na 

  

 
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 3201903222107360238.
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parte. 

ações ordinárias de emissão da Ceron, representativas dos 90,0% do seu capital social total, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e 

distribuição de energia elétrica espalhadas pelas cinco regiões do país. A Administração da Companhia acredita que seu histórico bem-sucedido de 

de capital, buscando geração de valor para seus acionistas e a sustentabilidade do negócio. Período de mensuração do Purchase Price Allocation 
(PPA): A Companhia apurou em caráter provisório os valores da combinação de negócio de acordo com o tópico 45 do CPC 15 (R1) - Combinação 

circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria afetado a mensuração dos valores reconhecidos. Durante o 
período de mensuração, também deve reconhecer adicionalmente ativos ou passivos, quando nova informação for obtida acerca de fatos e 
circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria resultado no reconhecimento desses ativos e passivos. O 
período de mensuração termina quando o adquirente obtiver as informações que buscava sobre fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, 
ou quando ele concluir que mais informações não podem ser obtidas. Contudo, o período de mensuração não pode exceder a um ano da data da 

 CERON Eletroacre Total
Valor justo dos ativos adquiridos 710.640 791.782 1.502.422
% de participação 90,00%
Valor da participação 639.576 693.681 1.133.257
Valor da aquisição 137.548
Resultado auferido na combinação de negócio 502.028 1.169.562

operacionais - resultado auferido na combinação de negócios na demonstração do resultado do exercício. O resultado auferido na aquisição decorre, 
principalmente, das perspectivas de apuração de resultados com o incremento de receitas provenientes do crescimento da região, que ainda tem 

 Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, 

negócios.   Apuração do valor justo:  Mais Valia dos ativos intangíveis: 

na aquisição do controle acionário. Como resultado, e seguindo as determinações do CPC 15 (R1) e IFRS 3 (R), os ativos e passivos líquidos 

controladora, decorrente do resultado auferido.
Controladas Custo do Intangível e imobilizado Custo atribuído as contingências Tributos Efeito no Patrimônio Líquido
Ceron (437.451)

1.885.713 (29.952)
Sub total 5.737.649 (467.403) (1.950.801) 3.319.445

Ceron Eletroacre
Caixa e equivalente de caixa 11.715 14.999

33.554 8.520
Clientes, consumidores e concessionárias 522.083

17.129
Outros ativos circulante
Cauções e depósitos vinculados 217.841 7.953
Contas a receber da concessão 15.700

1.037.577 254.228
5.101.109 2.421.759

Fornecedores
977.705

302.875

Imposto de renda e contribuição social diferido 732.522
Outros passivos 795.184 204.979
Participação de acionistas não controladores 98.101

Controladas
Saldo  

em 2016
Aquisi-

ção

Ganho/
Perda 

aquisição de 
ações (1)

Transa-
ções de 
capital 

(2)
Incor-

poração
Divi- 

dendos

Outros 
resultados 

abrangentes

Equivalên-
cia Patri-

monial
Saldo  

em 2017
Distribuição de Energia Elétrica 1.727.766 - 458 - - (233.901) (29.453) 435.802 1.900.672

- - - - (22.241) (1.282) 29.227 273.489
313.347 - - - - (50.241) (20.220) 138.997 381.883

- - - - (7.513) 232.570 832.027
115.571 - - - - - 30.739
82.557 - - - - (1.289) 173 5.427

202.904 - 458 - - (1.158) 199.901
Geração de Energia Elétrica 4.075 978 - - - - - (87) 4.966

2.801 782 - - - - - (117)
948 - - - - - 100 1.174
321 15 - - - - - 320

1 12 - - - - - (12) 1
1 12 - - - - - (12) 1
1 7 - - - - - 2
1 12 - - - - - (12) 1

Muquim 1 12 - - - - - (12) 1
Transmissora de Energia Elétrica - 15.934 - - - - - (887) 15.047

 
- - - - - - (495) 8.811

 
- - - - - - (392)

Comercialização de Energia Elétrica 4.481 - - - - (4.236) 42 17.544 17.831
 

4.481 - - - - 42 17.544 17.831
Prestação de Serviços 84.461 14.831 2 - - (1.967) 1.474 2.706 101.507

75.301 15.000 - - - - 1.440 2.025
5.893 (179) - - - - - (1.244) 4.470

10 2 - - 34 1.925 3.271
Holdings e demais Companhias 2.004.194 3.314 4.037 (89.453) - (13.940) (10.253) 80.374 1.978.273
Alvorada Direitos Creditórios S.A 137 - - - (104) - - (33) -
Dinâmica Direitos Creditórios 12 - - 104 (10) - 41 1.907
Denerge S/A 1.141.347 - 3.425 (89.453) - 1.082.924

3.302 - - (7.974) (3.157) 39.709 893.442
Ágio pago na aquisição de controladas 191.113 - - - - - - (15.118) 175.995
Total 4.016.090 35.057 4.497 (89.453) - (254.044) (38.190) 520.334 4.194.291

Total
EMT ETO EMS Ceron Eletroacre 2018 2017

(71.409) (21.400) (5.238) (225.548) (198.910)
 IR e CSSL 21.715 24.279 1.781
Amortização Líquida de tributos (42.152) (41.998) (47.130) (14.124) (3.457 (148.861) (131.280)

2018

Controladas indiretas % indireto Ativo Passivo
Patrimônio 

Líquido
Resultado do 

exercício
Distribuição de Energia Elétrica

77,07 773.330
73,38
92,58 124.129
92,12 1.915.387 1.344.037 571.350

24.875 8.825 4.590
2.350 2.194 (74.209)

18.289 197.828 (179.539) (7.533)
2017

Controladas indiretas % indireto Ativo Passivo
Patrimônio 

Líquido
Resultado do 

exercício
Distribuição de Energia Elétrica

73,80 2.241.115 1.412.235 828.880 39.811
55,51 4.354.212 2.237.005 (10.783)

3.558.377 2.275.413 58.141
95,28 1.758.422 1.158.409

28.894 11.727 4.348
79.923 49.870 30.053 3.902

577.742 45.007
131.333 303.339 (5.372)

1.288 - 1.288 (127)

18. IMOBILIZADO

Controladora
Taxa média de 

depreciação (%) Saldos 2017 Adição Transferências Depreciação Saldos 2018
Imobilizado em Serviço
Custo:

- - 590 -
3,39% - 3.582 - 27.348

Máquinas e equipamentos 14,50% 17.137 - 5.180 - 22.317
Veículos 14,29% - 720 -
Móveis e utensílios 7,97% 15.142 - 435 - 15.577

Total do imobilizado em serviço 72.457 - 10.507 -
Depreciação acumulada:

- (387) (837) (2.885)
Máquinas e equipamentos (5.350) - - (2.487) (7.837)
Veículos - - (1.299) (9.875)
Móveis e utensílios - - (341) (13.097)

Total Depreciação acumulada (28.343) - (387)
Subtotal Imobilizado 44.114 - 10.120 49.270

7.247 (10.120) - 1.798
Total do Imobilizado 48.785 7.247 - (4.964) 51.068

 

Controladora
Taxa média de 

depreciação (%) Saldo 2016 Adição Transferências Baixas Depreciação Saldo 2017
Imobilizado em Serviço
Custo:

- - - - -
3,33% 5.291 - 19.402 (927) -

Máquinas e equipamentos 13,39% 8.977 - - - 17.137
Veículos 13,57% 8.450 - - -
Móveis e utensílios - 1.378 - - 15.142

Total do imobilizado em serviço 36.498 - 36.886 (927) - 72.457
Depreciação acumulada:

(2.333) - - 855 (183)
Máquinas e equipamentos (4.023) - - - (1.327) (5.350)
Veículos (7.930) - - -
Móveis e utensílios (12.385) - - - (371)

Total Depreciação acumulada (26.671) - - 855 (2.527) (28.343)
Subtotal Imobilizado 9.827 - 36.886 (72) (2.527) 44.114

8.505 33.052 - -
Total do Imobilizado 18.332 33.052 - (72) (2.527) 48.785

Consolidado

Taxa média de 
depreciação (%) Saldo 2017

Saldo de 
Aquisição Adição Transferências

Baixas 
(*)

Amortização/ 
Depreciação Saldo 2018

Imobilizado em Serviço

- 1.448 512 - 590 - - 2.550
Reservatório, Barragens e Adutoras 3,05% 2.792 - - - (18) - 2.774

3,27% 35.905 18.850 - 4.141 (75) - 58.821
Máquinas e equipamentos 13,72% 31.431 - 71.783 (721) -
Veículos - (441) - 74.275
Móveis e utensílios 7,54% 7.515 443 10.571 (1) - 83.721

Total do Imobilizado em Serviço 346.454 64.321 443 91.447 (1.256) - 501.409

Reservatório, Barragens e Adutoras (818) - - - 18 (24) (824)
- (375) (1.250) (21.972)

Máquinas e equipamentos (99.578) (21.748) - (31.138) 209
Veículos (30.943) (5.475) - 42 420 (7.748) (43.704)
Móveis e utensílios (45.977) (5.385) - 1 (58.279)

Total Depreciação acumulada (183.122) (47.175) - (35.933) 674 (34.284) (299.840)
Subtotal Imobilizado 163.332 17.146 443 55.514 (582) (34.284) 201.569

14.804 - 48.753 (55.514) - - 8.043
Total do Imobilizado 178.136 17.146 49.196 - (582) (34.284) 209.612

processo os valores são transferidos para a demonstração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais.
Consolidado

Taxa média de 
depreciação (%) Saldo 2016 Adição (*) Transferências Baixas (**)

Amortização/ 
Depreciação Saldo 2017

Imobilizado em Serviço

20,00% 23 - - (23) - -
- 1.448 - - - - 1.448

Reservatório, Barragens e Adutoras 2.191 - (8) - 2.792
2,94% - - 35.905

Máquinas e equipamentos 12,40% 12.883 (7.842) -
Veículos 13,30% - 17.278 (39.417) -
Móveis e utensílios 55.719 -

Total do Imobilizado em Serviço 312.943 19.561 62.037 (48.087) - 346.454

(20) - - 20 - -
Reservatório, Barragens e Adutoras (812) - - 4 (10) (818)

(5.995) (51) 855 (451)
Máquinas e equipamentos (80.097) - 3.174 (9.050) (99.578)
Veículos (385) - 37.154 (30.943)
Móveis e utensílios (38.011) (5.809) - 41 (2.198) (45.977)

(19.850) 41.248 (18.530) (183.122)
Subtotal Imobilizado 127.117 (289) 61.873 (6.839) (18.530) 163.332

- - 14.804
Total do Imobilizado 142.413 61.092 - (6.839) (18.530) 178.136

para a demonstração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais.
  

 
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 3201903222107360239.
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19. INTANGÍVEL
19.1 Intangível - controladora: 

Controladora
Taxa média  

de amortização (%) Saldo 2017 Adições Transferências Amortização Saldo 2018

20,00% 17.147 - 10.229 -
(10.118) - - (3.912) (14.030)

Subtotal 7.029 - 10.229 (3.912) 13.346
4.520 (10.229) - 341

Total Geral 11.549 6.050 - (3.912) 13.687
Controladora

Taxa média  
de amortização (%) Saldo 2016 Adições Transferências Amortização Saldo 2017

20,00% - 131 - 17.147
(7.417) - - (2.701) (10.118)

Subtotal 9.599 - 131 (2.701) 7.029
- (131) - 4.520

Total Geral 9.599 4.651 - (2.701) 11.549
19.2 Intangível e Ativo contratual - Infraestrutura em construção - Consolidado

Taxa média de 
 amortização 

(%) Saldo 2017

Saldo de 
Aquisi-

ção Adição
Transfe-

rências
Baixas 

(*)

Amortização/ 
Depreciação 

(**) Saldo 2018
Intangível em Serviço

8.147.850 38.243 - 25.124.702
(8.297.458) - (75.402) 307.510 (1.203.857)

Subtotal 7.782.207 7.384.789 38.243 993.155 97.897 (1.203.857) 15.092.434
8.127 - 8.498 (12.272) - - 4.353

Total Intangível 7.790.334 7.384.789 46.741 980.883 97.897 (1.203.857) 15.096.787
(-) Obrigações vinculadas à concessão

Custo 3,80% 3.722.038 - 408.488 - -
(2.028.539) (77.911) 1.079 (2.378.095)

Total das Obrigações vinculadas  
 à concessão 1.693.499 398.175 1.079 297.923 42.516 (204.675) 2.228.517
Subtotal Intangível 6.096.835 6.986.614 45.662 682.960 55.381 (999.182) 12.868.270
Ativo contratual - infraestrutura  
 em construção (***)

840.185 1.750.344 (797.172) -
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão

197.120 241.339 4.329 -
Total do ativo contratual - infraestrutura 
em construção 643.065 519.108 1.509.005 (682.960) (650.907) - 1.337.311
Total Intangível 6.739.900 7.505.722 1.554.667 - (595.526) (999.182) 14.205.581

Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação da 

do CPC 20.

 

Consolidado

Taxa média 
de amortiza-

ção (%) Saldo 2016 Adição Transferências Baixas (*)

Amor-
tização/ 

Deprecia-
ção (**) Saldo 2017

Intangível em Serviço
Custo 11,47% - (220.454) -

14.703 (920.711) (8.297.458)
Subtotal 7.783.889 14.703 (920.711) 7.782.207

(1.048.991) - 848.312
Total 8.950.420 1.941.508 (234.245) (1.106.453) (920.711) 8.630.519
(-) Obrigações Vinculadas à concessão

Custo 3,91% 213 902.209 - - 3.722.038
- - (135.191) (2.028.539)

Subtotal 1.599.790 213 - (135.191)
327.810 (283.498) - 197.120

Total Obrigações Vinculadas à concessão 1.927.600 615.953 (234.245) (283.498) (135.191) 1.890.619
Total Geral 7.022.820 1.325.555 - (822.955) (785.520) 6.739.900

Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que está enquadrado nos critérios de aplicação da 

referente ao reconhecimento dos ativos do Projeto Comodoro.
19.3 Intangível - Contrato de Concessão - consolidados: 

nas suas operações é vinculada ao serviço público de distribuição de energia, não podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia 

Obrigações vinculadas à concessão: 2018 2017
Contribuições do consumidor (1) 3.584.197

(2) 1.192.783
(2) 571.959

Reserva para reversão (3) 9.972

(2.378.095) (2.028.539)
Total 4.031.145 3.360.900
Alocação:

1.470.281
Infraestrutura - Intangível em serviço 2.228.517
Ativo contratual - infraestrutura em construção e Intangível em curso 197.120

14.002 -
Total 4.031.145 3.360.900
(1) As contribuições de consumidores representam a participação de terceiros em obras para fornecimento de energia elétrica em áreas não incluídas 

expansão da Companhia, incidindo juros de 5 % a.a. pagos mensalmente.
Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente: 

passaram pelo 4º ciclo de revisão tarifária.
19.4 Direito de concessão - consolidado:

 
Consolidado

2018 2017
Reconhecido por controladas (1) 538.012 538.012
Reconhecido pela controladora (2) 298.589 298.589
Aquisição participação (3)

(539.921) (500.178)
Subtotal 364.038 403.781
A movimentação é como segue: 

Consolidado
2018 2017

Saldo inicial 403.781 443.524
(39.743) (39.743)
364.038 403.781

(1) Intangível reconhecido por controlada: 

(R$233.940 em 2017). (2) Intangíveis reconhecidos pela controladora: Correspondem aos direitos de concessão das participações societárias nas 

 

Sobradinho - BA, que é detentora de projetos eólicos, pelo montante de R$7.022 (R$7.022 em 2017). Os valores pagos na aquisição do parque 

- Aquisição de participação: 

líquido das empresas adquiridas a valor de mercado. O ágio apurado na aquisição decorre principalmente pela não consideração nas premissas de 
cálculos do PPA da renovação das concessões de distribuição de energia elétrica prevista pela Lei nº 12.783/2013, que mesmo com a edição do 

Período de amortização Consolidado
Redução do imposto de renda 

 e contribuição social
2019 e 2020 8.374
2021 e 2022 74.289
2023 e 2024 74.289

74.289
2027 e 2028 55.484
2029 e 2030 24.145 -
2031 em diante -
Total 364.038 69.075

20. FORNECEDORES

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Furnas - -

- -
(1 e 2) - -

Contratos Bilaterais (2) - - 873.138
(2) - - 59.801 49.795

Conexão à rede (2) - - 19.008 8.004
(2) - -

(2) - -
Petrobras (3) - - 55.397 -
Materiais, serviços e outros (4) 3.227 512.191 204.209
Total 3.227 7.069 1.728.614 1.514.174
Circulante 1.418.407

- 75.302

respectivo ano. A redução do passivo se deve, principalmente à queda do PLD (Preço da Liquidação das Diferenças), de R$425 em novembro de 

de 2018 em relação ao mesmo período de 2017.  (2) Refere-se a aquisição de energia elétrica de geradores, uso da rede básica e do sistema de 

2018 com mesmo objeto do primeiro, referente ao fornecimento de combustível no período de novembro de 2014 a junho de 2015. O montante 

de liquidação é de 40 dias.
21. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

Empréstimos, Financiamentos e encargos de dívidas
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
- - 3.805.459

82.700 1.728.549
- - 72.801 53.473

2.331 10.535
- - (984)
- -

Marcação a mercado de dívidas 2.054 214 19.314
Total 469.362 83.477 8.260.624 5.597.944
Circulante 158.008 83.477

311.354 - 3.924.448

Empresa / Operação

Total

Encargos 
Financeiros Anuais

Venci-
mento

Periodici-
dade 

Amorti- 
zação

(Taxa efetiva de 
juros) (4)

Garantias 
(*)2018 2017

Resolução 4131 - Citibank (1) - abr/18 Anual 18,77% A
Resolução 4131 - Itau (1) - 4,0375% a.a. mai/21 Anual 21,17% A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 2.054 214 - - - - -

83.477
Total Energisa S/A 469.362 83.477

10.802 15.089 CDI + 0,70% a.a. Mensal 7.12% R
2.759 8.299 mai/19 Mensal 8,92% a 10,82% A

271 a.a.(Pré) mai/19 Mensal 9,82% a 10,82% A
- 17.217 nov/21 Mensal A
- nov/21 Mensal A
- 3.508 nov/21 Mensal A
- 14.240 nov/21 Mensal 10,77% A
- 3.808 nov/21 Mensal 10,77% A
- 2.901 nov/21 Mensal 10,77% A
- 7.505 mar/20 Mensal A

2,50% a 8,70% a.a. (Pré) jan/25 Mensal 2,50% a 8,70% A
13.184 IPC +5,5% a.a Mensal 8,49% F

127.118 - IPCA +5,78% a.a Mensal 9,53% F

- abr/18 Final 8,07% A

87.084 abr/19 Final 8,07% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (122) (715) - - - - -

258.814
Resolução 4131 - Itaú BBA - 105.389 3,49% a 4,53 a.a. (Pré) abr/18 Anual A

Resolução 4131 - Citibank (1) 254.053 a.a. abr/21 Final A
Resolução 4131 - Bank of America 
ML (1) 134.004 Libor + 1,20% a 1,75% a.a. jan/21 Final A
Resolução 4131 - Citibank (1) - Libor + 0,82% a.a. set/21 Final 20,29% A

14.031 - Libor + 1,30% a.a. set/21 Final 20,77% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (250)
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) - - - - -

402.259
Total Energisa Sergipe 777.417 603.225

       
43.927 CDI + 0,70% a.a. Mensal 7,12% R

- 14.923 Mensal A
- 34.884 nov/21 Mensal A
- 9.441 nov/21 Mensal A
- 7.205 nov/21 Mensal A
- 25.941 nov/21 Mensal 10,77% A
- 7.021 nov/21 Mensal 10,77% A
- 5.358 nov/21 Mensal 10,77% A

25.283 2,50% a 10,0% a.a. (Pré) jan/25 Mensal 2,50% a 10,00% A
3.843 4.192 IPCA + 5,94% Mensal -

  

 
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 3201903222107360240.
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- abr/18 Final 8,07% A

abr/19 Final 8,07% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (240) (1.119) - - - - -

135.723        
Resolução 4131 - Itaú BBA (1) 98.814 184.890 3,7995%a.a. (Pré) jun/20 Final 20,93% A
Resolução 4131 -Citibank (1) 73.779 jan/21 Final A
Resolução 4131 - Bank of America 
ML (1) 104.043 Libor + 2,25% a.a. set/19 Final 21,72% A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 3.519 - - - - -

348.141        
Total Energisa Paraíba 483.864 630.604        

       
10.798 15.089 CDI + 0,70% a.a. Mensal 7,12% R

2.892 Mensal R
- 70 7,00% a.a. (Pré) fev/18 Mensal 7,00% R

978 1.439 jan/21 Mensal 11,47% A
551 715 jan/21 Mensal 3,82% A
408 jan/21 Mensal A

922 5,50% a.a. (Pré) jan/21 Mensal 5,50% A
- 20.997 nov/21 Mensal A
- 12.219 nov/21 Mensal 10,77% A

8.583 2,50% a 10,0% a.a. (Pré) Mensal 2,50% a 10,00% A
- 8,70% a.a. (Pré) nov/21 Mensal 8,70% A
- 14.581 Mensal A

110.082 CDI + 1,3248% Semestral 7,74% A
- CDI + 0,70% set/19 Final 7,12% A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (48) (313) - - - - -

153.831 192.273        

Resolução 4131 - Itaú BBA 
3,7995% a 4,8535% a.a. 

(Pré) jun/20 Final 20,93% a 21,98% A
Resolução 4131 II - Citibank (1) 120.775 89.051 mai/21 Final A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 337 1.372 - - - - -

155.988        
Total Energisa Minas Gerais 309.819 343.399        

       
2.880 4.024 CDI + 0,70% a.a. Mensal 7,12% R

52 155 7,00% a.a. (Pré) jun/19 Mensal 7,00% -
380 Mensal 11,47% A
211 Mensal 3,82% A
158 Mensal A
251 377 5,50% a.a. (Pré) Mensal 5,50% A

- 2.040 abr/21 Mensal 9,82% A
- abr/21 Mensal 9,53% A
- nov/21 Mensal A
- nov/21 Mensal 10,77% A

901 1.115 nov/24 Mensal A
- 725 jun/18 Mensal 11,37% A
- 315 jun/18 Mensal 3,72% A

35.021 CDI + 1,3248% a.a. Semestral 7,74% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (13) (73) - - - - -

39.841 52.979        
Resolução 4131 - Itaú BBA III (1) - 25.804 4,29% a.a. (Pré) fev/18 Final 21,42% A

Resolução 4131 - Citibank (1) 49.575 27.300 a.a. (Pré) set/22 Final 20,12% a 21,09% A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 822 - - - - -

50.440        
Total Energisa Nova Friburgo 90.281 106.905        

       
5.030 CDI + 0,70% a.a. Mensal 7,12% R

- mar/23 Mensal 3,97% A
- 7.233 mar/23 Mensal A
- 3.013 nov/21 Mensal A
- nov/21 Mensal A
- 2.187 nov/21 Mensal 10,77% A
- 1.909 nov/21 Mensal A

1.880 2.351 2,50% a 8,70% a.a. (Pré) nov/24 Mensal 2,50% a 8,70% A

- 1.077 abr/18 Mensal 8,07% A

10.488 mar/19 Mensal 8,07% A
- 4.085 abr/21 Mensal 9,82% A
- 2.194 abr/21 Mensal 9,53% A

40.024 40.030 CDI + 1,3248% Semestral 7,74% A
- CDI + 0,70% set/19 Final 7,12% A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (21) (133) - - - - -

       
Resolução 4131 - Itaú BBA - 4,8535% a.a. (Pré) jul/18 Final 21,98% A
Resolução 4131 - Citibank (1) 20.370 Libor + 0,97% a.a. nov/20 Final 20,44% A
(+) Marcação à Mercado de Dívida (2) 327       

41.321        
Total Energisa Borborema 100.467 125.188        

       
353.307 353.307 out/34 Mensal 7,00% R
483.240 483.452 CDI + 0,70% a.a. abr/31 Mensal 7,12% R

CCB – Santander (1) CDI + 2,28% a.a. jun/19 Mensal 8,70% R + A

- 93.102 a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A

- 85.858 a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A
- nov/21 Mensal 10,77% A
- 58.354 nov/21 Mensal 10,77% A
- 252.778 105,5% CDI out/18 Final A

200.149
CDI + 1,25% a 
1,3248% a.a. Semestral a 7,74% A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (2.755)       

1.359.875        
Resolução 4131-Bank of America 
ML (1) 205.940 a.a. jan/21 Final a 21,07% A

Citibank Loan - 4131 (1) 47.525 Libor + 1,70% a.a. jun/22

Anual a 
partir de 

2021 21,17% A

47.518 Libor + 1,80% a.a. jun/22

Anual a 
partir de 

2021 21,27% A
Citibank Loan - 4131 (1) - Libor + 0,82% a.a. set/21 Final 20,29% A
BBM  Loan - 4131 (1) 73.707 - 3,39% a.a. Pré out/19 Final 20,52% A

- Libor + 1,05% a.a. nov/21 Final 20,52% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2)

189.499        
Total Energisa Mato Grosso 1.981.982 1.793.114        

       
291.414 291.414 out/34 Mensal 7,00% R
220.504 CDI + 0,70% a.a. abr/31 Mensal 7,12% R

- 41.942 a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A

- 37.013 a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A
- 29.287 nov/21 Mensal 10,77% A
- 25.838 nov/21 Mensal 10,77% A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (1.091) - - - - -

511.918        

Loan Citi - 4131 (1) 47.898 Libor + 1,70% a.a. mai/22
Anual após 

2021 21,17% A

47.877 Libor + 1,80% a.a. mai/22
Anual após 

2021 21,27% A
Loan Citi - 4131 (1) - Libor + 0,825% a.a. set/21 Final 20,30% A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (757) (988) - - - - -
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 1.573 (57) - - - - -

94.730        
Total Energisa Mato Grosso do Sul 691.600 739.735        

       
13.027 18.324 abr/22 Mensal R

41.153 out/19 Mensal R
CCB – Santander (1) 13.909 41.742 CDI + 2,28% a.a. jun/19 Mensal 8,70% R

- a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A

- a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A
- nov/21 Mensal 10,77% A
- 20.848 nov/21 Mensal 10,77% A

105,50% a 110,0% CDI set/19 Final a A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (540) - - - - -

414.088        
Resolução 4131 - Itaú (1) 201.514 4,352% a.a. (Pré) jun/21 Final 21,48% R

Loan Citi - 4131 (1) 37.207 Libor + 1,70% a.a. mai/22

Anual a 
partir de 

2021 21,17% A

Total Encargos
Periodi- 
cidade

Empresa / Operação 2018 2017 Financeiros Anuais
Venci-
mento

Amortiza-
ção

(Taxa efetiva de 
juros) (4)

Garantias 
(*)

37.187 Libor + 1,80% a.a. mai/22

Anual a 
partir de 

2021 21,27% A
- Libor + 1,20% a.a. jan/21 Final A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (717) (939)     
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 3.355 - - - - -

238.083        
Total Energisa Tocantins 773.264 652.171        

       
CCB – Santander (1) 1.425 4.275 CDI + 2,28% a.a. jun/19 Mensal 8,70% R + A

- 43.812 a.a. nov/21 Mensal a 10,98% A
- 29.111 nov/21 Mensal 10,77% A

10.903 fev/19 Final 8,07% A
12.040 88.101        

Resolução 4131 - Itaú BBA - 25.804  4,29%a.a. (Pré) fev/18 21,42% A

Loan Citi - 4131 (1) Libor + 1,70% a.a. jun/22

Anual a 
partir de 

2021 21,17% A

22.703 Libor + 1,80% a.a. jun/22

Anual a 
partir de 

2021 21,27% A
Banco BBM 55722 Operação 4131 - 21.398 abr/18 Final 19,89% A

- Libor + 1,10% a.a. abr/20 Final 20,57% A

Loan Citi Loan - 4131 (1) - Libor + 1,27% a.a. jul/23

Anual a 
partir de 

2022 20,74% A
- Libor + 1,20% a.a. ago/21 Final A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (480)     
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) (8) - - - - -

92.123        
Total Energisa Sul Sudeste 324.690 180.224        

       
- out/22 Mensal 7,14% R
- 8,50% a.a pré jun/21 Mensal 8,50% R

12.744 - 7,00% a.a pré Mensal 7,00% R
21.149 - nov/25 Mensal R

297.821 - 119,50% CDI + 0,5% Mensal 8,18% R
2.853 - Selic + 0,50% out/18 Mensal R

-
971.569 -

205.019 - jun/22 Mensal 7,14% R
218 - set/24 Mensal R

82.423 - fev/20 Mensal R
- Mensal R
- 7,00% a.a pré fev/19 Mensal 7,00% R
- 8,19% a.a pré jul/22 Mensal 8,19% R

103.855 - 7,85% a.a pré jul/22 Mensal 7,85% R
- IPCA + 8,43% a.a jun/21 Mensal 12,18% R
-    

351.794 - 1,40% a.a.

Mensal a 
partir de 

2020 13,23% R + A
(-) Marcação à Mercado de Dívida (2) 703 -

352.497 -
936.360 -

       
- 8,00% a.a. (Pré) out/18 Mensal 8,00% A

2.191 set/24 Mensal 2,50% a A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (5) - - - - -

2.191        
Total Energisa Soluções 2.191 3.629        

       
2.915 3.919 nov/24 Mensal A

1.234 1.494 5,20% abr/22 Mensal 11,57% a A

3.329 3.794 4,87% a.a abr/22 Mensal 11,52% a 11,59% A
7.478 9.207        

Total Energisa Soluções Construções 7.478 9.207        
       

- 4,85% a.a. (Pré) jul/18 Final 21,98% -
40.545 - 4,5883% a.a. (Pré) jun/20 Final 21,72% -

(+) Marcação à Mercado de Dívida (2) 241        
40.991 34.102        

Total Energisa Comercializadora 40.991 34.102        
       

4.925 1,0% a.a. (Pré) nov/35 Final 1,00% R
11.741 10.859 1,0% a.a. (Pré) nov/35 Final 1,00% R

15.784        
Total Rede Energia S.A. 17.067 15.784        
Denerge        

278.125 273.391 nov/35 Final 4,00% -
278.125 273.391        

Total Denerge 278.125 273.391        
       

4.097 3.789 1,0% a.a. (Pré) nov/35 Final 0,75% -
4.097 3.789        

Total Cia Téc.de Comerc.de Energia 4.097 3.789        
4.773.498        

       
Energisa Consolidada 8.260.624 5.597.944        

-

-

área de concessão das controladas, além de investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos sociais não contemplados nos 

Empresas Valores (R$)
323.408
143.798

49.754

10.541
7.724

Total 922.221
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Empresas Valores (R$)
283.344

153.839
84.723

31.293
71.753
9.583

Total 811.312

quadro abaixo.
Empresas Valores (R$)

Total 42.551

-

-
ceiros e gerenciamento de riscos). 

Moeda/indicadores 2018 2017
17,13% 1,50%

7,12%
9,85%

CDI 9,94%
IPCA 3,75% 2,95%

7,55% -0,53%
LIBOR 2,34% 1,30%

0,07%
0,00%
2,99%

11,83% 0,00%

Controladora Consolidado
2020
2021
2022 - 735.210
2023 - 291.272
Após 2023 - 1.558.390
Total 311.354 6.611.201

 Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 83.477 162.893 5.597.944 5.394.110
Saldo de Aquisição - - -

- 1.790.920
Custos Apropriados - - (2.225)

47.393 3.591 791.919 443.507
Marcação Mercado da Dívida 1.840 844 (14.117)
Pagamento de principal (87.443)
Pagamento de juros (12.705) (4.233)
Saldos em 2018 e 2017 469.362 83.477 8.260.624 5.597.944
Circulante 158.008 83.477

311.354 - 3.924.448

Empresas Contratos 2019 2020
2021 em 

diante Total
 25 24 - 49
 3 - - 3
 Banco SAFRA 70 - - 70

ESE  98 24 - 122
 97 97 - 194

- - 46
EPB  143 97 - 240

 24 24 - 48
EMG  24 24 - 48

 7 - 13
ENF  7 6 - 13

 8 7 - 15
- - 6

EBO  14 7 - 21
 Banco Santander 13 - - 13

Banco Citibank 189 189 646
21 21 29 71

527 - - 527
ETO  750 210 297 1.257

 Banco Citibank 94 94 141 329
 10 10 17 37

ESS  104 104 158 366
 197 197 690
 22 22 32 76

EMT  219 219 328 766
 Loan Citibank 199 199 283 681
 22 22 32 76

EMS  221 221 315 757
  TOTAL 1.580 912 1.098 3.591

22. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES) 

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Debêntures – moeda nacional 3.383.121 2.771.141 7.480.904 3.382.727
(-) custos de captação incorridos na captação (4.849) (53.439)
Marcação à Mercado de Dívida - - 99.809 -
Total 3.378.272 2.767.537 7.527.274 3.356.617
Circulante 492.103 241.939

2.525.598 3.030.470

Operações

Total

Emissão

Nº de Títulos  
Emitidos / 
circulação Rendimentos Vencimento

Amortização/ 
parcelas

Taxa 
efetiva de 

juros2018 2017
ESA         

15/07/12  27.143 / 27.143
IPCA+10,7011% 

a.a  jul / 19
Anual, após 

jul.2018 14,45%
194.273 25/11/15 IPCA+8,75% a.a  ago / 20 Final 12,50%
194.274 25/11/15 IPCA+8,75% a.a  ago / 21 Final 12,50%
194.274 25/11/15 IPCA+8,75% a.a  ago / 22 Final 12,50%

195.259 25/11/15
IPCA+10,25% 

a.a  ago / 20 Final 14,00%

195.259 25/11/15
IPCA+10,25% 

a.a  ago / 21 Final 14,00%

195.259 25/11/15
IPCA+10,25% 

a.a  ago / 22 Final 14,00%
214.211 205.291 19/07/17 197.598 / 197.598  jun / 22 Final 9,35%

192.317 184.299 19/07/17 177.348 / 177.348 a.a  jun / 24 Final 9,41%

31/10/17
IPCA+4,4885% 

a.a  out / 22 Final 8,24%

12.147 31/10/17 1.328 / 1.328
IPCA+4,7110% 

a.a  out / 24 Final

21.742 31/10/17 2.472 /2.472
IPCA+5,1074% 

a.a  out / 27 Final
31/10/17 87.074 / 87.074 107,75% CDI out / 22 Anual após out/20

701.217 - 70.000 / 70.000 CDI+1,10% a.a jun / 21 7,52%
 (-) custos de captação (4.849) - - - - - -
 Total ESA 3.378.272 2.767.536

Operações

Total

Emissão

Nº de Títulos  
Emitidos / 
circulação Rendimentos Vencimento

Amortização/ 
parcelas

Taxa 
efetiva de 

juros2018 2017
ESE

- 30/10/13 115,5% do CDI out / 19 Anual 7,42%

- 19/10/18
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (1.124) -
Total ESE 64.530 24.316
EPB

184.844 - 07/03/18 18.000 / 18.000 CDI+1,00% a.a fev / 21 Final 7,42%

- 19/10/18 135.000 / 135.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (3.302) -
EPB 317.901 -
REDE ENERGIA

51.089 47.253 22/12/09 370.000 / 0 1% a.a Final 1,00%
Total REDE ENERGIA 51.089 47.253
EMS

19/07/17 30.000 / 30.000 107,50% CDI set / 22 Semestral
154.008 - 15/02/18 15.000 / 15.000 CDI +0,95% fev / 21 Final 7,37%

- 19/10/18 155.000 / 155.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (3.497) (923) - - - - - -
Total EMS 612.760 305.277
EMT

- 233.818 15/05/14 34.140 / 34.140 CDI+2,28% a.a mai / 21
Mensal, após 

8,70%
482.824 - 07/03/18 47.000 / 47.000 CDI+1,10% a.a fev / 21 Final 7,52%

388.874 - 19/10/18 385.000 / 385.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (10.912) (1.071)
Total EMT 860.786 232.747
EMG

50.503 - 19/10/18 50.000 / 50.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (1.185) -
Total EMG 49.318 -
ETO

242.415 - 19/10/18 240.000 / 240.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação (5.443) -
Total ETO 236.972 -
ESS

70.704 - 19/10/18 70.000 / 70.000
IPCA+5,0797% 

a.a set / 25 Anual após set/23 8,83%
 (-) custos de captação -
Total ESS 69.032 -
ETE

75.512 - 27/12/18 75.500 / 75.500
IPCA+4,9238% 

a.a Final

51.471 - 27/12/18
IPCA+5,1410% 

a.a 8,89%

123.058 - 27/12/18 123.038 / 123.038 a.a Final 8,73%
 (-) custos de captação (47) -
Total ETE 249.994 -
ERD

1.558.219 - 15/12/18 155.000 / 155.000 nov / 23 Final 8,07%
 (-) custos de captação (5.100) -
Total ERD 1.553.119 -
Total 7.480.904 3.382.727
 (-) custos de captação (*) (20.512) - - - - - -
 (-) custos de captação (37.131) (5.598) - - - - - -
Total dos custos de captação (53.439) (26.110)
(-) Marcação à Mercado de 
Dívida 99.809 -
Total em moeda nacional 7.527.274 3.356.617
(*) Debêntures simples conjugadas com bônus de subscrição.

-

elevada probabilidade de exercício de direito de conversão, o que restaria a redução da dívida e aumento do Capital Social, mantido o registro da 
-

-

Ano Controladora Consolidado
2020 1.007.922
2021 875.298 2.283.784
2022 915.159
2023 -
Após 2023 221.110
Total 2.886.169 7.000.681

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 2.767.537 1.533.467 3.356.617 2.267.613

700.000 4.395.217
Custos Apropriados - (22.794)

209.323 427.827
Marcação Mercado da Dívida - - 99.809 -
Pagamento de principal (158.424) (51.594) (415.589) (192.074)
Recompra de debêntures - - - (293.707)
Pagamento de juros (243.977) (299.143) (220.933)
Saldos em 2018 e 2017 3.378.272 2.767.537 7.527.274 3.356.617
Circulante 492.103 241.939
Não circulante 2.525.598 3.030.470

23. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (a) - -

2.050 1.551 41.080
- - 20.974 57.911

Contribuição Social s/ o Lucro - CSSL - - 8.777 23.402
1.845 1.511 98.094

Imposto Sobre Serviços - ISS 972 15.258 7.215
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF 859 330 1.220 1.044
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 924 19.270
Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta - CPRB - - 429 525
Outros 25.747
Total 7.080 5.824 946.964 712.228
Circulante 5.824

115 - 400.123

demonstrados no passivo não circulante.

EPB EBO ESE EMG ENF EAC Total
ICMS – Valor principal 5.417 500 5.447 2.795
Multas, juros e honorários 3.304 1.771 78 123.543
Redução de juros e multas (12.749) (2.453) (2.431) (1.419) (87.107)
 8.803 1.351 8.485 3.147 128 102.044 123.958

-
Programa especial de regularização tributária 

(PERT): 

ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa. A Companhia e suas controladas apuraram o montante de 

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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Companhia, Controladas diretas e indiretas INSS
IRPJ /
CSLL

PIS/ 
COFINS

Débito  
atualizado em 2017

474 3.118 - 3.592
897 3.594 - 4.491

2.278 2.409 15.543
-

1.542 4.412 139
1.444 2.128

238 - - 238
837 5.347 5.840 12.024
347 - - 347
434 2.435 12.004 14.873

- -
- -

10 - 78
1100 - - 1.100

- 7.525 - 7.525
TOTAL 18.110 34.539 21.836 74.485
Demonstrativo dos valores apurados incluídos no Programa:

 2017
 Controladora Consolidado

 Valor do débito 47.334
985 27.151

3.592 74.485

(180) (3.771)
(743) (21.340)

- (23.124)
Total (3.592) (74.485)
A controladora e as controladas devem manter os pagamentos regular dos impostos, contribuições e demais obrigações para garantir as condições 

Plano de Regularização de Créditos 
Tributários (Regularize): -

20Lei nº 22.549/2017 - Regularize EMG ESS Total
Principal 10.728 7.548
Multas, juros e honorários 35.207 578 35.785
Redução de juros e multas (32.543) (202) (32.745)
Valor liquidado em 20/12/2017 13.392 7.924 21.316

e R$13.815 reconhecidos pelas controladas na rubrica clientes, consumidores e concessionarias. As multas, juros e as reduções no montante de 

24. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CONSOLIDADO
As controladas possuem parcelamentos de impostos junto as secretarias estaduais e federais, que incluem os respectivos benefícios e reduções, 

Consolidado
2018 2017

ICMS 70.113
-

149 -
Total 76.837 71.863
Circulante 31.881 10.157

ESS CERON ELETROACRE 2018 2017
ICMS - 7.844 70.113

- 4.712 -
- - 149 149 -

Total 62.269 4.712 9.856 76.837 71.863
Circulante 17.313 4.712 31.881 10.157

- -

2018, o saldo do parcelamento é de R$149 e o número de parcelas a serem quitadas são 3.

 Valor original Multa Juros Total
ICMS 33.377 4.887 31.849 70.113

4.377 585
53 28 149

TOTAL 37.807 5.500 33.530 76.837

Consolidado
2018 2017

2018 - 10.157
2019 31.881 14.819
2020 15.371 13.859
2021 13.523
Após 15.937 19.505
Total 76.837 71.863
Circulante 31.881 10.157

25. ENCARGOS SETORIAIS - CONSOLIDADO
2018 2017

85.173 118.930
4.071

2.344
23.930

(1) 154.483
(1) 249.940 184.419

1.479 -
Total 565.573 471.815
Circulante 292.898

181.948
(1) 

-

obrigações especiais. 
26. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS, FISCAIS E REGULATÓRIAS

-

Controladora Trabalhistas Fiscais 2018 2017
Saldos iniciais – não circulante –2017 e 2016 1.480 13 1.493 1.332
Constituições de provisões 107 133 141
Reversões de provisões (29) (124) (153) (5)

(245) - (245) (7)
55 3 58 32

1.287 (1) 1.286 1.493
Depósitos e cauções vinculados (*) (57)
(*) A Companhia possui depósitos e cauções vinculados registrados no ativo não circulante, no montante de R$179 (R$357 em 2017). Deste total, 
R$122 (R$293 em 2017) não possuem provisões para riscos em face do prognóstico de perda ser possível ou remoto.

Consolidado Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldos iniciais – não circulante –2017 e 2016 216.806 233.992 16.480 18.833 486.111 504.345

1.387.819 1.909.711 -
Constituições de provisões 91.911 225.414 520 344.228 219.379
Reversões de provisões (103.021) (2.418) (225.770) (104.734)

- - (143.254)
9.335 1.040 24.431 10.375

266.778 666.332 1.335.117 124.898 2.393.125 486.111
Depósitos e cauções vinculados (*) (75.815) (106.320)
(*) As controladas diretas e indiretas possuem depósitos e cauções vinculados registrados no ativo não circulante, no montante de R$495.947 
(R$249.138 em 2017). Deste total, R$420.132 (R$142.818 em 2017) não possuem provisões para riscos em face do prognóstico de perda ser 

possível ou remoto.
Perdas prováveis - consolidado: Trabalhistas: 

judiciais trabalhistas com chances prováveis de perda pela Companhia e controladas, conforme avaliação de seus advogados. De maneira geral, 

Cíveis: 
-

ações judiciais de consumidores reivindicando o reembolso de valores pagos às controladas resultantes da majoração de tarifas com base nas por-

Fiscais: 
exigibilidade de seus créditos suspensa, quer seja por estarem em trâmite, os processos administrativos, quer seja porque se encontram devidamente 

cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia é baseado na opinião de seus 

As controladas 
Perdas possíveis: A Companhia e 

como possível, não requerendo a constituição de provisão.

Controladora Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldos iniciais –2017 e 2016 166 217 56.295 56.678 106.066

- 42.712 75
Alteração do valor do pedido - 49.851 (2.571) 47.280 (1.090)
Alterações de prognóstico - - - - (51.143)

(27) (91) - (118) (1.542)
7 1.785 5.156 4.312

210 94.410 57.088 151.708 56.678
Consolidado Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017

Saldos iniciais –2017 e 2016 170.858 1.250.853 2.284.751 32.497 3.738.959 4.431.780
59.156 1.039.801 680.286 - 1.779.243 -
70.144 218.843 - 927.648 582.373

Alteração do valor do pedido 2.388.072 - 3.212.377 (410.895)
Alterações de prognóstico 1.883 82.747 732.761 (286.949)

(251.803) (127.991) - (439.310) (764.592)
74.553 132.811 2.079 216.438 187.242

325.679 5.788.337 4.019.593 34.507 10.168.116 3.738.959
Trabalhistas: Ações judiciais de 

-

contratados pelas controladas, reclamando responsabilidade solidária por verbas rescisórias, bem como a cobrança de contribuição sindical, sobre-

Cíveis: 

bem como a ações em que os consumidores pretendem a devolução de valores, em face dos reajustes tarifários determinados pelas Portarias nº 38 

Principais processos:: Controladora: 
sobre o requerimento de instauração de arbitragem em curso perante o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil Canadá, 

venda de ações e/ou quotas, assinado em 19 de novembro de 2014, mediante o qual as requeridas pactuaram a venda à requerente de três fundos de 
-

mente, venderam à requerente as quotas ou ações de determinadas sociedades, pertencentes aos aludidos fundos de investimento. Atualmente este 

documental suplementar pelas partes. Principais processos: Controladas: . Principais processos: EPB: . 
montante de R$171.952  relacionada ao pleito de restituição de valores cobrados em faturas de energia elétrica, referentes a perdas técnicas e co-
merciais, que em face de novas análises efetuadas pelos nossos consultores jurídicos o prognóstico foi alterado de perda remota para possível. . Ação 

ESE: 
-

ca, referentes a perdas técnicas e comerciais, que em face de novas análises efetuadas pelos nossos consultores jurídicos o prognóstico foi alterado 
de perda remota para possível. EMS: 

-
devida. O impacto no caso de perda do processo é eventual recalculo das tarifas praticadas, implicando na alteração das bases contratuais do con-

de energia elétrica, referentes a perdas técnicas e comerciais, que em face de novas análises efetuadas pelos nossos consultores jurídicos o prognós-

-
EMT: 

relacionada ao pleito de restituição de valores cobrados em faturas de energia elétrica, referentes a perdas técnicas e comerciais, que em face de 

montante de R$34.453 (R$33.044 em 2017), onde se discute matéria relacionada a danos morais e materiais. ETO: . Processo 2008.34.00.007382-
ERO: Ação 

país, referente prevenção e reparação de danos difusos contra consumidores, com pedido de liminar para que as empresas não cobrem nas faturas 
de energia, as perdas demandadas, mesmo que por rateio, assim como as perdas experimentadas por erro de faturamento ou de medição, furtos e 

-

contratos de prestação de serviço e de descumprimento de obrigações previstas nos contratos. . Ação Civil Pública 0011930-44.2015.401.4100 no 
-

a falta de energia. EAC: -
cessionárias de energia elétrica do país, referente prevenção e reparação de danos difusos contra consumidores, com pedido de liminar para que as 
empresas não cobrem nas faturas de energia, as perdas demandadas, mesmo que por rateio, assim como as perdas experimentadas por erro de fatu-

a cobrança e a inclusão nas faturas de valores cobrados de perdas não-técnicas.  A Companhia considerou esse processo como possível pelos moti-

-

Rede Energia: . Ação 

-
sões aos limites dos indicadores de qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, no período de 29/02/2012 a 07/08/2015, processo que 

alteração no valor envolvido, tendo ocorrido uma redução, haja vista necessidade de adequação ao risco envolvido conforme parecer do consultor 
Fiscais: -

compensação e aproveitamento de créditos de ICMS de equipamentos para prestação dos serviços de distribuição e transmissão de energia alocados 

Principais processos: Controladora: . Auto 

Controladas: EMG: . Processo 0087729-

do diferimento do pagamento do imposto, haja vista que parte da energia elétrica adquirida no mercado interno ocorreu ao abrigo do diferimento e 

jurídicos. ETO: -

. Processo 5008221-35.2011.827.2729 - cobrança de débito tributário apurado por meio do auto de infração relativo a glosa de créditos de ICMS 

EPB: 
2017), pelo qual a Receita Federal sustenta a suposta falta de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, de des-

(I) 93300008.09.00000271/2017.59 no montante de 
(II)

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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-
al em virtude de glosa de ICMS, sob o argumento de que as aquisições de mercadorias objeto do creditamento no livro CIAP (controle de crédito 

-

de possível para remoto, haja vista acolhimento de tese no CARF. ESE: 
R$179.795 (R$170.848 em 2017), pelo qual a Receita Federal sustenta a suposta falta de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da 

-
EMS: 

EMT: . Processos 5044000/2015, 1189910010000012009-19, 

processos referentes a ICMS Demanda, decorrem de autuação em virtude de falta de arrecadação e recolhimento do tributo, por conta de impedi-
mento judicial (decisões judiciais suspendendo a exação, obtidas por consumidores). Após a cessação dos efeitos das referidas decisões, a Compa-

da Companhia, na condição de mero agente arrecadador. As discussões culminaram na abertura da possibilidade de adesão direta pelos consumido-

referentes à tomada de crédito do diferencial de alíquota de ICMS, nas operações de aquisição de bens destinados ao ativo permanente no valor 

cobrança de ICMS relativo ao período de janeiro de 2010 a janeiro de 2012, sob o fundamento de que a Companhia supostamente teria se apropria-
-

ERO: 

-
EAC: . Ação 

créditos - Obrigação Acessória. 

27. TAXAS REGULAMENTARES – CONSOLIDADO
Movimentação 2018 2017
Saldo inicial –2017 e 2016 96.917 154.340

4.318 12.927
(70.350)

Saldo Final –2018 e 2017 39.494 96.917
37.321

24.318
Circulante 39.494

- 38.282

parcelas e o principal nas demais. 
28. INCORPORAÇÃO DE REDES – CONSOLIDADO

-
to, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação 
da ligação ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. Os recursos antecipados ou o valor 

 até o ano em que o atendimento 

Descrição 2018 2017
Saldo em 2017 e 2016 209.970 313.013

-
Adição no exercício 23.833 51.778

24.075
Pagamentos (158.134) (211.330)
Saldo em 2018 e 2017 260.145 209.970
Circulante 93.708 111.053

98.917

29. OUTROS PASSIVOS

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
11.739 7.889 78.240

Salários a pagar 1.733 -

Outros Benefícios a empregados 2.488 2.070 22.943
Provisão fundo de pensão (HSBC) 2.000 2.000 4.000 4.000
Prêmio de seguros 103 10.387 2.970
Adiantamentos de clientes 4.223 - 114.102 34.957
Retenção de caução contratual empreiteiras 329 235

- - -
Parcelamentos de multas regulatórias - - 810 17.498

- - 12.201 12.201
- - 1.289 3.229
- -

- -
- - 43.229 47.022
- - -

Outras contas a pagar 3.423 95.028 75.751
Total 240.335 69.634 804.748 358.414
Circulante 235.573 65.475 580.805 287.481
Não Circulante 4.762 4.159 223.943 70.933

-

em subscrever as sobras das ações dos empregados e aposentados, vide nota explicativa nº 42.
30. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30.1  Capital Social: 

-

na oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado o preço igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do 

aos custos transação incorridos na captação de recursos por meio da emissão de novas ações e foram registrados separadamente como uma redução 

30.2 Reserva de Capital:
2018 2017

Alienação de ações em tesouraria 1.849 1.849
 252.205

Custo de capitação – Aumento de capital 
 (1) 4.991 -

Programa de remuneração variável (ILP) (2) 1.408 -
Saldos em 2018 e 2017 194.729 (144.558)

2018 2017
Saldo inicial –2017 e 2016 (80.683) 4.273

(89.453)
391.957 4.497
252.205 (80.683)

30.3 Reserva de lucros – reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação e limitada a 20% 
30.4 Reserva de lucros – reserva de retenção de lucros: O montante destinado 

 30.5 Reserva de lucros – retenção de lucro acumulado originado por 
mudança de prática contábil: Constituída com o ganho por compra vantajosa ocorrido com a aquisição da participação de não controladores em 

30.6 Dividendos: -

distribuição de dividendos apurados com base em resultados intermediários.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.148.434
Reserva legal (5%) (57.422) (27.931)
Lucro líquido ajustado 1.091.012 530.681
Dividendos obrigatórios 35% 381.854 185.738

-

Valor pago por ações (2)

respectivamente.
Dividendos adicionais propostos (1)  

- 84.114
Dividendos intercalares (3) 235.893 -

. (1) 54.437 -
Total dos dividendos 387.200 269.853
% sobre o lucro líquido ajustado 35,49% 50,85%
(1) Os dividendos adicionais propostos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a 

em RCA. (2) O Conselho de Administração da Companhia aprovou em 08 de agosto de 2018 a distribuição de dividendos intercalares apurados 

Os pagamentos foram efetuados a partir do dia 11 de março de 2019 com base na posição acionária de 27 de fevereiro de 2019.
30.7 Reserva de Incentivos – reserva de redução de imposto de renda (controladas): 

para reservas de lucros – reserva de redução de imposto de renda.

Controladas
Órgão 

Governamental
Nº do laudo 
constitutivo

Redução de Imposto de Renda 
(consolidado)

2018 2017
197/2012 44.784
205/2012 11.250

5.841 4.373
114/2014
113/2014 15.923

Total 146.934 70.205

30.8 Outros resultados abrangentes: Refere-se a con-

01) - Apresentação das demonstrações contábeis.

2018 2017
Saldo inicial – 2017 e 2016 (178.785) (139.616)

(59.347)
23.072 20.178

(223.572) (178.785)
30.9 Participação de acionistas não controladores: A divulgação da participação em controladas, de acordo com a IFRS 12 e CPC 45, é como 

Movimentação da participação de acionistas não controladores

 

Participação 
acionária e 
no capital 

votante

Saldo  
em 

2017

Resultado 
atribuído aos 

acionistas não 
controladores

Divi- 
dendos

Outros 
resultados 

abrangentes

Transa-
ções entre 

Em-
presas 

adquiri-
das

Aumen-
to de 

Capital

Saldo  
em 

2018
 

2,51% 747.023 11.885 (11.420) - - 53.853
 

23,33% 13.358 (25.353) - - 180.407
 

0,07% 81 (102) (1) 1 - - 815
0,01% 51 5 (9) - - - - 47
0,09% (138) - - - - - (144)
0,10% 12 5 (4) (3) - - - 10
3,72% 14.853 14.457 (3.531) - (1.427) - - 24.352

10,00% - - - (44.889) 25.384 37.790
 

12,39% - - - 98.104 29.589
0,01% (21.258) 19 (5) (2) 11.228 - - (10.018)

0,75% 1.013 (93) (1.739) - - 4.285
Rede Participações Minoritárias S.A. 12,30% - (2.448) - (2.717) - 599.944 298.132
Denerge S/A 0,03% 53 (15) (9) (11) - - 281
Total 941.069 31.238 (41.395) (5.119) (1.090.491) 169.168 654.917 659.387

 

Participação 
acionária e 
no capital 

votante
Saldo  

em 2016

Resultado 
atribuído aos 

acionistas não 
controladores

Divi- 
dendos

Incorpora-
ção ESS (*)

Outros 
resultados 

abrangentes

Tran-
sações 
entre 

Saldo  
em 

2017
 

33,40% (4.327) - (2.285) 1 747.023
 

23,33% 215.295 12.357 (33.233) - (1.051) (1)
(*) 4,15% 4.232 285 (108) (4.409) - - -

(*) 1,30% (97) (1.132) - - -
(*) 1,47% 330 21 (29) (322) - - -

0,07% 882 (83) - - 1
0,01% 47 5 (1) - - - 51
0,09% (137) (1) - - - - (138)
0,10% 9 4 (1) - - - 12
3,79% 110.708 (1.001) - (405) (99.144) 14.853
0,01% 129 210 (1) - (1) (21.595) (21.258)

 
 da Caiuá) 0,97% - 508 (152) (137) (22)
Denerge S/A 0,03% 371 10 (2) - (2) (114)
Total 1.091.174 13.970 (39.320) - (3.881) (120.874) 941.069

(*) 

31. RECEITA OPERACIONAL 
31.1 Receita operacional bruta – controladora
 2018 2017
Receita operacional  

143.193
Deduções a receita operacional
PIS 3.185

10.883
ISS 4.329 3.147
Receita operacional líquida 167.678 126.800
(*) Referem-se aos serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos prestados as controladas.
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31.2 Receita operacional– consolidada
2018 2017

Fora do escopo dos  
auditores independentes

R$

Fora do escopo dos  
auditores independentes

R$
Nº de  

consumidores MWh
Nº de  

consumidores MWh
Residencial 11.003.510 5.454.252 10.475.448
Industrial 44.117 2.251.771 1.477.450 44.893 2.321.453
Comercial 531.387 5.451.774 3.999.957 5.312.988
Rural 774.979 1.515.000 1.312.333
Poder público 70.590 1.401.509
Iluminação pública 7.313 587.527 1.493.843 511.105
Serviço público 8.432 7.722 1.015.024
Consumo próprio - 1.451 -
Subtotal 7.674.528 25.737.677 16.923.617 6.649.967 24.768.522 15.136.235
Suprimento de energia a concessionárias 2 792.505 2 525.134
Fornecimento não Faturado líquido - - 15.549 28.128

794 - 1.112.189 - 905.494
- -

Receita de construção da infraestrutura (1) - - 1.513.014 - - 1.392.054
- - 54.014 - - 95.198

Penalidades Regulatórias (2) - - (33.037) - - -
Outras receitas operacionais - - 147.040 - -

- - 295.119 - - 211.384
- - - - (32.421)
- - - - (49.485)
- - 507.153 - -

Subvenções vinculadas ao serviço concedido - - - - 949.292
Total – receita operacional bruta 7.675.324 32.370.908 23.684.712 6.650.615 31.095.417 20.347.608
Deduções da receita operacional
ICMS - - - -
PIS - - - - 310.249

- - - - 1.433.805
CPRB - - 5.551 - - 4.919
ISS - - - - 14.338

- - 92.125 - -
- - - -
- - 1.585.599 - - 1.207.941
- - - -
- - 18.905 - -

Total – deduções da receita operacional - - 7.897.131 - - 6.710.454
Total – receita operacional líquida 7.675.324 32.370.908 15.787.581 6.650.615 31.095.417 13.637.154
(1) A receita de construção da infraestrutura está representada pelo mesmo montante em custo de construção da infraestrutura, exceto no caso das 

reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 – Contratos de Concessão e correspondem a custo de construção de obras de ativos da concessão de 
distribuição e transmissão de energia elétrica. (2) Com a adoção do CPC 47 -  Receitas de contratos com cliente a partir de 1º de janeiro de 2018, 

capacidade de geração de energia elétrica no país.

-

Meses Despacho 2018 2017
183

Fevereiro 2.447 155
Março 2.298 (2.097)
Abril (8.027)
Maio (5.102) (8.343)

(7.034)
(12.547)

Agosto
Setembro 2.274 4.705
Outubro (9.443) (2.713)

(701) (5.529)
1.950 4.358

Total     (92.125) (46.052)

32. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 

Controladora
Custo do Serviço  

Prestado a Terceiros
Despesas Operacionais  

Gerais e Administrativas
Total
2018 2017

Pessoal e administradores 59.293 87.942
Programa de remuneração variável (ILP) - 322 322 -
Benefícios pós emprego 1.173 1.942 3.115
Material 878 589 1.504
Serviços de terceiros 7.580 59.325 29.918

5.283 - 8.875 5.228
Provisão para perdas esperadas de créditos d 
 e liquidação duvidosa - -

- - - 129
Outras 714 2.829 3.543 2.595
 74.921 96.983 171.904 108.975

Consolidado
Custo do Serviço Despesas Operacionais Total

Com Energia 
Elétrica

Custo de 
Operação

Prestado a 
Terceiros

Gerais e  
Administrativas 2018 2017

- - -
1.083.257 - - - 1.083.257

Pessoal e administradores - 304.888 1.132.820 1.007.543 
Programa de remuneração variável (ILP) - - - 1.502 1.502 -
Benefícios pós emprego - 2.032 108.133 
Material - 131.588 (1.421) 33.453 138.911 
Serviços de terceiros - 433.727 200.850

- 848.182 8.713 92.815 949.710
Provisão para perdas esperadas de créditos de  
 liquidação duvidosa - - - 110.248 

- -
Custo de construção da infraestrutura - - 1.497.418 - 1.497.418 1.390.720 
Outras - 29.533
 9.241.819 2.246.040 1.794.844 734.548 14.017.251 12.342.421 
Energia Elétrica comprada para revenda:

Consolidado

MWH (¹)
Energia elétrica  

comprada p/revenda
2018 2017 2018 2017

3.197.734 953.435
14.057.777 12.224.735 2.594.370

2.578.304
972.845 938.948 211.475

7.182.725 1.038.207
207.981

- - 70.798 -
- - (718.980)

Total 32.622.782 35.702.207 8.158.562 7.385.694

33. OUTROS RESULTADOS 

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
  

39 - 95.282
Resultado auferido na combinação de negócio (1) - -
Outras (2) 1.753 -  1.477
Total 1.171.354 - 1.288.500  96.759

  
Perdas na desativação - (72) (141.741) 
Outras - -  (4.858)
Total - (72) (190.949) (146.599)

reconhecida no consolidado, conforme demonstrado abaixo.
 2018

(2.293)
13.003

34. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
   

102.382 154.879
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida - - 320.211
Variação monetária e cambial - - 28 2.743

- - 20.475
2.358 5.933 22.950 44.108

5 8 8.037 9.355
Comissão de aval 28.509 34.512 - -

73.810 - -
(10.325) (11.372) (38.888)

- - - 1.121
- - - 2.807
- 743 - 21.340
- - -

Outras 2.358 472 59.427 137.883
312.584 206.488 534.999 783.713

  
(259.845) (712.995)
(103.753) (52.478)

- - (12.188)
Marcação a Mercado de derivativos (271.505)
Marcação a Mercado da divida (1.840) (844) 14.117
Instrumentos Financeiros Derivativos (15.477)

(7.258) (31.117) - -
- -

Ajuste a valor presente - AVP - -
(58) (32) (24.431) (10.375)

Despesas com IOF (5.932) (11.004) (30.557)
Despesas com comissão de aval (11.791) (11.792)

- - (50.484)
(48) (27.243)

- (984) - (27.151)
- - - (5.255)
- - (24.075) (55.393)
- - (537) (11.323)
- - - (44.215)

Provisão de perdas com créditos de ICMS - - - (73.821)
Plano de saúde - Atuário (409) - -
Outras 20.537 (33.094)

(665.687) (397.740) (1.485.495) (1.421.716)
(353.103) (191.252) (950.496) (638.003)

35. COBERTURA DE SEGUROS 
-

Data de Importância Controladora
Ramos vencimento  Segurada (R$ mil) 2018 2017

Riscos Operacionais 07/11/2020  90.000 21
Auto-Frota 23/10/2019 27 8

31/12/2019 1.130.142 224 221
 50.000 2 4

Total 349 254
Consolidado

Ramos
Data de  

vencimento
Importância  

Segurada (R$ mil) 2018 2017
Riscos Operacionais 07/11/2020 90.000 5.749 3.011

23/11/2020 90.000 3.898 2.188
Auto Frota 23/10/2019 Até 1.110/ veiculo 1.127

23/11/2020 10.000 133 102
12/12/2019 1.129 2 2
12/12/2019 132 114

- - - 2
31/12/2019 1.947 2.240
04/04/2019 Até 2.000/ transporte

50.000 431 281
12/01/2020 289/drone -

Total 14.062 9.228

36. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO 
Hierarquia de valor justo: 

estimativa de valor justo por meio do resultado e como, os fatores relevantes para a avaliação ao valor justo não são publicamente observáveis, a 

Controladora

Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes 34.842 34.842 34.280 34.280

222 222 3.048 3.048
Créditos com partes relacionadas 417.515 417.515

535.147 535.147 589.249 589.249
Valor justo por meio do resultado

2 2.431.702 2.431.702 1.910.911 1.910.911
2 3.514 3.514

2.460.958 2.460.958 1.914.425 1.914.425
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores 3.227 3.227
Débitos com partes relacionadas

2.851.014 2.782.580
3.919.787 3.859.844 2.964.125 2.895.691

Valor justo por meio do resultado
2 424.386 424.386 162.694 162.694

Consolidado

Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 921.481 921.481
Clientes, consumidores e concessionárias 3.990.180 3.990.180 2.719.021 2.719.021

35.137 35.137
2.827.814 2.827.814 1.114.024 1.114.024
7.559.869 7.559.869 4.798.372 4.798.372

Valor justo por meio do resultado
2
3 5.515.275 5.515.275
2 178.417 178.417

9.726.936 9.726.936 6.495.873 6.495.873
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores 1.514.174 1.514.174

15.787.898 8.894.799
1.238.430 1.238.430

Parcelamento de tributos 
215.847 215.847

18.871.273 18.877.709 11.785.508 11.725.746
Valor justo por meio do resultado

2 515.333 515.333
2

1.119.685 1.119.685 772.584 772.584
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01 de julho de 2013. O preço de exercício da opção poderá ser pago em moeda corrente nacional ou por meio de aumento de capital social da 

Derivativos: 
disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia e suas controladas têm como política o gerenciamento dos 

a exposição à variação do dólar além de adequação do custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado.  As operações de proteção 

perdas relevantes. Hedge Accounting: 

Fair Value Option: A Companhia e 
suas controladas optaram pela designação formal de novas operações de dívidas contratadas no exercício de 2018 para as quais a Companhia e suas 

dívidas e derivativos, assim como os demais ativos e passivos mensurados ao valor justo por meio do resultado tem quaisquer ganhos ou perdas 

Incertezas: 
Os valores foram estimados na data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações. 

mercado de troca corrente. O Conselho de Administração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e 

monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas 

Gestão de Risco de Capital: 
Consolidado

2018 2017
Dívida (a) 15.787.898
Caixa e equivalentes de caixa (921.481)
Dívida líquida 15.081.160 8.033.080
Patrimônio líquido (b) 5.388.141 3.843.453

2,80 2,09

a) Risco de liquidez: 

inadimplências que prejudiquem o andamento das operações da Companhia e de suas controladas. As maturidades contratuais dos principais 

Controladora

 

Taxa média de juros 
efetiva ponderada (%)

meses
Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 3 
 anos

De 3 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Fornecedores - - - 3.227

dívidas e debêntures 9,93% 497.411 253.282 4.770.232
Instrumentos Financeiros Derivativos 5.920 (5.114) - (395.130)
Total 506.293 340.947 2.603.469 674.073 253.547 4.378.329

Consolidado

 

Taxa média  
de juros efetiva 

 ponderada (%)meses
Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Fornecedores - - 75.302

dívidas e debêntures 1.308.997 1.495.218 3.905.079 4.804.913
Instrumentos Financeiros Derivativos (5.970) (31.859) 159.850 (285.925)
Total 2.940.577 1.484.115 9.092.115 3.619.154 5.096.475 22.232.436

se antecipando para futuras necessidades de caixa. b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos de caixa e equivalentes de caixa, 

de 2010, o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração tem a função de supervisionar se a administração do grupo vem seguindo as regras e 

de serviços a clientes inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos às transações de venda, compra de energia e encargos de 

Exposição a riscos de crédito: 

Nota
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 921.481

2.431.702 1.910.911
Clientes, consumidores e concessionárias 7 34.842 34.280 3.990.180 2.719.021

8 222 3.048 35.137
12 - - 1.589.384

- - 5.515.275
33 3.514 178.417

c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: 

diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para suas estimativas, em face dos negócios das controladas e às peculiaridades setoriais, esses 

Operação
Notional 

(USD)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
ENERGISA S/A
Resolução 4131 - Itaú BBA 120.000 VC + 4,75% CDI+1,28% 24/05/2021 Fair Value Option
ESE
Resolução 4131 - Citibank 7.438 CDI + 1,85% 28/05/2019 Fair Value Hedge
Resolução 4131 - Citibank 5.700 CDI + 2,50% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank CDI + 1,43% 19/01/2021 Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 34.321 CDI + 1,48% 29/01/2021 Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 8.798 CDI + 1,35% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 11.100 CDI + 0,80% 08/09/2021 Fair Value Option

CDI + 0,85% 13/09/2021 Fair Value Option
EPB
Resolução 4131 - Citibank 5.500 CDI + 1,80% 27/02/2019 Fair Value Hedge
Resolução 4131 - Citibank CDI + 1,85% 28/05/2019 Fair Value Hedge
Resolução 4131 - Citibank 1.450 CDI + 2,50% Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 21.374 CDI + 1,99% 20/09/2019 Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 10.000 21/05/2019 Fair Value Option
Resolução 4131 - Itaú BBA 25.480 VC + 4,47% 119,03% CDI Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 18.541 CDI + 1,43% 19/01/2021 Fair Value Option
EMG
Resolução 4131 - Citibank 4.782 CDI + 1,85% 28/05/2019 Fair Value Hedge
Resolução 4131 – Citibank CDI + 2,50% Fair Value Option
Resolução 4131 - Itaú BBA 8.993 VC + 4,47% 119,03% CDI Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 17.595 CDI + 1,35% 17/05/2021 Fair Value Option
ENF
Resolução 4131 - Citibank 8.250 CDI + 1,50% 28/09/2022 Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 4.539 CDI + 1,32% 29/03/2021 Fair Value Option
EMT
Resolução 4131 - Bank of America ML 28.235 CDI + 1,70% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 14.351 CDI + 1,53% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 14.351 (Libor + 1,80%) CDI + 1,53% Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML CDI + 1,43% 15/01/2021 Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 31.785 CDI + 0,80% 08/09/2021 Fair Value Option
Resolução 4131 - BBM VC + 4,52% 21/10/2019 Fair Value Option

CDI + 1,33% 12/11/2021 Fair Value Option
EMS
Resolução 4131 - Citibank 14.429 CDI + 1,55% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 14.429 (Libor + 1,80%) CDI + 1,55% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 17.115 CDI + 0,80% 08/09/2021 Fair Value Option
ETO
Resolução 4131 - Citibank Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank (Libor + 1,80%) Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 31.032 CDI + 1,47% 29/01/2021 Fair Value Option
Resolução 4131 - Itaú BBA 51.778 VC + 5,12% CDI + 1,28% Fair Value Option
EBO
Resolução 4131 - Citibank 13/11/2020 Fair Value Option
ECOM
Resolução 4131 - Santander 10.459 VC + 5,53% CDI + 1,35% Fair Value Option
ENERGISA SUL SULDESTE
Resolução 4131 - Citibank CDI + 1,53% Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank (Libor + 1,80%) CDI + 1,53% Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 29.740 CDI + 1,35% 09/04/2020 Fair Value Option
Resolução 4131 - Citibank 15.928 CDI + 1,25% 03/07/2023 Fair Value Option
Resolução 4131 - Bank of America ML 19.704 CDI + 0,80% 31/08/2021 Fair Value Option
ELETROACRE
Resolução 4131 - Bank of America ML 13/12/2023 Fair Value Option

assim a exposição à variação do câmbio.

Operação Notional (BRL)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
Controladora

271.430 15/07/2019
81.885 101,75% CDI Fair Value Hedge
73.494 Fair Value Hedge
10.544 IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge

IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge
IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge

39.771 101,75% CDI Fair Value Hedge
Fair Value Hedge

IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
1.775 IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge
3.304 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge

240.000 IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge
101,75% CDI Fair Value Hedge

18.397 101,75% CDI Fair Value Hedge
22.121 Fair Value Hedge

Fair Value Hedge
8.580 IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
1.599 IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge
2.977 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge
70.000 IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge

IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge

3.733 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge
155.000 IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge
8.392 101,75% CDI Fair Value Hedge
7.532 Fair Value Hedge

IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge
IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge

50.000 IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge
15.173 101,75% CDI Fair Value Hedge

Fair Value Hedge
IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge
IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge

4.035 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge
135.000 IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge
9.333 101,75% CDI Fair Value Hedge

Fair Value Hedge
IPCA + 4,49% 100,90% CDI 17/10/2022 Fair Value Hedge

1.328 IPCA + 4,71% 15/10/2024 Fair Value Hedge
2.472 IPCA + 5,11% 103,50% CDI 15/10/2027 Fair Value Hedge

IPCA + 5,08% 103,70% CDI 15/09/2025 Fair Value Hedge

Controladora

Derivativos
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017

135.715

Posição Ativa

IPCA
Posição Passiva

Posição Total Swap (1.480) (1.826)

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2018
 Dívida (Objeto de Hedge) * 

Posição Ativa

Posição Passiva
 (Instrumento de Hedge) (439.921)

 Posição Líquida Dívida + Swap (439.921)
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Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2017 2017
 Dívida (Objeto de Hedge) * 89.700 (83.477)

89.700

Posição Ativa
83.245

Posição Passiva
 (Instrumento de Hedge) (90.831)

 Posição Líquida Dívida + Swap (91.063)
Consolidado

Derivativos 
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
Dívida (Objeto de Hedge) * 1.955.429

1.955.429

Posição Ativa

Posição Passiva
(Instrumento de Hedge) 

122.237
 Posição Líquida Dívida + Swap (2.056.432) (631.629)

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
Dívida designada para

(1.004.803)
 Posição Ativa
 1.004.803

Posição Passiva
(Derivativo) (1.002.333)
 320.052 2.470
 Posição Líquida Dívida + Swap (3.072.596) (1.002.333)

Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
 Dívida (Objeto de Hedge) * 75.785

75.785

Posição Ativa
1.524.988

Posição Passiva
 (Instrumento de Hedge) (1.337.529)

19.970 187.459
 Posição Líquida Dívida + Swap (76.299) (1.323.697)

ao risco que está sendo protegido.

contratos com condições similares. Suas variações estão diretamente associadas às variações dos saldos das dívidas relacionadas na nota explicativa 

liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como possuem expectativa distinta quanto aos resultados apresentados como valor justo - 
conforme abaixo demonstrado. Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento diário, com o intuito de preservar menores riscos e melhores 

Análise de sensibilidade: 
Variação cambial: 

Operação Exposição Risco
Cenário I 

(Provável) (*)

Cenário II 
(Deterioração de 

25%)

Cenário III 
(Deterioração de 

50%)
Dívida Moeda Estrangeira – USD e LIBOR (3.125.071) (2.881.448) (4.504.095)
Variação Dívida - (1.379.024)
Swap Cambial
Posição Ativa

e LIBOR 3.488.917 3.245.294
- 1.379.024

Posição Passiva

(3.148.895) (3.148.895) (3.148.895) (3.148.895)
- - - -

Subtotal 340.022 907.723
Total Líquido (2.785.049) (2.785.049) (2.785.049) (2.785.049)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data de cálculo. Os      cenários 

curva de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial 
e dólar futuro seja sempre válida.

de deterioração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, observaríamos períodos de ultrapassagem de alguns dos limitadores atualmente vigentes, 
levando a valor presente negativo de R$2.785.049, em ambos os casos. Variação das taxas de juros: Considerando a manutenção da exposição às 

Operação Exposição Risco
Cenário I 
Provável)

Cenário II 
(Deterioração de 

25%)

Cenário III 
(Deterioração de 

50%)
Dívida Moeda Local – Taxa de Juros (2.091.144) (2.091.144) (2.091.144) (2.091.144)
Swap de Juros
Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos – Pré 1.971.121 1.971.121 1.971.121 1.971.121
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros Derivativos - CDI (1.847.404) (1.847.404)

- - (349.100)
Subtotal 123.717 123.717 (225.383)
Total Líquido (1.967.427) (1.967.427) (2.142.490) (2.316.527)

Operação Exposição
Cenário I 
(Provável)

Cenário II 
(Deterioração de 

25%)

Cenário III 
(Deterioração de 

50%)
Dívida Moeda Local – Taxa de Juros 135.715 135.715 135.715 135.715
Swap de Juros
Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos – Pré
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros Derivativos - CDI (209.225)

- - (2.511)
Subtotal (1.480) (1.480) (2.740) (3.991)
Total Líquido 134.235 134.235 132.975 131.724

Instrumentos
Exposição 

(R$ mil) Risco

Cenário I  
(Provável) 

(1)

Cenário II  
(Deterioração de 

25%)

Cenário III  
(Deterioração de 

50%)

vinculados 4.173.834 Alta CDI 271.299 339.124

(3.148.895) Alta CDI (255.848) (307.017)
Alta CDI (421.825) (527.281)

(8.834) (771)
Alta IPCA (129.977)

(827.010)
 - - -
Subtotal (2) (14.585.139) (810.853)
Total -perdas (2) (10.411.305) - (539.554) (674.442) (809.332)

Gerenciamento de risco de liquidez: 

necessidades de caixa.
37. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Plano de pensão

demonstração de resultado no consolidado. 

R$4.458 (R$2.485 em 2017) no consolidado, registrada na rubrica de benefícios pós-emprego na demonstração de resultado. Plano de saúde: As 

rescisão e/ou aposentadoria, os empregados podem permanecer no plano desde que assumam a totalidade do custeio.  2018, as despesas com esse 

R$12.444 no consolidado de origem nos cálculos atuariais do plano de benefício pós emprego – plano de saúde. Segue a composição dos saldos do 

Saldos dos planos Plano de Pensão Prêmio  
Aposentadoria Plano de  Saúde TotalPlano Saldado

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Inergus (1) (220.282) (28.098) - - - - (139.743) (245.974)
Funasa (115.322) (107.754) - - - - - - (115.322) (107.754)
Cagipe - - - - - - (29.328) (29.328)

(71.774) - - - - - - - (71.774) -
Redeprev (29.558) - - - - - - (29.558)

- - - - - - (107.997) (39.812) (107.997) (39.812)
Outros - - - - (22.339) (21.824) - - (22.339) (21.824)
Total (355.072) (357.594) (28.098) (25.692) (22.339) (21.824) (160.803) (69.140) (566.312) (474.250)
Circulante

(503.122)

opcional, para custeio de tempo de serviço passado, a ser coberto paritariamente pelo patrocinador e pelos participantes. O pleito apresentou o teor 

para subsidiar a análise do pleito, chegou-se a conclusão que, depreende-se que a proposta visa atender uma reivindicação antiga dos empregados, 

de serviço na empresa anterior à implantação do plano de previdência complementar-, bem como quanto ao custeio por meio de contribuições 
paritárias de participantes e patrocinador, assim, em 19 de março de 2018, por meio do Ofício nº 22592 do Ministério do Planejamento, 

e não circulante R$55.113 no consolidado. Energisa PB (Funasa) e Energisa SE (Inergus): Os referidos Planos tiveram aprovação da Secretaria 

qual poderão migrar todos os atuais participantes ativos que tenham migrado concomitantemente para os planos (PS).  Os participantes que optaram 

matemáticas apuradas na data de migração e serão reajustadas até a data da concessão dos benefícios. O total dos benefícios proporcionais apurados 

contribuições mensais dos participantes ou patrocinadoras, sendo que qualquer eventual desequilíbrio atuarial deverá ser suportado pelas 

será pago uma parcela de R$3.000 em janeiro de 2019 e o saldo parcelado em 89 parcelas mensais e sucessivas com vencimento no dia 15 de cada 

i. Plano de Benefícios BD-I: 
custeado pelos participantes ativos, participantes assistidos e patrocinadora. O plano encontra-se em extinção para novas adesões. Asseguram 

morte. ii. Plano de Benefícios - R: 

Participações S.A. iii. Plano de Benefício - OP: 

ativos e pela patrocinadora. Os participantes contribuem, a sua escolha, com um percentual de 2% a 20% do salário contribuição e a patrocinadora, 
As 

Empresas
Plano  Contribuição anual % s/folha  

de pagamento2018 2017 2018 2017
CD 1.027 719 2,32% (4.333)
CD 798 808 2,54% (7.030)
CD 75 107 1,35% - (13.390)
CD 391 1,40% (1.729) (2.157)
CD 593 555 1,42% - 7.340
PS 101 92 0,24% (28.098)

BD 2549 2.353 (220.282)
PS 594 0,94% - -

BD 11.034 18,34% (115.332) (107.754)
CD 1.391 789 2,31% - -
BD 25 0,48% 1.825 1.140
CD 152 144 - -
CD 117 98
CD 25 20 5,73% (10) (10)

BD/CV 4.249 4.229 3,05% (34.795)
CD 232 294 0,17% - -

Sobradinho CD - - - - (7)
BD 4.221 (120)
CD 187 287 0,24% - -
BD 2.178 2.192 3,48% (1.874)
CD 182 210 0,29% - -
BD 1.825 1.850 3,23% (17.791)
CD 88 92 -

atuários externos, os quais emitiram pareceres, sem apresentar comentários que representem qualquer risco adicional ou ressalva aos procedimentos 
adotados pelas administrações dos planos. Segue posição atuarial dos ativos e passivos relacionados aos planos de aposentadorias em 2018 e 2017, 

 2018 2017
Valor presente das obrigações atuariais (513.923)
Valor justo dos ativos do plano 131.802 185.138
Redução dos ativos do plano (225) (3.383)
Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos/ Passivo líquido (236.712) (332.168)

  

 
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 3201903222107360247.
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Consolidado 2018 2017
 Saldo início exercício 2017 e 2016 485.095 428.091
 Custo do serviço corrente 1.419
 Custo dos juros 48.973
 Benefícios pagos 
 Custo do serviço passado (alteração regulador Plano OP) -

54.920
519.357 485.095

Valor justo dos ativos do plano 
 Saldo início exercício 2017 e 2016 524.789 475.801
 Retorno esperado 54.987
Contribuições efetuadas (participantes e empresa) 2.933 3.392
 Benefícios pagos 

508.525 524.789
 Posição líquida (10.832) 39.694

 
Consolidado

BD, PS
Custo do serviço corrente 105
Custo dos juros 
Custo do serviço prestado
Rendimento esperado do ativo do plano 10.594
Despesas previstas para 2019 20.754

 
2018 2017

BD-I OP R BD-I OP R

72,79% 71,93% 73,10%
Créditos privados e depósitos 5,43% 11,81% 11,51% 10,95%
Fundos de investimento 15,04% 0,00% 12,72% 17,82%

0,49% 4,70% 19,77% 1,05% 1,22% 2,55%
Operações compromissadas 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00%
Investimento imobiliário 4,75% 0,00% 0,00% 1,44% 5,47%
Outros 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Avaliação atuarial 2018
Inergus Funasa EnergisaPrev Enersul

Prêmio 
aposen-
tadoria 

(*)

Prêmio 
apo-

senta-
doria 

Energi-
sa SETaxas ao ano

Bene-
fício 

-
do

Plano 
Salda-

do

Bene-
fício 

-
do

Plano 
Salda-

do

Plano 
BD 

Elétri-
cas

Plano 
OP 

- Elétri-
cas

Plano 
R Plano I

Plano 
II

Plano 
R

4,85% 4,85% 4,85% 5,11% 4,85% 5,11% 5,15% 5,11%

ativos 9,04% 9,04% 9,04% 9,31% 9,04% 9,31% 9,31%
7,00% - 7,43% 7,38% 7,38% 7,95% 7,38% 7,38% 7,12%
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

por sexo

BR-

2015

BR-

2015
MI por sexo MI por sexo MI 85 MI 85 MI 85 MI 85

MÉ-
DIA

MÉ-
DIA

O método da unidade de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade adicional de benefício, que 

e econômicas e, também, dados históricos de gastos incorridos e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por 
ajustes e alterações nas premissas atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais relacionados ao 
plano de assistência médico são reconhecidos integralmente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Prêmio aposentadoria: A 

data da aposentadoria requerida, apresentarem valores depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, montantes superiores aos 15 

da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida na demonstração do resultado consolidado. A 

Consolidado
2018 2017

Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 22.338 21.824
Valor justo dos ativos do plano 1 -
Passivo atuarial líquido a ser provisionado 22.339 21.824

 
Consolidado

2018 2017
Passivo atuarial líquido no início do ano 21.824 11.312
Saldos de planos descontinuados - (379)
Benefícios pagos -
Despesas (receitas) reconhecidas na demonstração do resultado 4.458 2.485
Outros resultados abrangentes (3.477)

22.339 21.824
Conciliação do valor presente das obrigações em 2018 

Consolidado
2018 2017

Valor presente das obrigações no início do ano 21.824 11.312
Custo do serviço corrente bruto (com juros) 1.492

1.258
Benefícios pagos no ano (592)
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial (3.351) 8.407

22.339 21.824

Consolidado
2019 2018

Custo do serviço corrente (com juros) 2.087 2.421
1.937 1.924

Rendimentos esperados dos ativos do plano (132) -
3.892 4.345

Consolidado
2019 2018

Custo do serviço corrente (com juros) 2.087 2.421
1.937 1.924

Rendimentos esperados dos ativos do plano (132) -
- -

3.892 4.345
Plano de saúde: Plano de Benefício Assistencial - a Companhia e suas controladas mantém um plano de benefício pós emprego de Assistência 
Médico-Hospitalar para os empregados ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes legais. As contribuições mensais da Companhia 

empregados automaticamente cessa esse benefício. Abaixo são apresentados a conciliação dos saldos reconhecidos no balanço, um demonstrativo 
da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida na demonstração do resultado consolidado.

 
Consolidado

2018 2017
Valor presente das obrigações no início do ano
Custo do serviço corrente bruto (com juros) 12.444 1.221

5.257
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial 70.521

Circulante
140.274

 
Consolidado

2019
Custo do serviço corrente (com juros)

14.450

Taxas ao ano

Avaliação atuarial 2018
Unimed 
Cuiabá CNU CAGIPE

4,97%
4,00% 4,00% 4,00%

9,17%
4,00% 4,00% 4,00%
4,00% 4,00% 4,00%

Permanência no Plano na aposentadoria 50,00% 70,00%
2,80% 2,80% 2,80%

MI-85 por sexo

38. COMPROMISSOS – CONSOLIDADOS 

Contrato de venda de energia - reais mil
Vigência 2019 2020 2021 2022

2019 a 2029 178.445 51.092 25.719

 
Contrato de compra de energia- reais mil (*)

Vigência 2019 2020 2021 2022
2019 a 2029 79.102 81.240 83.593
2019 a 2050 248.844 5.577.583
2019 a 2050 734.745 557.475
2019 a 2050 499.517 417.894
2019 a 2050 101.379 99.997
2019 a 2050 1.725.308 1.538.349
2019 a 2050 379.745 8.081.231
2019 a 2050 774.171 745.018 759.918
2019 a 2050 482.447 507.399
2019 a 2029 799.234 48.391 22.535
2019 a 2050 745.050 447.339
2019 a 2050 253.273 208.125

5.914.219 5.238.483 111.101.789

Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contratado pelo preço médio corrente 

39. MEIO AMBIENTE (*)
A Companhia e suas controladas tratam os impactos sociais e ambientais de seus produtos, serviços, processos e instalações, através de programas 

(*) informações fora do escopo dos auditores independentes.
40. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA

 2018 2017
Outras transações não caixa

Bifurcação de Ativos
295.119 211.384

Atividades operacionais
Pagamento de Fornecedores 174.055

- 2.791
Incorporação de redes – transferência para obrigações especiais 23.383 51.778

25.353 35.107
Atividades de investimentos

174.055
Obrigações especiais – transferência para incorporação de redes 23.383 51.778
Intangível - transferência para estoques - 2.791

25.353 35.107
os

Caixa e equivalente de caixa -
42.074 -

Clientes, consumidores e concessionárias 748.814 -
18.070 -

-
1.291.805 -

Depósitos e cauções vinculados 225.794 -
22.138 -

Outros créditos -
-

Fornecedores -
-

Impostos de renda e contribuição social diferido -
194.978 -

1.909.711 -
Outros passivos -
Participação de acionistas não controladores
Venda da aeronave
Atividades operacionais
Outras Contas a Receber -
Depósitos e Cauções Vinculados -
Impostos a recuperar -

- 3.593
Atividades de investimentos
Intangível - 1.718

Arrendamento mercantil - 32.222

41. LUCRO POR AÇÃO
O resultado por ação básico e diluído foi calculado com base no resultado do exercício atribuível e a respectiva quantidade de ações ordinárias e 
preferenciais em circulação.

 2018 2017
Lucro líquido do exercício - controladora 1.148.434
Média ponderada das ações 1.729.827
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$ (*) 0,6612 0,3229
Lucro do exercício - consolidado 572.582

572.582
Acionistas da controladora 1.148.434
Acionistas não controladores 31.238 13.970
(*) A Companhia não possui instrumento diluidor.

42. EVENTOS SUBSEQUENTES
Bandeiras tarifárias: 

Distribuição de dividendos intercalares: 

Homologação reajuste tarifário: 

Nível de Tensão
Efeito Médio para 

 o Consumidor da EBO

+3,81%
+4,36%

Empréstimos: 

Subscrição de capital – Ceron e 
Eletroacre: 

após o encerramento do período do direito de preferência de subscrição de ações nos aumentos de capital das referidas distribuidoras, adquiriu, em 

a deter 93,58% dessa distribuidora. 

 
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 3201903222107360248.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Opinião

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 

independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais 

consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada 
assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer 
comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das 

auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para 

Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos 

Companhia. Reconhecimento de receita de fornecimento de energia elétrica: As receitas das 
controladas da Companhia são oriundas principalmente do fornecimento de energia elétrica e 
atividades associadas, sendo reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é transferido 

troca destes bens ou serviços. O processo de reconhecimento da receita é relevante para o 
desempenho daquelas controladas e, para atingimento de metas de performance na data base das 

julgamento do auditor sobre a estimativa da Administração em relação à parcela da receita de 
fornecimento de energia posterior ao último período de leitura do consumo, mas cujo 
fornecimento ocorreu ainda dentro do exercício, que somente será faturada no mês seguinte, de 

auditoria, tendo em vista a relevância dos valores envolvidos e os potenciais efeitos sobre o 

os critérios envolvidos na determinação da parcela de energia fornecida, mas não faturada. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 

receita com os saldos contábeis e a análise da liquidação subsequente de saldo das contas a 

receber em aberto. Adicionalmente, efetuamos procedimentos analíticos, comparando as receitas 
reconhecidas com as informações de consumo de energia, quantidade de unidades consumidoras 
por classe e correspondentes tarifas com aquelas aprovadas pelo órgão regulador, e o recálculo 
amostral dos montantes de receita não faturados na data base da auditoria, além da análise de 

no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação 

Administração para reconhecimento de suas receitas de fornecimento de energia, assim como as 
respectivas divulgações nas notas explicativas 3.2 e 31.2, no contexto das demonstrações 

Conforme divulgado na nota 

auditoria devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao grau de julgamento 
envolvido na determinação se uma provisão deve ser constituída, sua estimativa de valor e a 

ambiente tributário no Brasil. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 

avaliação das opiniões legais obtidas pela Companhia para as causas tributárias, bem como na 

Administração para discutir a evolução dos principais processos judiciais em aberto, assim como 

comparar suas avaliações acerca das causas em aberto com as posições consideradas pela 
Administração. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre esses assuntos 

que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e 

aplicados na mensuração do valor destas provisões adotados pela Administração, assim como as 

Conforme detalhado nas notas 

justo da contraprestação transferida, o valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos 

um elevado grau de julgamento e a necessidade de que sejam desenvolvidas estimativas de 
valores justos baseadas em cálculos e premissas relacionados ao desempenho futuro dos 

de julgamento relacionado, e ao impacto que eventuais alterações nas premissas poderiam ter nas 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 

evidências que fundamentaram a determinação da data de aquisição do controle acionário das 

objetividade, independência e capacidade técnica dos especialistas externos envolvidos na 

Companhia, relacionadas à mensuração dos valores justos e alocações, na data da aquisição, aos 

da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia em relação ao tema. Baseados no 
resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento dos efeitos 
contábeis das combinações de negócios e suas respectivas divulgações, que está consistente com 
a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas aplicadas sobre as 
combinações de negócios pela Administração, assim como as respectivas divulgações na nota 

Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado

2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 

formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as 

e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 

responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o 

não abrange o Relatório da Administração e o Balanço Social e não expressamos qualquer forma 

nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma 

Relatório da Administração e/ou no Balanço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Responsabilidade da administração e da governança 

A administração é responsável 

consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 

Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 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 demonstrações 

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

consolidadas: 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 

detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

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 e 

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 

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

representam as correspondentes 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 alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 

maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 

interesse público.  

Auditores Independentes S.S. 

Roberto Cesar Andrade dos Santos

2892 cm -22 1207093 - 1

33 cm -22 1206815 - 1

GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS S/A - GPA
CNPJ nº 10.880.989/0001-29

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

“As Notas Explicativas, assim como o Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se arquivados e à disposição na Empresa”.

Diretoria
Rodrigo Alberto de Oliveira Gaiga

Contador
Daniela Morais Fernandes - CRCMG 093682/O-6

Balanço Patrimonial Notas 31/12/18 31/12/17
Reapresentado

Ativo/Circulante 103.392 110.315
Caixa e equivalentes de caixa 3 44.090 6.647
Contas a receber 4 10.980 26.326
Tributos a recuperar 5 2.301 2.182
Ativo financeiro - complexo penitenciário 6 45.362 74.540
Estoque 216 182
Despesas antecipadas 443 438
Não circulante 428.956 407.689
Contas a receber 4 964 935
Ativo financeiro - complexo penitenciário 6 379.345 364.424
Aplicação financeira 7(ii) – 825
Depósito recursal 8 248 69
Tributo diferido 11 46.922 40.360
Imobilizado 1.477 1.076
Total do ativo 532.348 518.004
Passivo/Circulante 23.063 27.485
Empréstimos e financiamentos 7 14.194 17.311
Fornecedores 2.386 2.917
Obrigações trabalhistas e tributárias 8 5.473 4.461
Partes relacionadas 9 1.010 2.796
Não circulante 67.411 85.638
Empréstimos e financiamentos 7 58.349 71.773
Provisão para riscos 10 792 793
Partes relacionadas 9 8.135 8.824
Parcelamento tributário 8 – 3.277
Impostos diferidos 11 135 971
Patrimônio líquido 12 441.874 404.881
Capital social 195.501 195.501
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 12b) – 4.000
Reserva legal 13.905 11.855
Reserva de incentivos fiscais 232.468 193.525
Total do passivo e do patrimônio líquido 532.348 518.004

Demonstrações dos Resultados Notas 31/12/18 31/12/17
Reapresentado

Receita líquida 13 104.571 131.989
Custo da construção e dos serviços 
 prestados 14 (57.686) (53.380)
Lucro bruto 46.885 78.609
Despesas administrativas e gerais 14 (11.660) (9.552)
Outras receitas e despesas 298 268

35.523 69.325
Resultado financeiro 15 (4.680) (4.458)
Receitas financeiras 4.468 7.623
Despesas financeiras (9.148) (12.081)
Lucro antes do IR e da contribuição social 30.843 64.867
IR e contribuição social diferido 11 10.150 5.285
Lucro líquido do semestre 40.993 70.152
Nº ações 195.501 195.501
Lucro por ações 0,21 0,36

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas
Capital  

Social AFAC
Reserva  

Legal

Reserva de  
Incentivos  

Fiscais

Lucros Acumulados  
(Prejuízos  

Acumulados)

Total do  
Patrimônio  

Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 175.501 7.000 9.810 125.418 – 317.729
Adiantamento para futuro aumento de capital – 17.000 – – – 17.000
Integralização de capital 20.000 (20.000) – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – 40.902 40.902
Reserva legal – – 2.045 – (2.045) –
Reserva de lucros – – – – (38.857) (38.857)
Reserva de incentivos fiscais – – – 38.857 – 38.857
Saldos em 31 de dezembro de 2017 195.501 4.000 11.855 164.275 – 375.631
 (anteriormente apresentado)
Ajuste contabilização reserva de incentivos fiscais – – – 29.250 – 29.250
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado) 195.501 4.000 11.855 193.525 – 404.881
Adiantamento para futuro aumento de capital – (4.000) – – – (4.000)
Lucro líquido do exercício – – – – 40.993 40.993
Reserva de lucros – – – (38.943) (38.943)
Reserva legal – – 2.050 – (2.050) –
Reserva de incentivos fiscais  – – 38.943 – 38.943
Saldos em 31 de dezembro de 2018 195.501 – 13.905 232.468 – 441.874

Demonstrações do Fluxo de Caixa
31/12/18 31/12/17

Fluxo de caixa proveniente das operações: Reapresentado
Lucro do exercício antes do imposto
 de renda e contribuição social 30.843 64.867
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibili-
 dades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 252 192
Variação monetária do ativo financeiro (53.442) (86.437)
Provisão para contingências (1) (198)
Juros sobre empréstimos 7.355 8.433
Juros sobre mútuo 143 2.955
Taxa de juros sobre empréstimos U.M. (101) 1.898
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes 15.317 (10.563)
Tributos a recuperar 3.469 3.201
Estoque (34) 76
Adiantamento a fornecedor (179) (349)
Acréscimos do ativo financeiro (7.798) (13.008)
Amortização ativo financeiro 75.497 78.691
Despesas antecipadas (6) 449
Aplicações financeiras 825 541
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (530) (2.026)
Obrigações trabalhistas e tributárias (3.101) (4.059)
Caixa líquido gerado nas atividades 
 operacionais 68.509 44.663

31/12/18 31/12/17
Atividades de investimento Reapresentado
Aquisição de imobilizados (653) (665)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento com acionista
Partes relacionadas (6.618) (22.317)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimentos (7.271) (22.982)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 1.091 –
Amortização de principal e juros sobre 
 empréstimos e financiamentos (24.886) (37.812)
Integralização de capital
Incentivos fiscais
Adiantamento para futuro aumento de capital – 17.000
Caixa aplicado (gerado) nas atividades de 
 financiamento (23.795) (20.812)
Aumento (redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa 37.443 869
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período 6.647 5.778
No final do período 44.090 6.647
Aumento (redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa 37.443 869

 ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que remarcou a licitação, sob modalidade PreGÃo 
PreseNCIal nº . 017/2019, do tipo menor preço global, objetivando 
a contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de 
segurança multifunção do tipo firewall de nova geração (next genera-
tion firewall – NGFW), com funções de IPS, VPN, antivírus, antibot, 
antispam, controle de aplicações, filtro de URL, QoS, load balance e alta 
disponibilidade, incluindo hardware, software, licenciamento, serviços 
de instalação, configuração, operação assistida, treinamento, garantia, 
assistência técnica e suporte técnico, conforme especificações técnicas 
contidas no termo de referência, em atendimento a solicitação da asses-
soria de Tecnologia da Informação . leis Federais nº . 10 .520/2002, 
8 .666/93, lei Complementar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/
horário para realização da licitação: 14h do dia 04 de abril de 2019 . 
local aquisição do edital, entrega da documentação e proposta de pre-
ços, bem como abertura dos envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/
mG . Informações pelo telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .
codau .com .br . uberaba/mG, 22 de março de 2019, rodrigo sene Quei-
roz, Pregoeiro .

5 cm -22 1206956 - 1

 ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que marcou a licitação, sob modalidade PreGÃo Pre-
seNCIal nº . 024/2019, do tipo menor preço, objetivando a contra-
tação de empresa para prestação de serviço para locação de 01 (uma) 
escavadeira hidráulica, potência mínima 150 CV, peso operacional na 
faixa de 20 a 24 toneladas, com operador e transporte, ano de fabricação 
a partir de 2010, em atendimento à solicitação a da diretoria de desen-
volvimento e saneamento . leis Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei 
Complementar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para reali-
zação da licitação: 14h do dia 05 de abril de 2019 . local aquisição do 
edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como aber-
tura dos envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações pelo 
telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . uberaba/
mG, 22 de março de 2019, régis Gaspar alves, Pregoeiro .

4 cm -22 1206955 - 1

SiNDiCATo DoS EmPrEGADoS No 
ComÉrCio DE JuiZ DE ForA-

edITal de CoNVoCaçÃo - Ficam convocados os associados 
deste sindicato, em gozo de seus direitos sociais para se reunirem em 
assembleia Geral extraordinária, na sede da entidade, localizada na 
rua barão do rio branco, 2067, Galeria Carmelo sirimarco, 24, Cen-
tro, Juiz de Fora/mG, no dia 25 de abril de 2019, às 18h30min (dezoito 
horas e trinta minutos), em primeira convocação para discutir e delibe-
rar sobre autorização à diretoria para venda de Imóvel . Não havendo 
número legal de associados a assembleia Geral extraordinária realizar-
se-á em segunda convocação no mesmo local e dia às 19h (dezenove 
horas), com qualquer número de presentes . Juiz de Fora, 23 de março 
de 2019 . silas batista da silva - Presidente .

3 cm -22 1206778 - 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 3201903222107360249.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Cataguases, 19 de março de 2019 – A Administração da Rede Energia Participações S/A (“Rede Energia” ou “Companhia”) apresenta os resulta-

apresentadas em base consolidada de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting 
Standards – IFRS).
1.  PERFIL DO NEGÓCIO E DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Descrição 2018 2017 Variação %
Resultados – R$ milhões

Receita Operacional Bruta 15.278,0 + 12,8
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 14.227,7 12.482,4 + 14,0

8.977,2 + 12,2
9.019,2

Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 1.181,9 727,0
EBITDA
EBITDA Ajustado 1.970,0

(447,5)
117,0

Indicadores Financeiros - R$ milhões
14.925,1

1.104,8 1.200,9 - 8,0
2.988,4 + 9,0

Indicadores Operacionais
+ 1,9

Indicador Relativo

2,7 - 2,1

2. DESEMPENHO OPERACIONAL
2.1. Mercado de energia

Mercado de Energia Consolidado 

Descrição 
Valores em GWh

Trimestre Exercício

4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

+ 1,9

977,2

Subtotal (Mercado Cativo + TUSD faturado) 5.371,0 5.181,2 + 3,7 20.636,7 19.967,7 + 3,4

 Consumo não faturado 52,7 + 111,8 27,1 + 155,7

Total (Mercado Cativo + TUSD + não faturado) 5.482,7 5.233,9 + 4,8 20.663,9 19.978,3 + 3,4

Mercado Cativo Faturado por Classe de Consumo + TUSD (Consolidado)

Descrição 
Valores em GWh

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

 Residencial 1.882,7 1.831,9 + 2,8 7.082,8 6.896,9 + 2,7
 Industrial 1.180,1 1.094,4 + 7,8 4.615,5 4.307,4 + 7,2

 - 0,9 1.458,2 - 5,1
 819,0 + 12,2 2.770,8 + 14,0

 Comercial 1.069,3 1.047,3 + 2,1 4.126,7 4.087,3 + 1,0
 949,5 + 1,1 - 0,1
 119,8 107,8 + 11,1 + 11,1

 Rural 577,2 568,3 + 1,6 2.342,1 2.231,6 + 5,0
 554,0 2.277,7 2.177,2
 17,7 54,4

 Outras classes 661,9 639,3 + 3,5 2.469,6 2.444,2 + 1,0
 + 0,5
 15,2 12,0 58,0 + 27,2

Vendas de energia a consumidores (Mercado Cativo Faturado) 4.393,7 4.313,6 + 1,9 16.920,8 16.704,5 + 1,3
977,2

Mercado Cativo Faturado + TUSD 5.371,0 5.181,2 + 3,7 20.636,7 19.967,7 + 3,4
 Consumo não faturado 52,7 + 111,8 27,1 + 155,7
Mercado Cativo Faturado + TUSD + Não faturado 5.482,7 5.233,9 + 4,8 20.663,9 19.978,3 + 3,4

2.2. Consumo por região 

região Norte.
Mercado Cativo + TUSD por Distribuidora e Região (GWh)

Vendas de energia 
Valores em GWh

Trimestre Exercício

4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Região Norte 588,5 586,7 + 0,3 2.317,4 2.245,2 + 3,2

 Energisa Tocantins (ETO) 588,5 2.245,2

Região Centro-Oeste 3.694,5 3.536,8 + 4,5 14.074,0 13.629,9 + 3,3

 Energisa Mato Grosso (EMT) 2.195,0

 Energisa Mato Grosso do Sul (EMS)

Região Sul Sudeste 1.088,0 1.057,7 + 2,9 4.245,3 4.092,6 + 3,7

 Energisa Sul Sudeste (ESS) 1.088,0 1.057,7 + 2,9

Total – Distribuição nas quatro regiões do país 5.371,0 5.181,2 + 3,7 20.636,7 19.967,7 + 3,4

2.3. Clientes por concessionária 

Número de consumidores Cativos e Livres por Região

Distribuidoras
Número de Consumidores

Cativos Livres Total
Região Norte 586.458 34 586.492

 Energisa Tocantins (ETO)
Região Centro-Oeste 2.421.463 372 2.421.835

 Energisa Mato Grosso (EMT) 210
 Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) 1.018.108 1.018.270

Região Sul/Sudeste 784.064 152 784.216
 Energisa Sul Sudeste (ESS) 152

Total 3.791.985 558 3.792.543

2.4. Balanço de Energia
Balanço de Energia - Distribuidoras da Rede Energia Participações S/A

2018

ETO EMT EMS ESS Consoli-
dada

(a) Energia Total Vendida (a=b+c+d) 2.109,0 7.186,1 4.359,1 3.329,7 16.983,9
2.104,9 16.920,7

 Residencial 1.845,1 7.082,9
 Industrial 1.458,1
 Comercial 1.542,4 721,8
 Rural 221,9 2.277,7
 Setor público e consumo próprio 955,9 472,2

(c) Consumo não faturado 4,1 19,5 (2,4) 5,9 27,1
- -

(e) Energia injetada (e=a+f+g+h) 2.687,0 10.212,6 6.156,0 4.661,9 23.717,4
212,5 1.554,9

(g) Intercâmbio de energia 7,1 2,4 74,7
(h) Perdas na distribuição 787,7 299,9 2.915,2
(i) Energia Recebida Total (i=a+h+j+k) 122,4

152,2 1.027,4
(K) Venda de Energia CCEE 2.639,4 9.169,5 5.572,4 3.904,2 21.285,5

2.5. Portfólio de Contratos
Portfólio de Contratos - Distribuidoras da Rede Energia

2017
ETO EMT EMS ESS Consoli-

dada
(a) Energia comprada 2.477,4 7.741,6 5.309,1 3.821,6 19.349,7
 Bilateral 254,2 1.784,1 -
 Leilões de Energia 2.714,7 2.749,2
 Quota de Itaipu - 880,9 777,9
 Quota do PROINFA 51,5 105,4 80,0 405,4
 Quota de ANGRA
 574,1 1.545,0 1.299,5 875,2
 Contrato Suprimento - - - - -
 - 109,5 - 115,5

150,2
(c) Liquidação na CCEE 11,7 57,7 50,9
(d) Energia Recebida Total (d=a+b+c) 2.639,4 9.169,5 5.572,4 3.904,2 21.285,5

2.6. Perdas de energia elétrica 

os grandes fraudadores. 
A EMS continua se destacando no combate a perdas. Em 2018, apresentou queda de 0,78 ponto percentual em relação a dezembro de 2017, o melhor 

pelo menor crescimento de mercado em relação ao quarto trimestre ano anterior. 
Perdas de Energia

Perdas em 12 meses
% Energia Injetada  (12 
meses)

Perdas Técnicas(%) Perdas Não-Técnicas Perdas Totais (%)
ANEEL

dez/17(*)  set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18

EMT 9,51 9,42 4,97 4,59 14,48 14,01
EMS 10,00 9,11
ETO 11,41 11,47 1,57 1,78 12,98
ESS -0,21 -0,19 0,22
Energisa Consolidada  
 (sem ERO e EAC) 9,11 8,86 8,78 2,66 2,73 2,82 11,77 11,59 11,60 11,84

-

Perdas de Energia
Perdas em 12 meses 
Em GWh

Perdas Técnicas Perdas Não-Técnicas Perdas Totais  
dez/17(*) set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18 dez/17(*) set/18 dez/18 Var.

(%)(1)

EMT 1.451,4 - 1,4
EMS 599,1 805,0 748,8 + 4,1
ETO 294,7 47,8 + 5,8
ESS -9,5 -8,9 10,2 279,4 297,8
Rede Energia Consolidada 475,5 480,5 487,6 724,4 695,3 719,1 1.199,9 1.175,8 1.206,7 + 2,6

(1) Variação dezembro de 2018/setembro de 2018.
2.7. Gestão da Inadimplência

-

PCLD  
(% do Fornecimento faturado) 

12 meses (%)
2018 2017 Variação em p.p

EMT 1,42
EMS 0,80 0,75
ETO 0,50 0,41 + 0,09
ESS 0,01 0,01 - 0,00
Rede Energia Consolidada 0,65 0,87 - 0,22

Taxa de Arrecadação
12 meses (%)

2018 2017
Variação em  

pontos percen-
tuais

EMT - 0,28
EMS + 0,27
ETO + 0,82
ESS 99,05 99,04 + 0,01
Rede Energia Consolidada 97,17 97,13 + 0,04

2.8. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC
Em dezembro de 2018, todas as distribuidoras da Rede Energia apresentaram desempenho melhor que a meta regulatória dos indicadores DEC e FEC.
A ETO, mesmo impactada pela incorporação plena do impacto do apagão de março de 2018 apresentou desempenho melhor em relação a meta re-

de 2017. Este foi o melhor desempenho desde a aquisição pelo Grupo Energisa em 2014.

-
mentos recordes realizados nos últimos quatro anos em linhas de distribuição de alta tensão, subestações e redes de distribuição. 

  

 
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 3201903222107360250.
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Distribuidoras
Média móvel 12 meses

DEC (horas) FEC (vezes) Limite 
DEC

Limite  
FEC

dez/18 dez/17 Var.(%) dez/18 dez/17 Var. (%) dez/18 dez/18
EMT 20,84 -17,8 12,49 19,05  
EMS 10,92 11,92 -8,4 5,72 11,89  
ETO 24,45 27,98 12,72 -18,9 25,92  18,01  
ESS -8,1 4,97 -7,5 8,27  

3. DESEMPENHO FINANCEIRO
3.1. Receita operacional bruta e líquida

Receita por Classe de Consumo 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

3.086,0 2.831,4 + 9,0 11.268,4 10.449,9 + 7,8
Residencial 1.279,8 + 11,9 4.595,7 + 10,2
Industrial - 4,1
Comercial + 8,0
Rural 285,5 + 7,2 + 12,5
Outras classes + 10,2 1.285,5 + 7,7

(+) Suprimento de energia elétrica + 41,0
109,7 14,5

(+) Disponibilidade do sistema elétrico 200,0 + 17,8
(+) Receitas de construção 295,5 254,5 - 1,0
(+) Constituição e amortização - CVA (59,8) - 412,0

182,4 + 7,5
- 87,4 270,1 158,7 + 70,2

(+) Outras receitas - 21,0 + 208,1
(=) Receita bruta 3.883,4 3.674,8 + 5,7 15.278,0 13.543,4 + 12,8

1.055,0 970,1 + 8,8 + 10,2
(19,4) - 57,7 42,7

(-) Encargos setoriais 240,4 + 50,2 970,7 + 27,2
(=) Receita líquida 2.450,6 2.483,7 - 1,3 10.069,5 8.977,2 + 12,2
(-) Receitas de construção 295,5 254,5 - 1,0
(=) Receita líquida, sem receitas de construção 2.155,1 2.229,2 - 3,3 9.019,2 7.916,2 + 13,9

Receita líquida por empresa 
Valores em R$ milhões

Período Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

EMT 1.051,8 1.014,7 + 12,2
EMS - 0,8 + 12,5
ETO 1.298,2 + 17,9
ESS 429,8 1.519,4
Total 2.451,5 2.482,7 - 1,3 10.072,2 8.975,6 + 12,2
Rede Energia Consolidada 2.450,6 2.483,7 - 1,3 10.069,5 8.977,2 + 12,2
Receita de construção 295,5 254,5 - 1,0
Rede Energia, sem receita de construção 2.155,1 2.229,2 - 3,3 9.019,2 7.916,2 + 13,9

3.2. Ambiente regulatório
3.2.1. Revisões e reajustes tarifários

Distribuidoras
Efeito para o Consumidor (%)

Início da 
Vigência

Processo  
RevisionalBaixa Tensão Alta e Média 

Tensão Médio

EMT + 5,94 08/04/2018 4CRTP
EMS + 7,91 + 9,87 08/04/2018 4CRTP
ETO + 10,15 + 10,04 04/07/2018 Reajuste Anual
ESS + 15,55 12/07/2018 Reajuste Anual

incorporou as distribuidoras CFLO, CNEE, EDVEP e EEB.
3.2.2. Base de remuneração regulatória

Distribuidora
Base de Remuneração Líquida 

(BRL) (Em R$ milhões) (1) Data revisão tarifária

3º Ciclo 4º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo
EMT abr/18
EMS abr/18
ETO 257,1 jul/12 jul/20
ESS 491,5 mai/12 jul/21
Total 3.423,5 6.412,0
WACC (antes de impostos) 11,36% 12,26%

3.2.3. Parcela B 

Distribuidora
Parcela B

DRA (1) DRP (2) Variação  
(R$ milhões) Variação % Processo  

Revisional
EMT 271,1 4CRTP
EMS 704,8 122,0 4CRTP
ETO 470,2 27,1 + 5,8 Reajuste Anual
ESS Reajuste Anual
Total 2.659,6 3.082,1 422,5 + 15,9

-

3.2.4. Créditos de subvenção tarifária, baixa renda e sub-rogação CCC

Recursos Decreto 7.891 e  
Baixa Renda (R$ milhões) 4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

EMT 79,4 + 5,0 281,1

EMS 45,9 189,5 + 12,5

ETO 87,4 + 17,0

ESS + 15,7 117,5 + 75,4

Total 182,4 169,7 + 7,5 736,4 604,0 + 21,9

Despesas operacionais

Composição das despesas operacionais 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

1 Custos e Despesas não controláveis 1.277,4 1.305,4 - 2,1 5.614,8 5.062,3 + 10,9
1.1   Energia comprada 1.099,5 - 9,4 + 5,0

177,9 92,4 + 92,5 + 78,2
2  Custos e Despesas controláveis 463,6 477,0 - 2,8 1.530,3 1.494,1 + 2,42

2.1 PMSO 448,1 495,8 - 9,6 1.514,9 1.407,5 + 7,6
2.2  Provisões/Reversões 15,5 (18,8) - 15,4 86,6 - 82,2

(49,4) (11,1) + 474,8
22,4 79,2 97,7 - 18,9

3 Demais receitas/despesas 164,4 185,7 - 11,5 692,3 632,7 + 9,4
159,7 - 2,2 589,7

4,7 22,4 - 79,0 81,1
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção) 1.905,4 1.968,1 - 3,2 7.837,4 7.189,1 + 9,0

Custo de construção (*) 295,5 254,5 - 1,0
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção) 2.200,9 2.222,6 - 1,0 8.887,7 8.250,1 + 7,7

Despesas com PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros)
PMSO Consolidado 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

Pessoal 208,1
Fundo de pensão 18,4 - 49,0
Material 28,7 27,0 100,8 92,5 + 9,0

197,4 - 14,0 575,2 + 9,0
Outras 127,5 - 8,5

Multas e compensações 0,8 25,9 11,0 54,8 - 79,9
15,8 - 15,8 48,5 44,7 + 8,5

Outros + 70,9
Total PMSO Consolidado 448,1 495,8 - 9,6 1.514,9 1.407,5 + 7,6
IPCA / IBGE (2018) 3,8% 
IGPM / FGV (2018) 7,5% 

3.4. EBITDA 

EBITDA (*) 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

(=) EBITDA 409,4 424,4 - 3,5 1.793,1 1.316,7 + 36,2
(+) Receitas de acréscimos moratórios 47,5 + 10,1
(=) EBITDA Ajustado 456,9 473,7 - 3,5 1.970,0 1.477,3 + 33,4

17,1 - 0,4 p.p 17,8 14,7
19,1 - 0,5 p.p

EBITDA 
Valores em R$ milhões

EBITDA EBITDA Ajustado

4T18 4T17 Var. % 4T18 4T17 Var. %

EMT 152,1

EMS 119,2

ETO 48,5 80,2

ESS 47,8

Rede Energia Consolidada 409,4 424,4 - 3,5 456,9 473,7 - 3,5

EBITDA 
Valores em R$ milhões

EBITDA EBITDA Ajustado

2018 2017 Var. % 2018 2017 Var. %

EMT 920,8 548,8 1.002,8

EMS + 27,5

ETO 259,0 - 1,9

ESS 221,8 + 8,0 + 8,9

Rede Energia Consolidada 1.793,1 1.316,7 + 36,2 1.970,0 1.477,3 + 33,4

em relação a 2017. 
Resultado Financeiro Consolidado 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

106,2 196,2 - 45,9 327,9 486,6 - 32,6
- 19,9 111,5 - 44,8

Acréscimos moratórios sobre contas em atraso 47,5 + 10,1
(4,1) - 27,5

9,2 15,7 - 41,4 17,1 29,8
2,0 1,1 + 81,8 5,1 4,5

(5,1) (10,0) - 49,0 (24,1)
24,5 - 80,2 - 70,7

(246,6) (359,6) - 31,4 (775,4) (921,2) - 15,8
(97,7) (74,7) + 9,8

(40,2) - (81,1) + 109,2
- 119,7 (25,4) -

(2,2) 5,0 - 15,5 -
10,5 + 884,8 19,2 + 298,4
11,9 - (88,5) 5,2 -

-
(17,2) - 77,9

(15,4) - - 50,0
(8,7) - (10,7) - 85,0

Incorporação de redes 22,1 - (55,4)
- (10,4)

(150,9) - 17,8 (255,7)
(140,4) (165,8) - 15,3 (447,5) (434,6) + 3,0

3.6. Lucro Líquido

Lucro Líquido 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T18 4T17 Var. % 2018 2017 Var. %

EMT 107,0 - 427,0 4,8 + 8.795,8
EMS 55,1 + 70,1 87,0
ETO 25,4 45,4 - 44,1 98,9 107,9
ESS 111,2 102,1 + 8,9

Rede Energia Consolidada 101,1 (33,6) - 577,6 117,0 + 393,7
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4. ESTRUTURA DE CAPITAL
4.1. Caixa e endividamento

-

-

Evolução da Alavancagem Consolidada

3.964,7 4.079,8 
4.583,4 4.784,9 

5.176,6 

2,7 2,5 2,5 2,4 2,6 

 dez/17  mar/18  jun/18  set/18  dez/18

 Dívida líquida  Dívida líquida / EBITDA Ajustado

Descrição 
Valores em R$ milhões

Controladora Consolidado
31/12/2018 30/09/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2018 31/12/2017

Circulante 1,9 0,7 1,8 761,8 1.101,1 1.079,4
- - - 491,5 754,5

1,4 0,5 1,4 41,1 41,1
0,5 0,2 0,4

- - - 27,2 19,1
- - -

Parcelamento de débitos energia comprada Itaipu - - - 78,0 117,0
- - - 25,0

Não Circulante 201,7 195,7 178,8 6.038,6 5.104,1 4.258,7
127,8 2.724,5

54,4 51,0
- - - 180,5 115,4 122,1
- - - - -

Parcelamento de débitos energia comprada Itaipu - - - - - 78,0
- - - (221,2)

Total das dívidas 203,6 196,4 180,6 6.800,4 6.205,2 5.338,1
224,1 10,5 1.104,7 871,1 1.200,9

Descrição 
Valores em R$ milhões

Controladora Consolidado
31/12/2018 30/09/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2018 31/12/2017

Total das dívidas líquidas (20,5) 118,8 170,1 5.695,7 5.334,1 4.137,2
(-) Créditos CDE - - - 147,9
(-) Créditos CCC - - - 55,2
(-) Créditos CVA - - -
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais (20,5) 118,8 170,1 5.176,6 4.784,9 3.964,7

(1) - - - 2,4 2,7

(1) EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios

5. INVESTIMENTOS

Investimentos Trimestre 
Valores em R$ milhões

Ativos Elétricos Obrigações Especiais Ativos  Não Elétricos Investimento Total
4T18 4T17 Var. 

%
4T18 4T17 Var. 

%
4T18 4T17 Var. 

%
4T18 4T17 Var. 

%
EMT + 92,7 82,8 10,4 240,9 175,8
EMS 49,9 + 59,9 4,5 22,4 7,7 + 190,9 45,7
ETO 75,9 - 2,8 4,4 0,7 - 80,4 - 8,1
ESS 44,4 0,0 5,5 - 48,0 45,1
Total 335,2 227,0 + 47,7 75,9 96,7 - 21,5 28,5 23,3 + 22,3 439,6 347,0 + 26,7

Investimentos 12 Meses 
Valores em R$ milhões

Ativos Elétricos Obrigações Especiais Ativos  Não Elétricos Investimento Total
2018 2017 Var. 

%
2018 2017 Var. 

%
2018 2017 Var. 

%
2018 2017 Var. 

%
EMT 217,8 18,9 - 1,4
EMS 179,1 199,7 25,1 - 90,1 48,4 12,8 + 278,1 - 45,9
ETO 284,0 180,0 + 57,8 (1,5) 54,5 - 8,7 - 25,0 291,2
ESS 114,0 12,8 12,2 29,9 - 59,2 151,5
Total 1.115,5 939,7 + 18,7 175,7 562,4 - 68,8 91,9 73,2 + 25,5 1.383,1 1.575,3 - 12,2

6. MERCADO DE CAPITAIS
6.1. Distribuição de dividendos 

6.2. Evento subsequente - Exercício da opção de venda de ações do capital da Rede Energia 

da Rede Energia.

7. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
-

A Administração.

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2018 (Em milhares de reais)

1 - Base de Cálculo 2018 2017 
8.977.152

Resultado operacional (RO) 292.442
Folha de pagamento bruta (FPB)

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Alimentação 79.779
Encargos sociais compulsórios

Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação 715
Cultura 0 0

5.725
1.141

Participação nos lucros ou resultados 54.984
Outros 7.981
Total - Indicadores sociais internos 373.884 70,34% 3,73% 328.627 61,59% 3,66%

3 - Indicadores Sociais Externos     Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Educação
Cultura
Saúde e saneamento 0
Esporte 508

0 0
Outros 2.494 941
Total das contribuições para a sociedade 9.845 1,35% 0,10% 6.030 2,06% 0,07%

Total - Indicadores sociais externos 3.602.902 490,61% 35,78% 3.230.216 1104,57% 35,98%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
741.440

0
Total dos investimentos em meio ambiente 1.017.993 138,62% 10,11% 38.938 13,31% 0,43%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
( ) não possui metas 

 
 

( ) não possui metas  
 
 

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017 

1.247
2.797

95 158
704

1.271

210

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial 2018 Metas 2019

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 14,02 14,02 
Número total de acidentes de trabalho 58 50 

( ) direção
( ) direção 

-
cias

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

( X ) dire-
ção

( ) direção 
-

cias

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram ( ) direção 
-

cias

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

( ) 
todos(as) 
+ Cipa

( X ) 
direção e 

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

( ) 
todos(as) 
+ Cipa

( ) não se ( ) segue 
as normas 

da OIT

( ) incenti-

a OIT

( ) não se as normas 
da OIT

( ) incenti-

a OIT

( ) direção
( ) direção 

-
cias

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

( ) direção
( ) direção 

-
cias

(as) em-
pregados 

(as)

( ) direção
( ) direção 

-
cias

( ) 
todos(as) 
emprega-
dos (as)

( ) direção
( ) direção 

-
cias

(as) em-
pregados 

(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de respon- ( ) não são 
conside-

rados

( ) são 
 sugeridos

( ) são ( ) não são 
conside-

rados

( ) são 
 sugeridos

( X ) são 

( ) não se ( ) apóia
( ) orga-
niza e ( ) não se ( ) apóia

( X ) 
organiza e 

na em-
presa no Procon 

15.187 18.440 

na em-
presa no Procon 

na empre- no Procon na empre- no Procon 

Em 2017: 6.771.746 Em 2017: 6.058.665
 

retido

 

retido
7 - Outras Informações 2018 2017 

7.1 - Programa Luz para Todos

Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4) 122.325 6.468
44.517
24.959

191.801 93.496
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Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo
Circulante

10.489 147.910
29

7 - -
8 - - 20.045
9 77.771 - -

Estoques - -
Tributos a recuperar 10 18.100

- -
12 - 782.445 475.078

Outros créditos 477.172 524.589
Total do circulante 312.840 78.682 4.552.066 4.029.500
Não circulante
Realizável a longo prazo

- - 88.445 101.527
7 - - 299.021
8 - - 14.919 21.825

Créditos com partes relacionadas 14
Tributos a recuperar 10 154.424

28 25.187
15 - -
12 - - 254.774 241.070

- -
- -

Outros créditos 1.148
182.398 213.739 6.786.283 5.685.200

17
Imobilizado 18 - -

19 - - 5.148.084
19 - - -

Total do não circulante 3.856.988 4.104.428 11.962.504 10.895.613
Total do ativo 4.169.828 4.183.110 16.514.570 14.925.113

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo
Circulante

Fornecedores 20 125 125 857.415 999.720
21
21 - - 491.547
22 1.400 1.400 41.058

27.028
Folha de pagamento - - 9.184
Impostos e contribuições 401 249.251
Parcelamento de impostos 24 - - 10.157
Encargos setoriais 25 - - 181.094

- -
Incorporação de redes 27 - -
Obrigações estimadas - - 45.494

12 - - 487.851
- - 42.117

Contribuição de iluminação pública - -
- - 8.987

29
Total do circulante 98.082 29.590 2.986.359 3.416.920
Não circulante

Fornecedores 20 - - 48.109 89.481
21 127.758 2.724.451
22 50.984

Impostos e contribuições - -
Parcelamento de impostos 24 - -
Tributos diferidos 15 422.520 1.571.170
Débitos com partes relacionadas 14 9.240

28 582 547
17 171.985 - -

- - -
12 - - 228.485

Encargos setoriais 25 - - 170.522
- - -

Incorporação de redes 27 - - 45.504 98.917
- -

29 21 112.208
Total do não circulante 813.542 1.165.163 9.177.235 7.372.740
Patrimônio líquido

Capital social  2.777.404 2.777.404 2.777.404 2.777.404
15.052 11.459 15.052 11.459

514.149 209.482 514.149 209.482
Outros resultados abrangentes (48.401) (9.988) (48.401) (9.988)
Participação dos Acionistas não controladores - - 1.092.772

Total do patrimônio líquido 3.258.204 2.988.357 4.350.976 4.135.453
Total do passivo e patrimônio líquido 4.169.828 4.183.110 16.514.570 14.925.113

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

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Operações continuadas
- - 8.977.152
- -
- -

Lucro bruto - - 1.838.223 1.175.023
(7.177) (2.728) (575.224)

Outras receitas - -
Outras despesas - (150.187)

17 211.710 - -
  420.074 208.982

14.095
(51.409) (107.797) (921.241)

  (37.314) (70.109) (447.474) (434.581)
Lucro antes dos impostos   382.760 138.873 734.392 292.442
Imposto de renda e contribuição social corrente 15 149 (140.190)
Imposto de renda e contribuição social diferido 15 (40.497)
Resultado de operações continuadas 111.229 577.591
Lucro líquido do exercício   399.564 111.229 577.591 116.997
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores   111.229 111.229
Acionistas não controladores - - 178.027
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária e preferencial - operações 
continuadas 42 
Ação preferencial - - - -

0,1942 0,0541 0,1942 0,0541

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 111.229 577.591

  Outros resultados abrangentes
Total de outros resultados abrangentes do exercício 100.551
Atribuível a:
Acionistas controladores 100.551
Acionistas não controladores - - 178.027

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receitas
- - 12.482.425

Outras receitas - -
- -
- -

(-) Insumos adquiridos de terceiros
- -

1.077
Outros custos operacionais

7.148 2.728
Valor adicionado bruto (7.148) (2.728)
Depreciação e amortização - -

(7.148) (2.728) 5.547.910

17 211.710 - -
510.755

Valor adicionado total a distribuir 434.999 248.256 6.771.746 6.058.665

Pessoal
Remuneração direta - 418.892

- -
FGTS - -

Federais
Estaduais - - 2.410.771
Municipais - - 4.589
Obrigações Intrassetoriais - -

Remuneração de capitais de terceiros
51.409 107.797

Aluguéis -
Remuneração de capitais próprios

19.978 19.978
94.897 94.897

- - - -
Lucros retidos 79.251 79.251
Participação dos acionistas não controladores nos lucros - - 178.028

434.999 248.256 6.771.746 6.058.665

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Atividades operacionais
111.229 577.591

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 15 175.445

- - - 40.000
- - (158.748)

17 (211.710) - -
- -

Depreciação e amortização - -
- - 57.278
- - -
- (11.115)
- - 88.502
- -
- - (119.701)

Pagamento baseado em ações - - 510 -
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante

- -
- - (55.219) (10.722)

(Aumento) de estoques - -
(Aumento) de tributos a recuperar (2.959) (120.290) (85.152)

- - (54.147)
12 - - (295.995)

(Aumento) de outros créditos (205.554)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante

Aumento (Diminuição) de fornecedores -
(Diminuição) de folha de pagamento - -
Aumento (Diminuição) de impostos e contribuições sociais (18) 125.894
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (202.402)
(Diminuição) de obrigações estimadas - - (2.470)

12 - -
Aumento (Diminuição) de outras contas a pagar 1 (5)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 542 (15.947) 667.184 678.582
Atividades de investimentos

158.858
- - -

construção 18 - - (1.192.907)
201.998 - -

Partes Relacionadas (204.151) (11.295) (184.555)
- -

17 - (105) - -
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de investimentos 434.026 16.768 (1.175.223) (875.807)

21 - -
21 - -
21 (4.455) (4.457)

Partes relacionadas 18.745 (25.295)
Pagamento de parcelamento de impostos - - (9.594)
Pagamento de parcelamento de encargos setoriais - -
Pagamento de parcelamento de fornecedores 20 - - (127.181) (159.928)
Pagamento de incorporação de redes 27 - -

Aquisição de participação adicional de não controladores - - -
-

(392.201) (23.640) 266.568 137.061
Variação líquida do caixa 42.367 (22.819) (241.471) (60.164)

10.489 449.545
10.489 147.910

Variação líquida do caixa 42.367 (22.819) (241.471) (60.164)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
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Reservas de lucros
Dividendos

adicionais propostos
Outros resultados

abrangentes
Total atribuído aos

acionistas controladores
Participação dos acionistas

não controladoresNotas
Capital  

social 
Reservas de 

 capital Legal
Retenção de 

 Lucros
Lucro  

acumulado 
Total  

consolidado

Saldos em 01 de janeiro de 2017 2.777.404 5.719 10.716 - 113.954 - 690 2.908.483 1.184.982 4.093.465
- - - - - - - -
- - - - - 111.229 - 111.229 116.997

- - -
- - - - - - - -
- - - - - - (65.968)

       Retenção de Lucros - - - 79.251 (79.251) - - - -
- 5.740 - - - - - 5.740 (124) 5.616
- - - - - - (14.657)

  -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.777.404 11.459 16.277 193.205 - - (9.988) 2.988.357 1.147.096 4.135.453

- 510 - - - - - 510 - 510
- - - - - - 178.027 577.591

- - - -
- - 19.978 - - (19.978) - - - -
- - - - - (94.897) - (94.897) (218.919)

       Retenção de Lucros - - - - - - -
- 144 - - - - - 144 (299) (155)

-
- - - - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.777.404 15.052 36.255 477.894 - - (48.401) 3.258.204 1.092.772 4.350.976

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário).

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Rede Energia Participações S.A (“Rede Energia” ou “Companhia”), com sede em Cataguases, estado de Minas Gerais, é uma sociedade anônima 

-

Distribuidoras Data da concessão Data de vencimento
Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S/A (“ESS”) 07/07/2015
Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A (“ETO”)
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia (“EMT”) 11/12/1997 10/12/2027
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A (“EMS”) 04/12/1997
Outros Serviços Natureza

-
gia elétrica, teleatendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica

-

-

-
-

Distribui-
ção de energia elétrica: 

-

-

-
te Distribuidora de Energia S/A (“ESS”) que incorporou as empresas Companhia Nacional de Energia Elétrica (“CNEE”), Empresa de Distribuição 

-

-
Geração de energia elétrica: A controlada EMT possui Contrato de Concessão 

-

-

-

-

Comercialização de energia elétrica: A controlada Companhia Técnica de Comercialização de Energia ope-

Serviços: 

de energia elétrica, teleatendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica. Recuperação judicial de controladas: 

-
-
-

-

Descrição Rede Energia CTCE Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 155.357 47.751 203.108

(+) Atualização (1) 11.481
17.857 21.849

(-) Liquidação/Cessão de Créditos (5.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 180.239 54.267 234.506

(+) Atualização (1) 11.480 14.979
4.970

(-) Liquidação/Cessão de Créditos (5.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 203.536 61.775 265.311

natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado na situação atual. A Administração da Companhia entende que essa 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
2.1. Declaração de conformidade: 

Board - IASB. A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas 

pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2019. 2.2. Moeda funcional e base de mensuração: -

2.3. Julgamento, estimativas e premissas: A 
-

-

3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1. Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting 
Standards Board. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, ainda não adotadas pela Companhia

Normas Descrição
Aplicação obrigatória:  

períodos anuais com início em ou após
Operações de arrendamento mercantil / Leases

IFRS 17 Contratos de seguros

i. CPC 06 R2) Ope-
rações de arrendamento mercantil/IFRS 16-Leases  

-

-

 em 

-
Transição:

contratuais (covenants

Consolidado
Impacto sobre o balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo
Direito de uso -
Arrendamentos operacionais
ii. Outras alterações

-

seu empreendimento controlado em conjunto. Normas e interpretações revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Companhia à partir 
de 01 de janeiro de 2018 (i) CPC 47 - Receita de contratos com cliente / IFRS 15: -

-

-

o reconhecimento dos custos com os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, anteriormente registrados em despesas operacionais, para deduções 
a receita operacional. O CPC 47 determina ainda que as controladas só podem reconhecer os efeitos de um contrato com um cliente quando for 

atendimento e entrega da sua obrigação de desempenho. A seguir são apresentados os impactos de adoção do CPC47 no balanço patrimonial e nas 

Balanço patrimonial
2018 

(Apresentado) REF
2018 

(Sem impacto do CPC47/IFRS15)
Ativo

(a)
(a) -

-
Total do Ativo circulante e não circulante 1.6514.570 - 1.6514.570

Demonstração do Resultado
2018 

(apresentado) REF

2018 
(Sem impacto do CPC47/

IFRS15)
(a) 10.092.847
(a)

577.591 577.591
Atribuível à
Acionistas controladores    -
Acionistas não controladores 178.027 - 178.027

  

 
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 3201903222107360254.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 55 

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49

(ii) CPC 48 – Instrumentos Financeiros / IFRS 9: : 

-

Solely payments of principal and interest - SPPI). Em suma, os 

Modelo Contexto

contratuais 

-

Aqueles que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores.

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9
-

impairment. A recei-
ta de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidas no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é registrado no resultado.

-
impairment são reconhecidos 

-

 Classificação CPC 38/IAS 39 Classificação CPC 48/
IFRS 9

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado

Mantidos Até o Vencimento Custo Amortizado

 IFRS 9
PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Fornecedores Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Parcelamento de tributos Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado
Mensurados pelo Custo Amortizado Custo Amortizado

Instrumentos Financeiros - MtM
Redução no valor recuperável (impairment)

impairment

-
-

3.2. Resumo das principais práticas contábeis: 
a. Caixa e equivalentes de caixa

-
-

: Reconhecimento inicial e mensuração 

-

transferidos. Mensuração subsequente

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

A Provisão para perdas esperadas de créditos 
de liquidação duvidosa - (PPECLD) -

. 

-
necedores e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - 

instrumentos de hedge em um hedge 
-

Mensuração subsequente -  
valor justo por meio do resultado -

pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge 
hedge 

justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia 
Empréstimos e recebíveis - Após o reconhecimento inicial, emprés-

-

-
-

-
-
-

A Companhia e suas 

-

-
-

justo do item objeto de “hedge”, oriundo do risco de “hedge”, é registrado no resultado a partir desta data. Antes de 1º de janeiro de 2018, a docu-

A partir de 1º de janeiro de 2018 -
-

-

-

Hedges de valor justo

c. Clien-
tes, consumidores e concessionárias - englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por 

d. Estoques - -
ceiro indenizável da concessão

-
-

contrato de concessão fornecem a Administração base para entendimento de que as condições para aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 

-

-

g. Investimentos -
-

h. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
impairment) acumuladas, 

-

-
duais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 

i. Intangível 
-

-

j. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - -

-

-
k.  - são capitalizados nas obras em 

l. Redução a valor recuperável

-

-

-

-

. Ágio: -

. Ativos intangíveis: 

. Avaliação do valor em uso: as principais 
(i) Receitas -

(ii) Custos e despesas operacionais - os custos e 
despesas variáveis são projetados de acordo com a -

(iii) Investimentos de capital

principais são fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Companhia e das controladas, nas premissas macro-
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m.  - são demons-

n. Derivativos

-
o. Impos-

to de renda e contribuição social - A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda corrente e diferidos, 

-

-

p. 

q. Provisões - uma 
-

-
r. Ajuste a valor presente

-
s. Dividendos

t. Receita - 

-

-

se encontra u. Benefícios pós emprego

-
-

-

-

v. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante)
w. De-

monstração do valor adicionado 

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Ramo de atividade
% de participação

2018 2017
Controladas diretas
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. Distribuição de energia
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Distribuição de energia
Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A. Distribuição de energia
Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S.A. Distribuição de energia 99,25 98,99
Companhia Técnica de Comercialização de Energia Comerc. Energia 99,90 99,99
Rede Power do Brasil S.A. 99,99 99,99
QMRA Participações S.A. 100,00 100,00

99,90 99,90
Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. (2) - 100,00
Controlada indireta
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. (1) Distribuição de energia

-
minação dos saldos de receitas e despesas, decorrentes de negócios entre as empresas.
5. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO - CONSOLIDADO

empreendimentos de geração e distribuição, teleatendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica. Resumem-se a seguir as 
a) Informações sobre segmentos:

 
2018

Distribuição Serviços Total
-

Receitas Intersegmentos -
Total 10.069.539 35.243 10.104.782
Receitas Financeiras 29.814
Despesas Financeiras (779.575)
Total (308.758) (138.716) (447.474)
Depreciação e amortização 610.084 1.092 611.176

873.910 (139.518) 734.392

 
2017

Distribuição Serviços Total
8.977.152 - 8.977.152

Receitas Intersegmentos -
Total 8.977.152 34.301 9.011.453
Receitas Financeiras 412.957 92.995 505.952
Despesas Financeiras
Total (393.827) (40.754) (434.581)
Depreciação e amortização 587.042 2.656 589.698

328.917 (36.475) 292.442
Distribuição Serviços 2018 2017

Ativos dos segmentos divulgáveis 15.977.325 619.214 16.596.539 15.240.491

225.589
Passivos dos segmentos divulgáveis 11.240.418 1.005.145 12.245.563 11.105.038

2.945.198
8.295.220 882.182 9.177.402

b) Conciliação de receitas, lucros, ativos e passivos por segmento
2018 2017

Receita
10.104.782

Eliminação de receitas intersegmentos
Receita líquida consolidada 10.069.539 8.977.152
Depreciação e amortização

Depreciação e amortização consolidada 611.176 589.698

505.952
Eliminação de receitas intersegmentos (4.245) (19.292)

327.856 486.660

(779.575)
Eliminação de receitas intersegmentos 4.245 19.292

(775.330) (921.241)
Lucros 

292.442
Lucro antes dos impostos 734.392 292.442

2018 2017
Ativo

15.240.491

Total Ativo consolidado 16.514.570 14.925.113
Passivo

Total passivo consolidado 12.163.594 10.789.660

6. CAIXA, EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO ABERTO E RECURSOS 
VINCULADOS
6.1 Caixa e equivalente de caixa (avaliados ao valor justo por meio de resultado): 

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa e depósitos bancários à vista 800 732 67.547 24.567

52.056 9.757 80.363 364.814
- - - 27.198

Compromissada 9.757
Total caixa e equivalentes de caixa - circulante 52.856 10.489 147.910 389.381
6.2 Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (avaliadas ao valor justo por meio do resultado): 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 171.237 29 956.873 811.495
- - 15.117 2.450

Compromissada (1) - - 251 14.217
(2) 29 29 101.805

Fundos de Investimentos Exclusivos (3) 171.208 - 751.255 361.433
782 - 5.149

- 1.911
- - - 55.097

  Compromissadas -
-

55.058 - 79.072
- 149.858
- 22.981

  Letra Financeira Subordinada (LFS) - - - 977
     Letra do Tesouro Nacional (LTN) 2.220 - -
     Nota do Tesouro Nacional (NTNB) - 27.909 -
Outros instrumentos - - - 50

(4) - - 88.445 101.527
Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (5) 171.237 29 956.873 811.495
Circulante 29
Não circulante - - 88.445 101.527

-

7. CLIENTES, CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS - CONSOLIDADO
-

 

Saldos a vencer Saldos vencidos
PPECLD 

(6)

Total
Até 60 

dias
Mais de 60 

dias
Até 90 

dias
91 a 180 

dias
181 a 360 

dias
Há mais  

de 360 dias 2018 2017
Valores correntes: 

Residencial - 7.778 429.079
Industrial 99.521 - 19.299 4.074
Comercial - 58.074 9.280 (20.147) 219.417
Rural - 1.047 2.292 (2.292) 99.714
Poder público - 14.125 557 7.277 (7.277)
Iluminação pública - 90 2.289 (2.289) 28.470 14.598

29.011 - 5.408 41.992 (41.992) 41.098
- - - - - - - - 1.047

Fornecimento não faturado - - - - - -
- - - - - -

Valores renegociados:
Residencial 15.291 8.585 4.287 22.821
Industrial 2.120 1.259 (12.048) 7.179
Comercial 5.171 1.581 1.548 7.955
Rural 4.427 11.792 778 (8.170) 8.788
Poder público (1) 1.284 89 97 (4.044)
Iluminação pública 1.510 89 52 - - (57)

158 28 (290) 4.888
- - - - - - - -

(3) - - - - - (27.728)
Subtotal -clientes 1.303.323 214.897 361.497 54.311 32.460 136.268 (221.143) 1.881.613 1.548.191
Suprimento Energia - Moeda 
Nacional (3) - - - - 21.027 -

- - - - - - - -
Redução do uso do sistema de 
distribuição (4) 12.201 - - - - - - 12.201 12.201
Outros (5) - 2.097 249.022
Total 1.347.894 214.897 497.415 71.227 34.557 253.616 (238.676) 2.180.930 1.793.481
Circulante
Não Circulante 299.021

Elétrica - CCEE.
Composição dos saldos da CCEE 2018 2017

(a) 21.027 21.027
 Sub-total créditos CCEE
(-) Aquisições de energia na CCEE

 Total débitos CCEE
-
-
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2018 2017
Saldos iniciais - 2017 e 2016 313.858 288.988

319.890) 313.858
Alocação:

70.429
10.785 8.747

8. TÍTULOS DE CRÉDITOS A RECEBER 

 
Consolidado

2018 2017
(1) 21.042

 (2) -

(24.095)
(70.429)

34.964 40.476
Circulante 20.045
Não circulante 14.919 21.825
EMT:  

2018
Prefeitura Municipal de Alta Floresta 1.025

4.021
4.127

Total 65.763
ESS: (1) A contro-

-

Prefeituras 2018
290

SANTO ANASTÁCIO
Total
ETO: 

Prefeituras 2018 2017
- 1.427

Araguatins 541
Palmeirópolis 97

28
Taguatinga

442 -
Miranorte (*) -
Porto Nacional (*) -
Cachoeirinha (*) -
Colmeia (*) 107 -

50 -
Total 9.135 11.859

Outras controladas: 
pela controlada CTCE.

Consolidado (*)
Vencidos 9.452
2019 11.498
2020 11.841
2021 5.290
2022 em diante
Total 105.393

9. DIVIDENDOS A RECEBER

Controladas
Controladora

2018 2017
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A
Rede Power do Brasil S/A 11.415

Energisa Sul Sudeste S/A 2 14.911
Total - Circulante 77.771 43.996

10. TRIBUTOS A RECUPERAR
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
- - 190.524

Imposto de renda retido fonte - IRRF - 2.950
281.995

Contribuição social sobre o lucro - CSLL 
Contribuições ao PIS e a COFINS - -
Outros 552 180 29.297
 Total 27.401 24.442 647.669 527.379
Circulante 18.100
Não circulante 154.424

11. REAJUSTES, REVISÕES TARIFÁRIAS E OUTROS ASSUNTOS - CONSOLIDADO
11.1. Reajustes tarifários: 

Distribuidoras Resolução Homologatória
Efeito médio a ser percebido pelos 

consumidores (%) Vigência (início)
ESS 12/07/2018
ETO 04/07/2018

11.2. Revisões tarifárias: 
-

Distribuidoras Resolução Homologatória Efeito médio para o consumidor (%) Vigência (início)
ESS
EEB (*)
CNEE (*)
EDEVP (*)
CFLO (*)
ETO
EMT 08/04/2018
EMS 08/04/2018

11.3. Bandeiras tarifárias: 

-

2018 2017
Verde Verde
Verde Verde

Março Verde Amarela
Abril Verde Vermelha Patamar 1
Maio Amarela Vermelha Patamar 1

Vermelha Patamar 2 Verde
Vermelha Patamar 2 Amarela

Agosto Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 1
Setembro Vermelha Patamar 2 Amarela
Outubro Vermelha Patamar 2 Vermelha Patamar 2

Amarela Vermelha Patamar 2
Dezembro Verde Vermelha Patamar 1
11.4. Outros assuntos regulatórios - sobrecontratação: A sobrecontratação das distribuidoras do Grupo Energisa é decorrente, principalmente, da 

-

12. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS (CVA) - CONSOLIDADO
-

Saldo  
em 2017

Receita  
Operacional

Resultado 
Financeiro

Trans-
ferência

Saldo em 
2018

Valores 
em Amor-

tização

Valores 
em 

 Constitui-
ção

Circu-
lante

Não  
Circu-

lanteAdição
Amorti-

zação Remuneração
Itens da Parcela A (1)

Energia elétrica comprada para 
774.057 184.910 589.147 582.790

 PROINFA 294 2.575 (1.557) 24 (87) 1.249 118
 Transporte de Energia Elétrica 

(17.921) 1.091 171 20.127 21.757
Transporte de Energia Elétrica 
Itaipu 2.124 (1.747) 220 9.404 988 2.590

 Energético CDE - 77.010 719 (10.145) 2.279

20.592 21.108 400 (20.122) - 2.941
Sobrecontratação de energia (4) 117.299 1.145 28.722 2.741

1.427 948 27 (97) 949 709 240
28.052 74.582 17.509 85.014 19.209

Garantias (7) 2.214 2.522 - 1.787
Saldo a Compensar (8) 25.527 14.052

54.548 (15.122) 7.129 1.501
  Total Ativo  716.148 864.833 (531.390) 27.482 (39.854) 1.037.219 268.727 768.492 782.445 254.774

Saldo  
em 2017

Receita  
Operacional

Resultado 
Financeiro

Transfe-
rência

Saldo 
em 2018

Valores 
em Amor-

tização

Valores 
em Cons-

tituição
Circu-

lante
Não Cir-

culanteAdição
Amorti-

zação
Remune-

ração
Itens da Parcela A (1)

Energia elétrica comprada para 
- - - - - -

1.521 (75) (2) (87) - - - - -

 - ESS (2i) - 229.504
Transporte de Energia Elétrica - 

(10.289) 171 418
Transporte de Energia Elétrica 
 - Itaipu 1.481 (1.122) (490) 15 195 195 - 195 -

 Energético - CDE (19.921) 1.518 (10.145) - (1)

Neutralidade da Parcela A (48.171) (20.122) 4.598
Sobrecontratação de energia (4) 70.878 177.002

(5) 29.771 72.070 (7.455) - - -
71 (58) 4 (97) 89 - 89 25

- (1) (1.042) - -
Saldo a Compensar (8i) 1.245 4.011 14.771 955

(9) (45.442) 10 18.474 18.459 15 18.471
  Total Passivo  739.158 580.074 (600.007) 36.965 (39.854) 716.336 227.019 489.317 487.851 228.485
Saldo Liquido (23.010) 284.759 68.617 (9.483) - 320.883 41.708 279.175 294.594 26.289
(1) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A (CVA)

Encargo de Serviço do Sistema - ESS

Neutralidade da Parcela A
Repasse de sobrecontratação de energia (energia excedente -

de curto prazo. (5) Devoluções tarifárias:

Exposição de submercados: 
Garantias Financeiras: Repasse dos custos decorrentes da liquidação e custódia das garantias 

Saldo a Compensar da CVA do ciclo anterior:

-

  

 
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 3201903222107360257.
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Circular 210/2018-SFF/ANEEL.
13. OUTROS CRÉDITOS

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
(1) - - 29.412

- - 111.151
- - 10.284
- - 5.775
- - 1.425

Adiantamentos a fornecedores e empregados 87 - 22.782
(2) - -

- -
- -

Outros créditos a receber - CELPA (4) 2.771 80.581
(4) - - (27.808)

Sub-rogação do CCC (5) - -
Créditos com terceiros - Alienação de bens e direitos  - - 18.500
Padrão de Energia - -

- - -
Despesas pagas antecipadamente - -
Créditos a receber de terceiros 4.782 4.782

(7) - -
Créditos Fiscais -- - -
Créditos a receber do Estado de Tocantins (8) - -

(8) - - (40.000) (40.000)
(9) - -

Outros 4.848
Total 9.369 7.216 556.935 635.025
Circulante 477.172 524.589
Não circulante 1.148
(1) Subvenção Baixa renda - consolidado: 

 EMT ETO EMS ESS Total
Saldos consolidados em 2017 12.524 6.831 5.973 4.084 29.412

18.808 135.250
Ressarcimento CCEE (136.395)
Saldos consolidados 2018 8.831 7.097 7.893 4.446 28.267
(2) Subvenção CDE - Desconto tarifário - consolidado: 

primeiro trimestre de 2019.

 EMT ETO EMS ESS Total
Saldos consolidados em 2017 74.710 11.797 27.836 21.339 135.682

Ressarcimento CCEEs
Saldos consolidados em 2018 54.442 12.864 27.099 20.359 114.764

-

Banco Daycoval: 

-

Créditos 
a receber CELPA: Crédito que a Companhia e as controladas diretas EMT, ETO, EMS, ESS, e Multi Energisa tem a receber da Centrais Elétricas 

Sub-rogação CCC:  A controlada EMT foi enquadrada na sub-rogação do direito de uso da Conta de Consumo de Combus-
-

Obra Status Valor aplicado Valor sub-rogado Recebido
A receber
2018 2017

Sistema de Transmissão Sapezal / Comodoro 19.019
Sistema de Transmissão Rondolandia 1.154
Sistema de Transmissão Paranorte 4.915 772
Total 53.125 41.782 17.466 24.316 30.439
Circulante 10.414 5.321
Não Circulante 13.902 25.118

Créditos a receber de terceiros: Crédito a receber das Centrais Elétricas Brasileiras 
S/A: 

público de energia elétrica. (8) Créditos a receber do Estado de Tocantins: 

 2018 2017
Principal

(88.744)
Amortização - Ações
Total 50.343 75.696

(40.000) (40.000)
Total não circulante 10.343 35.696

 Aquisição de combustível da conta CCC: A controlada Energisa Mato 

(10)  Outros: Inclui provisão para créditos de liquidação duvidosa no 
valor de R$
14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

-

Sergipe - Distribuidora de Energia S/A (ESE), Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO), Energisa Minas Gerais Distribuidora de 

Eletricidade do Ace (ELETROACRE), Energisa Soluções S/A (ESO), Energisa Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A (ESOLC), Energisa 

-

Controladora: 

 
2018 2017

Ativo Passivo Ativo Passivo
Mútuos 
. Companhia Técnica de Comercialização de Energia (“CTCE”) - - 104.282

- - -
88.140 - -

- - -
5.827 9.240 - 200.171

. Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A - - 55.191 -
. Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A (“EEVP”) - 204 -

- - -
. Rede Power do Brasil S/A (“Rede Power”) - - -

 Total 131.417 9.240 182.609 387.564

Condições dos contratos:
Mútuos Taxa Nominal Vencimento(*)

Energisa S/A 
Média ponderada dos juros de empréstimos captados 

(2)

Companhia Técnica de Comercialização de Energia S/A (1) 04/05/2020
Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A (1) 01/08/2020
Companhia Técnica de Comercialização de Energia S/A (créditos 

(2)

QMRA Participações S/A (1)
Média ponderada dos juros de empréstimos captados 

01/01/2019
(2)

Rede Power do Brasil S/A (1)

(1)

Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A 
(1) 01/08/2020

(1)

maio de 2018. O contrato com QMRA Participações S/A (1) foi liquidado em dezembro de 2018. (1) Os mútuos possuem prazo de 24 meses, nos 

-

de 2018, a Administração da controlada optou pela liquidação antecipada do contrato de mútuo.

Consolidado:
Controladas
Companhia Técnica de Comercialização de Energia 
QMRA Participações S/A 
Rede Power do Brasil S/A (2.144)

99

Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A
Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A 1.495
Energisa S/A (19.721)
Total em 2018 (14.466)
Total em 2017 (58.017)
Saldos dos ativos: Ativos

Rede Energia QMRA 2018 2017
Denerge Mútuo 88.140 - 88.140
Energisa Mútuo 5.827 - 5.827 78.459
EEVP Mútuo - 204
 131.249 - 131.249 208.432
Saldos dos passivos: Passivos

Rede 
Energia QMRA CTCE

Energisa  
Tocantins 

(1 e 2)

Energisa 
Mato  

Grosso (1 e 2)

Energisa 
Sul- 

Sudeste 
(1 e 2)

Energisa 
Mato 

Grosso do 
Sul (1 e 2) 2018 2017

Energisa Mútuo - - - - - - - -
Créditos adquiridos 

9.240 - 995 - - - -
Energisa - - - 150.721 890.814
Denerge Mútuo - - - - - - - - 5.189
 9.240 - 995 215.234 316.133 208.726 150.721 901.049 1.205.430

da Companhia, adquiridos dos credores.

Resultado do exercício:

Empresas
Rede 

Energia CTCE QMRA
Multi 

Energisa
Energisa 

Tocantins
Energisa 

Mato Grosso
Energisa 

Sul-Sudeste

Energisa 
Mato Grosso 

do Sul 2018 2017
Energisa Mútuo (19.721) - - - - - (119.789)
Energisa - - - - (25.402)
EEVP Mútuo 1.495 - - - - - - - 1.495 754
Denerge Mútuo (110) - 279 - - - -
 (12.201) (3.145) (97.033) 279 (16.653) (25.402) (16.332) (10.539) (181.026) (125.556)

Empresas

Serviços Contratados
Energisa Soluções  

Construções S/A (1)
Energisa  

Soluções S/A (1)
Multi 

 Energisa (1)
Energisa 

S/A(2)
Energisa  

Serviços Aereos 2018 2017
Multi Energisa - - - -
ESS 19.784 -
EMS 11.545 11.947 40.598
EMT 44.084 11.284 504 107.288
ETO 20.572 4.841 4.780 882 48.719
EPB - - - - 2.752
EBO - - 524 - - 524
EMG - - - - 1.095
ENF - - - -
ESE - - - - 1.089

95.985 26.280 35.988 125.296 1.692 285.241 212.737

atendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica, estão suportados por contratos que foram homologados pela ANEEL. (2) 

Remuneração dos administradores: 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Remuneração dos membros do Conselho de Administração - 1.488
Remuneração da Diretoria - -

(*) 7 - 5.114

-

-

target

performance (Performance Shares) outorgadas outorgadas com base no modelo de Monte Carlo para permitir a incorporação das condições de 

Monte Carlo
Total de opções de ações outorgadas 108.124

(a)

Volatilidade (b)

Valor justo na data da outorga 
  

 
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 3201903222107360258.
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correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o Total 
-

15. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE. 

-

 
Consolidado

2018 2017
Ativo

Imposto de Renda 417.549
Contribuição Social
Total - ativo não circulante 871.369 838.038

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Passivo

Imposto de Renda 1.155.272
Contribuição Social 111.844 112.845 428.771 415.898
Total - passivo não circulante 422.520 426.304 1.619.802 1.571.170
Total passivo não circulante Líquido 422.520 426.304 748.433 733.132

 Controladora
2018 2017

Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

(401.401)

Total Passivo Não Circulante (1.242.706) (422.520) (1.253.837) (426.304)
 Consolidado

2018 2017
Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Ativo/Passivo
890.481

52.759

544.594
128.781

Marcação a mercado - empréstimos 91.792 1.119
50.041 17.015

2) (2.189.597)
1)

(188.407) (188.407)

(84.789) (40.419)
- - (215)

Total (1.304.753) (748.433) (1.114.903) (733.132)
Total - Ativo Não Circulante 3.459.368 871.369 3.506.185 838.038
Total Passivo Não Circulante (4.764.121) (1.619.802) (4.621.088) (1.571.170)

-

Exercício Consolidado
2019
2020
2021
2022

2024
2025 a 2027
Total 871.369
Os -

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro antes dos impostos 292.442

(47.217)

- - (2.979)
- -
- - - (27.925)

- -
145.270 71.981 - -

(728) - (1.075)
Outras adições 24 (1.912) 9.202

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 16.804 (27.644) (156.801) (175.445)

-

16. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO - CONSOLIDADO 

-

-
-

Saldo 2017 Adições (1) Baixas indenizável da concessão (2) Saldo 2018
Energisa Mato Grosso (EMT) (28.422) 154.900
Energisa Tocantins (ETO) 240.711 1.152.117
Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) 140.188 (9.587) 915.844
Energisa Sul Sudeste (ESS) 4.882 (21)
TOTAL GERAL 3.468.480 550.806 (57.266) 270.132 4.232.152

Saldo 2016 Adições (1) Baixas Receitas operacionais (2) Incorporação Saldo 2017
Energisa Mato Grosso (EMT) -
Energisa Tocantins (ETO) 704.017 21.957 -
Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) 585.802 2.170 -
Energisa Sul Sudeste (ESS) 12.572 4.580 -
Empresa Elétrica Bragantina S.A. - - -
Companhia Nacional de Energia Elétrica 5.854 - (5.894) -
Companhia Força e Luz do Oeste 1.527 - 19 (1.549) -
Empresa de Distrib. de Energia Vale Paranapa-
nema S.A. - - -

TOTAL GERAL 2.650.946 710.102 (51.316) 158.748 - 3.468.480

17. INVESTIMENTOS 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Participação em controladas - -
Outros
Total 3.674.590 3.890.689 32.447 32.316

2018

Informações sobre as controladas

Informações sobre  
o investimento da  

controladora

Controladas %

Nº ações 
/ cotas 

detidas / 
mil

Capital 
social Ativo Passivo

Patri-
mônio 

Líquido

Resultado 
do exer-

cicio

Equiva-
lência 

Patrimo-
nial

Investi-
mentos

Distribuição 456.349 3.195.461
Energisa Tocantins 500 592.921
Energisa Mato Grosso 122.780 222.849
Energisa Mato Grosso do Sul 414 124.129 79.455 799.281
Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S.A. 99,25 110.142

Comercialização (7.526) -
Companhia Técnica de Comercialização de 
Energia (1) 99,9 1 500 18.289 197.828 -

Prestação de Serviços 4.587 8.816
-

99,9 1 5.000 24.875 8.825 4.590 4.587
Holdings e demais Companhias (26.146) 470.210
QMRA Participações S.A. 100 2.194 (74.209) (74.209) 2.194
Rede Power do Brasil S.A. 100

Total 427.264 3.674.487

2017

Informações sobre as controladas

Informações sobre 
o investimento da 

controladora

Controladas %

Nº ações 
/ cotas 

detidas / 
mil

Capital 
social Ativo Passivo

Patri-
mônio 

Líquido

Resultado 
do exer-

cício

Equiva-
lência 

Patrimo-
nial

Investi-
mentos

Distribuição 163.956 3.340.785
Empresa Elétrica Bragantina S.A. (1) - - - - - - -
Companhia Nacional de Energia Elétrica (1) - - - - - - 12.970 12.801 -
Companhia Força e Luz do Oeste (1) - - - - - - -
Energisa Tocantins 500 2.241.115 828.880
 Energisa Mato Grosso 122.780 1.290.081
Energisa Mato Grosso do Sul 414 58.141
Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S.A. (1) 98,99 1.758.422 1.158.409
Empresa de Distrib. de Energia Vale
  Paranapanema S.A. (1) - - - - - - 12.281 12.281 -

Comercialização (5.368) -
Companhia Técnica de Comercialização de 
Energia (2) 99,99 1 500 -

Prestação de Serviços 4.344 11.715
-

99,9 1 5.000 28.894 11.727 11.715
Holdings e demais Companhias 48.778 538.086
QMRA Participações S.A. 100 49.870
Rede Power do Brasil S.A. 99,99 577.742 45.007
Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. 100 1 1.112 1.288 - 1.288 (127) (127) 1.288

Total 211.710 3.890.586
-

Movimentação dos investimentos:

Controladas
Saldo  

em 2017

Subscrição/ 
aquisição e 

AFAC
Ganho/Perda  

aquisições de ações
Divi- 

dendos

Outros 
Resultados 

Abrangentes

Equiva-
lência 

Patrimo-
nial

Saldo  
em 2018

Distribuição 3.340.785 1.412 3.532 (572.177) (34.440) 456.349 3.195.461
Energisa Tocantins - 2.142 592.921
Energisa Mato Grosso 1.290.081 - 222.849
Energisa Mato Grosso do Sul - (1.197) 79.455 799.281
Energisa Sul Sudeste 1.412 110.142

Comercialização - - - - - (7.526) -
Companhia Técnica de Comercialização de 
 Energia (1) - - - - - -

Prestação de Serviços 11.715 - - (4.185) (3.301) 4.587 8.816
11.715 - - (4.185) 4.587

Holdings e demais companhias 538.086 46.350 61 (87.469) (672) (26.146) 470.210
QMRA Participações S.A. - - - (74.209) 2.194
Rede Power do Brasil S.A. -
Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A.(2) 1.288 - - (1.288) - - -

Total 3.890.586 47.762 3.593 (663.831) (38.413) 427.264 3.674.487

Controladas
Saldo  

em 2016

Subscrição/ 
aquisição e 

AFAC
Incor- 

poração

Ganho/Perda 
aquisições de 

ações (3)
Divi- 

dendos

Outros 
Resultados 

Abrangentes

Equiva-
lência 

Patrimo-
nial

Saldo  
em 2017

Distribuição 3.422.589 105 - (2.656) (232.537) (10.672) 163.956 3.340.785
Empresa Elétrica Bragantina S.A. - (101.822) - (2.495) - -
Companhia Nacional de Energia Elétrica 79.740 - (85.180) - - 12.801 -
Companhia Força e Luz do Oeste 18.708 (18.524) - -
Energisa Tocantins - - - (109.220)
Energisa Mato Grosso - - (5.289) 1.290.081
Energisa Mato Grosso do Sul - - - (10)
Energisa Sul Sudeste - Distribuição de
 Energia S.A. 
Empresa de Distrib. De Energia Vale 
Paranapanema S.A. - (144.124) - - 12.281 -
Comercialização - - - - - - (5.368) -
Companhia Técnica de Comercialização 
de Energia (1) - - - - - - -
Prestação de Serviços 8.403 - - - (1.032) - 4.344 11.715

- - - - 11.715
Holdings e demais companhias 500.312 - - - (10.998) (6) 48.778 538.086
QMRA Participações S.A. - - - - -
Rede Power do Brasil S.A. - - -
Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. 1.725 - - - - (127) 1.288
Total 3.931.304 105 - (2.656) (244.567) (10.678) 211.710 3.890.586

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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Provisão para perdas em participação societária - investimento:
 Controladora

2018 2017
Passivo Não circulante - Provisão para perdas em participação societária
Companhia Técnica de Comercialização de Energia - CTCE 171.985
Total - passivo não circulante 179.377 171.985

18. IMOBILIZADO - CONSOLIDADO

Taxa média de  
depreciação (%) Saldo 2017 Adições

Transfe- 
rências Baixas

Depre- 
ciação Saldo 2018

Imobilizado em Serviço

1.979 - - - - 1.979
- 47.190 (101) - 107.810

81 - - - - 81
18.190 8.115 - -

Total do imobilizado em serviço 80.971 (101) -

(490) - - -
-

(80) - - - - (80)
(11.745) - 1

Total Depreciação acumulada (51.002) - 40 (7.479)
Subtotal Imobilizado 29.969 19.759 (7.479)
Imobilizado em curso 44 19.715 (19.759) - - -
Total do Imobilizado 30.013 20.158 - (61) (7.479) 42.631

Taxa média de  
depreciação (%) Saldo 2016 Adições (*)

Transfe- 
rências Baixas (**)

Depre- 
ciação Saldo 2017

Imobilizado em Serviço

1.525 - 290 - 1.979
(7.404) -

- - - 81
10.729 942 (159) - 18.190

Total do imobilizado em serviço 99.506 19.561 7.902 (45.998) - 80.971

(51) - (490)
(27.252) - 2.829

- (595) (80)
(5.809) - (547) (11.745)

Total Depreciação acumulada (68.626) (19.850) (164) 39.452 (1.814) (51.002)
Subtotal Imobilizado 30.880 (289) 7.738 (6.546) (1.814) 29.969
Imobilizado em curso - - 44
Total do Imobilizado 31.223 7.150 - (6.546) (1.814) 30.013

19. INTANGÍVEL E ATIVO CONTRATUAL - INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

Taxa média 
de amortiza-

ção (%) Saldo 2017 Adição
Transfe- 

rências Baixas (*)
Amorti- 

zação (**) Saldo 2018
Intangível em Serviço

- 429.955 - 12.570.802
Amortização Acumulada -
Subtotal - 5.450.185
Em Curso 24 - - 4
Total Intangível 5.794.077 5.450.189
Obrigações vinculadas à concessão

Custo - (24.090) - -
Amortização Acumulada (1.720.224) 1.079 - (124.905)
Total das Obrigações vinculadas à concessão 1.079 - (124.905) 1.095.584

4.550.144 489.185
Ativo contratual - infraestrutura em cons-
trução (***)
Em construção -

Em construção 94.155 174.958 24.090 -
Total do ativo contratual - infraestrutura 
 em construção 597.940 1.188.589 (489.185) -
Total Intangível 5.148.084 1.187.513 - (598.195) (636.259) 5.101.143

-

-

Taxa média 
de amortiza-

ção (%) Saldo 2016 Adição (*)
Transfe- 

rências Baixas (**)
Amorti- 

zação (***) Saldo 2017
Intangível em Serviço
Custo - -
Amortização Acumulada
Subtotal 5.828.042 (55.244)
Em Curso -
Total Intangível
(-) Obrigações vinculadas à concessão

Custo 872.488 - -
Amortização Acumulada (951.798) - - (1.720.224)
Subtotal -
Em Curso (225.887) - 94.155
Total das Obrigações vinculadas à concessão (225.887)
Total Intangível 5.515.235 1.020.875 - (765.346) (622.680) 5.148.084

-

-

-

Obrigações vinculadas à concessão: 2018 2017
Contribuições do consumidor (1)

(2) 995.109
(2)

8.249
241.585 241.585

(-) Amortização acumulada (1.720.224)
Total

1.095.584
94.155

Total 2.645.697 2.670.478

20. FORNECEDORES 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
CCEE (1) - -
Contratos Bilaterais (2 e 4) - -

(2) - -
- -

(2) - - 4.891 4.417
125 125 178.178

Total 125 125 905.524 1.089.201
Circulante 125 125 857.415 999.720
Não Circulante - - 48.109 89.481

-

-

-

21. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
-

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Empréstimos e Financiamentos - Moeda Nacional 127.758 2.872.287
Empréstimos e Financiamentos - Moeda Estrangeira - -

- - 2.298
- - (540) (5.507)
- -
- - 14.014

Total 146.569 128.226 3.922.202 3.497.259
Circulante 772.808
Não Circulante 127.758 2.724.451

Empresa / Operação

Total

Encargos  
Financeiros Anuais

Venci-
mento

Periodici-
dade Amorti-

zação (Taxa efetiva de juros) (4)

Ga-
ran-
tias 
(*)2018 2017

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
4.925 Final R

11.741 10.859 Final R
129.502 112.442 Final -

Total em Moeda Nacional
Total Rede Energia 
 Participações S.A. 146.569 128.226
EMT

Mensal R
Mensal R

CCB - Santander(2) jun/19 Mensal R + A

Repasse BNDES - Bradesco (1) - Mensal a A

Repasse BNDES - Itaú (1) - 85.858 Mensal a A
Repasse BNDES - Bradesco (1) - Mensal A
Repasse BNDES - Itaú (1) - Mensal A

- 252.778 out/18 Final A

 Santander (2) 200.149 dez/20 Semestral a A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (2.755)
Total em Moeda Nacional

ML (2) 205.940 jan/21 Final a A

47.525 jun/22
Anual a partir 

de 2021 A

47.518 jun/22
Anual a partir 

de 2021 A
- set/21 Final A
- out/19 Final A
- Final A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação

Total em Moeda Estrangeira 189.499
Total EMT 1.981.982 1.793.114
EMS

291.414 291.414 Mensal R
220.504 Mensal R

Repasse BNDES - Bradesco (1) - 41.942 Mensal a A

Repasse BNDES - Itaú (1) - Mensal a A
Repasse BNDES - Bradesco (1) - 29.287 Mensal A
Repasse BNDES - Itaú (1) - Mensal A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação - (1.091) - - - -
Total em Moeda Nacional 511.918 -

47.898 mai/22
Anual após 

2021 A

47.877 mai/22
Anual após 

2021 A
- set/21 Final A

(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (757) (988)

(57) - - - -
Total em Moeda Estrangeira
Total EMS 691.600 739.735
ETO

abr/22 Mensal R
SELIC out/19 Mensal R

CCB - Santander (2) 41.742 jun/19 Mensal R

Repasse BNDES - Bradesco (1) - Mensal a A

Repasse BNDES - Itaú (1) - Mensal a A
Repasse BNDES - Bradesco (1) - Mensal A
Repasse BNDES - Itaú (1) - 20.848 Mensal A

 
 Emissão (2) CDI set/19 Final a A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (540) - - - -
Total em Moeda Nacional 414.088

201.514 jun/21 Final R

mai/22
Anual a partir 

de 2021 A

mai/22
Anual a partir 

de 2021 A
Merrill lynch Loan - jan/21 Final A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (717)

- - - -
Total em Moeda Estrangeira
Total ETO 773.264 652.171
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Empresa / Operação

Total

Encargos  
Financeiros Anuais

Venci-
mento

Periodici-
dade Amorti-

zação (Taxa efetiva de juros) (4)

Ga-
ran-
tias 
(*)2018 2017

ESS
CCB - Santander (2) 1.425 4.275 jun/19 Mensal R + A

Repasse BNDES I - Itaú (1) - Mensal a A
Repasse BNDES II - Itaú (1) - 29.111 Mensal A
Nota Promissória - SAFRA (2) Final A
Total em Moeda Nacional 12.040 88.101

- 25.804 Trimestral A

jun/22
Anual a partir 

de 2021 A

jun/22
Anual a partir 

de 2021 A
Banco BBM 55722 Operação 

- abr/18 Final A
Merrill lynch Loan (2) - abr/20 Final A

-
Anual a partir 

de 2022 A
Merrill lynch Loan (2) - ago/21 Final A
(-) Custo de captação incorrido na 
contratação (480)

(8) - - - -
Total em Moeda Estrangeira
Total ESS 324.690 180.224
CTCE

4.097 Final -
Total em Moeda Nacional 4.097
Total CTCE 4.097 3.789
Em Moeda Nacional 2.882.824
Em Moeda Estrangeira
Total Rede Consolidada 3.922.202 3.497.259

nos licenciamentos ambientais.

Empresas Valores
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
Energisa Mato Grosso Sul Distribuidora Energisa S/A
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A
Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S/A
Total 650.168

Empresas Valores
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
Energisa Mato Grosso Sul Distribuidora Energisa S/A
Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S/A 
Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A
Total 635.425

-

Moeda/indicadores 2018 2017

SELIC
CDI
IPCA
IGP-M
LIBOR

TR
IPC-FIPE

 Controladora Consolidado
2020 -
2021 - 1.019.187
2022 -

-

Total 146.101 3.394.837

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Saldos iniciais em 2017 e 2016 128.226 107.184 3.497.259 3.167.857

-
Custos Apropriados - -

1.120 290.957
- - 10.724

Pagamento de principal - - (970.898)
Pagamento de juros (1.117) (207.471)
Saldos iniciais em 2018 e 2017 146.569 128.226 3.922.202 3.497.259
Circulante 772.808
Não circulante 127.758 2.724.451

Empresas Contratos 2019 2020 2021 em diante Total
ETO

Banco Santander - - 13
189 189 646

21 21 29 71
527 - - 527
750 210 297 1.257

EMT
197 197 690

LOAN EDC 22 22 76
219 219 766

EMS
199 199 681
22 22 76

221 221 757
ESS

94 94 141 329
10 10 17 37

 104 104 158 366
 TOTAL 1.294 754 1.098

22. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
2.748.854

(-) custos de captação incorridos na captação - - (17.578)
- - 77.778 -

Total 1.448.125
Circulante 1.400 1.400 41.058
Não Circulante 50.984

Operações

Total

Emissão

Nº de Titulos  
Emitidos  

circulação Rendimentos
Venci-
mento

Amortização/ 
parcelas

Taxa 
efetiva  

de 
juros2018 2017

REDE ENERGIA
22/12/09 Final

Total REDE ENERGIA 56.966 52.384
ETO

19/07/17 jun / 22 Final
19/07/17 jun / 24 Final

10.040 out / 22 Final
1.872 1.799 1.775 / 1.775 out / 24 Final

out / 27 Final

118.012 117.788 out / 22 Anual após out/20

242.415 - 19/10/18
240.000 / 

240.000 set / 25
(-) custos de captação (8.429)

21.207 -
Total ETO 470.427 207.238
EMS

19/07/17 set / 22 Anual após set/20
10.905 out / 22 Final

2.115 out / 24 Final
out / 27 Final

out / 22 Anual após out/20
154.008 - 15/02/18 15.000 / 15.000 Final

- 19/10/18
155.000 / 

155.000 set / 25
(-) custos de captação (4.459) (2.218)

11.049 -
Total EMS 773.568 453.778
EMT

- 15/05/14 mai / 21
Mensal, após 

88.770 19/07/17 81.885 / 81.885 jun / 22 Final
19/07/17 jun / 24 Final

11.112 10.544 / 10.544 out / 22 Final
2.072 1.991 out / 24 Final

out / 27 Final

out / 22 Anual após out/20
482.824 - 47.000 / 47.000 Final

- 19/10/18 set / 25
(-) custos de captação incorridos na 
contratação 

-
Total EMT 1.207.391 534.327
ESS

44.720 19/07/17 jun / 22 Final
41.892 19/07/17 jun / 24 Final

8.580 / 8.580 out / 22 Final
1.599 / 1.599 out / 24 Final
2.977 / 2.977 out / 27 Final

104.844 / 
104.844 out / 22 Anual após out/20

70.704 - 19/10/18 70.000 / 70.000 set / 25
(-) custos de captação incorridos na 
contratação 

-
Total EMT 284.327 200.398
TOTAL 2.748.854 1.465.703
 (-) custos de captação (33.953) (17.578)

77.778 -
Total em moeda nacional 2.792.679 1.448.125
CONSOLIDADO 2.792.679 1.448.125

pro rata temporis, desde a última data de pagamento de remuneração, bem como dos encargos 

-

 Controladora Consolidado
2020 -
2021 -
2022 -

- 299.958

Total 55.566 2.751.621

Empresas Contratos 2019 2020 2021 em diante Total
EMT

2.206
2.196

19 19 73
9 15

24 30
224 224 412 860

1.015 1.015 2.198
1.222 5.805 8.714

8.797
ETO

455 1.059

17 17
2 2 9

20
198 198

1.478 8.429
EMS

182 182 683
19 19 74

10 16
29

271 202 843
414 414 897

1.277 1.917
1.092 2.104 4.459
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Empresas Contratos 2019 2020 2021 em diante Total
ESS

497 1.159
212 212 1.163

27 59
2 2 8 12

18 24
178 178 684

1.114 1.672

TOTAL 8.077 18.815

Descrição
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Saldos iniciais em 2017 e 2016 52.384 48.174 1.448.125 701.502

- - 1.154.522

- - 77.778 -
Custos empréstimos - - (22.852) (17.578)

4.582 4.202 4.582 4.202
Pagamento de principal - - (128.480)

- - -
Pagamento de juros
Saldos iniciais em 2018 e 2017 56.966 52.384 2.792.679 1.448.125
Circulante 1.400 1.400 41.058 86.878
Não circulante 50.984 1.361.247

23. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

 
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
- -
- - 8.904

Encargos Sociais 9 - 15.755
- - 18.548 29.821

Contribuição Social s/ o Lucro - CSLL (b) - - 12.802
Contribuições ao PIS e a COFINS 47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

- - 1.510 91
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF 105
Outros 15 11.470
Total 453 401 514.806 477.205
Circulante 401 249.251
Não Circulante - -

-
trolada EMS possui liminar de suspensão de cobrança com depósito judicial. 
24. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - CONSOLIDADO

Descrição 2018 2017
ICMS
TOTAL 62.269 71.863
Circulante 10.157
Não Circulante

 
 Valor original Multa Juros Total
ICMS 4.085
TOTAL 30.948 4.085 27.236 62.269

 2018
2019
2020
2021
Após 2021
Total 62.269
Circulante
Não circulante

25. ENCARGOS SETORIAIS - CONSOLIDADO
 2018 2017

87.477
2.790 2.782

Ministério de Minas e Energia - MME
14.117 5.452

155.120
Total 351.616 379.818
Circulante 181.094
Não circulante 170.522

-

-
gações especiais.
26. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS, FISCAIS E REGULATÓRIOS - CONSOLIDADO

Controladora Fiscais 2018 2017
Saldos iniciais - não circulante 2017 e 2016 547 547 690

- -
- -

582 582 547

Consolidado Trabalhistas Cíveis Fiscais Regulatórios 2018 2017
Saldos iniciais - não circulante 2017 e 2016 180.899 186.489 12.264 18.833 398.485 401.627

51.478 45 - 111.995 159.907
(522) (2.418) (59.704) (77.570)

Pagamentos realizados (75.712) (40.400) - -
4.879 12.798 7.974

146.098 171.866 12.465 17.033 347.462 398.485
(77.452)

Perdas prováveis - consolidado: Trabalhistas: 

Cíveis: Nos processos 

-
Fiscais: 

Regulatórias: As controladas EMT, EMS, ETO e ESS possuem processos 

Perdas possíveis: A Companhia e 

Controladora Trabalhistas Cíveis Fiscais 2018 2017
Saldos iniciais - 2017 e 2016 8.595 223.497 1.115 233.207 514.963
Alterações Valor Pedido 19.802 12.005 32.127 (130.797)
Alterações de Prognóstico (50) - - (50) (161.301)
Encerramento - - (8.913) -

48 7.682 10.342
- 250.615 13.438 264.053 233.207

Consolidado Trabalhistas Cíveis Fiscais Regulatórios 2018 2017
Saldos iniciais -2017 e 2016 122.428 937.258 1.410.054 32.497 2.502.237 3.140.216

11.821 0 590.036 279.380
Alterações Valor Pedido 0 (112.748) (245.121)
Alterações de Prognóstico (2.721) 120.457 490.805 (260.811)
Encerramento (84.405) 0 (126.710) (527.267)

5.090 84.940 2.079 141.727 115.840
137.708 1.805.226 1.507.906 34.507 3.485.347 2.502.237

Trabalhistas: A maioria das ações tem 

-
Cíveis: 

-

Rede Energia: 

EMT: -

-

2017), onde se discute matéria relacionada a danos morais e materiais. EMS: 

-

-

ETO: 
Fiscais: 

-

-
EMT: 

-

construir uma solução para a arrecadação deste tributo, por meio da participação da Companhia, na condição de mero agente arrecadador. As discus-

EMS: 

ETO: -
 

- c
- cobrança de 

-
• Regulatório: 

27. TAXAS REGULAMENTARES - CONSOLIDADO

Movimentação 2018 2017
Saldos em 2017 e 2016 96.917 154.340

12.927
Amortização
Saldos em 2018 e 2017 39.494 96.917
Circulante
Não circulante -

e o principal nas demais.
28. INCORPORAÇÃO DE REDES - CONSOLIDADO

-

Descrição 2018 2017
Saldo em 2017 e 2016 209.970 313.013

51.778

Saldo em 2018 e 2017 209.970
Circulante
Não circulante 45.504 98.917

29. OUTROS PASSIVOS

Descrição
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Participações Empregados - -
- -

Entidade Seguradora - -
Retenção de caução contratual empreiteiras - - 4.740
Rede Energia - Banco Pine - - -
Parcelamentos de multas regulatórias - - -
Adiantamentos de clientes 152 155

- - 12.201 12.201
Encargos emergenciais (ECE e EAE) - - 17.182 17.077

- - 2.477
- - 17.149
- - 47.022
- -

Outras contas a pagar 172 42.085
Total 189 290.204 245.907
Circulante 
Não Circulante 21 112.208

-
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30. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30.1 Capital Social: -

30.2 Reserva de Capital:
2018 2017

 (!) 11.459
 (2) -

510 -
Total 15.052 11.459

-

30.3 Reserva de lucros - reserva legal:
-

troladas): 

Controladas Órgão Governamental Nº do laudo constitutivo
Redução de Imposto de Renda (consolidado)

2018 2017
EMT 114/2014
ETO 
Total 95.741 4.296

30.5 Dividendos: O Estatuto Social determina a distribuição 

2018 2017
111.229

- -
(19.978)

Lucro líquido ajustado para cálculo dos dividendos 379.586 105.668
94.897

Total dos dividendos 94.897 26.417

30.6 Outros resultados abrangentes: 

2017 2016
Saldo em - 2017 e 2016 (9.988) 690

(58.202)
19.789 5.501

Saldo em - 2018 e 2017 (48.401) (9.988)
30.7. Participação de acionistas não controladores: 

Participação 
acionária e 
no capital 

votante
Saldo  

em 2017

Resultado 
atribuído  

aos acionistas  
não controla-

dores
Divi- 

dendos

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Transações  
entre sócios

Saldo  
em 2018

(192.495) (11.418) 788
180.408

81 (102) (1) - 815
51 5 (9) - - 47

(155) (7) - - -
8 5 (4) (4) - 5

 1.147.096 178.027 (218.919) (13.133) (299) 1.092.772

 

Participação  
acionária e no 

capital votante
Saldo  

em 2016

Resultado 
atribuído aos 

acionistas não 
controladores

Divi- 
dendos

Subscri-
ção de 

aumento 
de capital

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Transa-
ções entre 

sócios
Saldo  

em 2017
- (2.895) -

9.289 - (1.051) -
4.220 298 (108) - - - 4.410
1.058 170 (98) - - -

28 (29) (45) - - 277
881 - 0 -

47 5 (1) - 0 - 51
- 508 (152) - (79) 244

(150) (5) - - - - (155)
8 4 - - - - 8

 1.184.982 5.768 (39.551) (45) (3.979) (79) 1.147.096

31. RECEITA OPERACIONAL - CONSOLIDADA

  

2018 2017
Fora do escopo dos auditores 

independentes

R$

Fora do escopo dos audito-
res independentes

R$
Nº de  

consumidores MWh
Nº de  

consumidores MWh
Residencial 7.082.891
Industrial
Comercial 
Rural 2.177.197
Poder Público
Iluminação Pública 4.799 907.111

4.474 299.418
Consumo Próprio - 929 -
Subtotal 3.791.985 16.920.699 11.268.431 3.722.652 16.704.479 10.449.874
Suprimento de energia elétrica - -

- - 14.507
Disponibilização do sistema de transmissão e de 
distribuição 558 - 489 - 727.575
Receita de Construção (1) - - 1.050.288 - -

- - - - 5.792
Penalidades Regulatórias (2) - - - - -
Outras Receitas Operacionais - - - -

- - - - 158.748
- - - - -
- - - - -
- - 412.019 - -
- - - -

Total - receita operacional bruta 3.792.543 18.011.310 15.278.021 3.723.141 18.073.852 13.543.445
Deduções da receita operacional
ICMS - - - - 2.410.771
PIS - - - -
COFINS - - 1.057.158 - -
CPRB - - 1.080 - -
ISS - - 1.754 - - 1.505

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- TFSEE - - - - 10.892
Total - - 5.208.482 - - 4.566.293
Total - receita operacional líquida 3.792.543 18.011.310 10.069.539 3.723.141 18.073.852 8.977.152

-

Meses Despacho 2018 2017
(2.009) 105

84
Março 1.482 (5.244)
Abril (17.501)
Maio 

(15.710)
(12.998) (7.511)

Agosto (2.174)
Setembro 2.884
Outubro (5.115) 4.220

- 4.285
Dezembro
Total (57.734) (42.713)

32. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 

Controladora

Natureza do Gasto Despesas Operacionais Gerais e Administ.
Total

2018 2017
Pessoal e administradores 44 44 -

1.077
- -

Outras 1.847
7.177 7.177 2.728

Consolidado

Natureza do Gasto Custo do Serviço
Despesas 

Operacionais Total
Com 

Energia 
Elétrica De Operação

Prestado a 
Terceiro

Gerais e 
Administ. 2018 2017

- - -
Encargo de uso-sistema de transmissão e distribuição - - -
Pessoal e administradores - 470.219 182

- - -
- 8.908 (251) 9.745 18.402

Material - 81.598 100.804
- -

Depreciação e amortização - 572.555 -

- - -

regulatórias - - (11.115)
Custo de construção - - 1.050.288 - 1.050.288
Outras - 87.449

5.614.864 1.569.550 1.046.902 575.224 8.806.540 8.207.267
Energia elétrica comprada para revenda:

Consolidado

MWH (1)
Energia elétrica comprada para 

revenda
2018 2017 2018 2017

Energia de Itaipú - Binacional 2.942.272
Energia de leilão 1.952.271 1.815.910
Energia bilateral

Energia de curto prazo - CCEE

411.777 150.859 142.855
- - -
- -

Total 21.285.496 21.292.315 4.891.316 4.656.319
(1) Informações fora do escopo dos auditores independentes.
33. OUTROS RESULTADOS

 
Consolidado

2018 2017

Total 69.054 65.671

Impostos sobre ganhos (PIS/COFINS) (4.100)
Outras - (1.475)

Total (150.187) (108.533)

34. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

 
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas Financeiras
1.708

- -
- - 28

Atualização dos contratos de mútuo 14.141 42.851
Atualização depósito judicial 1.548 - 5.112 4.492

29.829
- - 27.482

(787) (24.095)
- - -
- - -
- - -
- - 1.950 4.958

Atualização CCC - -
- -
4 9 9.975

 14.095 37.688 327.856 486.660
Despesas Financeiras

(4.455)
- - (81.051)
- - (88.502) 5.184
- -
- -

Instrumentos Financeiros - - 119.701
Atualização dos contratos de mutuo (92.595)

(5.118) 15.515
- - (17.219)

Despesas com IOF (915) (1.579)
(12.798) (7.975)

(10.978) (1.599)
- - -
- - -
- -
- -
- - - (44.215)
- - -

Atualiz. parcelamento de impostos e encargos - - - (4.770)
- - (10.448)
- - (12.928)

(5.928) 1.400
(51.409) (107.797) (775.330) (921.241)
(37.314) (70.109) (447.474) (434.581)
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35. COBERTURA DE SEGUROS 

-

Ramos Data de vencimento
Importância Segurada 

(R$ mil)
Consolidado

2018 2017
Riscos Operacionais 07/11/2020 90.000 2.212

90.000
Auto-Frota
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*) 870

- - 2
Transporte Nacional 04/04/2019 Até 2.000/transporte 125 159

50.000 181
12/01/2020 289/drone 19 -

 8.638 5.682

36. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO 
Hierarquia de valor justo: 

-

Controladora

Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Ativos
Custo amortizado:

10.489 10.489
Créditos com partes relacionadas

Valor justo por meio do resultado
2 29 29

29 29
Passivos
Custo amortizado:
Fornecedores 125 125 125 125

Débitos com partes relacionadas 9.240 9.240
212.900 212.900

Consolidado

Nível
2018 2017

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Ativos
Custo amortizado:

147.910 147.910

Créditos com partes relacionadas

Valor justo por meio do resultado
2 811.495 811.495

2
5.482.887 5.482.887

Passivos
Custo amortizado:
Fornecedores 905.524 905.524 1.089.201 1.089.201

 arrendamento mercantil
Débitos com partes relacionadas
Parcelamento de tributos 

7.280.808
Valor justo por meio do resultado:

2 44.484 44.484
44.484 44.484

Derivativos: -

Hedge Accounting: Em de 01 de julho de 

Fair 
Value Option: 

Incertezas: 

-
lizadas e apresentadas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. Administração 

Gestão de Risco de Capital: 
Consolidado

2018 2017

Partes Relacionadas (c)
(147.910)

4.878.998

2,02
-

Risco de liquidez: 

Controladora

 

Taxa média de juros 
efetiva ponderada (%)

meses
Até 6 
meses

De 6 a 
12 meses

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Mais de 
5 anos Total

Fornecedores 125 - - - - 125

- 8.912 211.794
Total 125 4.332 10.739 8.912 211.794 235.902

Consolidado

 

Taxa média de 
juros efetiva 
ponderada 
(%)meses

Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Fornecedores - - 48.109 910.518

212.725
82.889 141.540

Total 1.033.739 677.309 3.659.603 1.736.190 3.248.665 10.355.506

-
Risco de crédito: 

Exposição a riscos de crédito: 

Nota
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017

10.489 147.910
29 811.495

7 - -
8 - -
12 - -

- -
- -

Créditos com partes relacionadas 14
Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: 

-

Operação
Notional 

(USD)
Custo Financeiro (% a.a.) Venci-

mento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
EMT

Fair Value Option
Fair Value Option
Fair Value Option

15/01/2021 Fair Value Option
08/09/2021 Fair Value Option
21/10/2019 Fair Value Option
12/11/2021 Fair Value Option

EMS
14.429 Fair Value Option
14.429 Fair Value Option
17.115 08/09/2021 Fair Value Option

ETO
Fair Value Option
Fair Value Option

29/01/2021 Fair Value Option
51.778 Fair Value Option

ENERGISA SUL SULDESTE
Fair Value Option
Fair Value Option

29.740 09/04/2020 Fair Value Option
15.928 Fair Value Option
19.704 Fair Value Option

Operação
Notional 

(BRL)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva
Itaú BBA X EMT 81.885
Itaú BBA X EMT

10.544 17/10/2022
15/10/2024
15/10/2027
15/09/2025

Itaú BBA X ETO
Itaú BBA X ETO

17/10/2022
1.775 15/10/2024

15/10/2027
240.000 15/09/2025

Itaú BBA X ESS
Itaú BBA X ESS
Itaú BBA X ESS 22.121
Itaú BBA X ESS

8.580 17/10/2022
1.599 15/10/2024
2.977 15/10/2027

70.000 15/09/2025
17/10/2022
15/10/2024
15/10/2027

155.000 15/09/2025

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017

 “Fair Value Option” 
 Posição Ativa
 
 Swap Cambial Posição Passiva

 15.485
 

-

Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
- -
- Posição Ativa

-
 Swap Cambial Posição Passiva

-
-

 -
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Fair Value Hedge
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2018 2017 2018 2017
1.222.950

Posição Ativa

1.222.950 Posição Passiva
(1.244.770)

 

-

Análise de sensibilidade: 
Variação cambial: Considerando a manutenção 

-

Operação Exposição Risco
Cenário I 

(Provável) (*)

Cenário II 
(Deterioração 

de 25%)

Cenário III 
(Deterioração 

de 50%)
Dívida Moeda Estrangeira – USD e LIBOR (1.920.917)

- (207.795) (555.251)
Swap Cambial
Posição Ativa

- 207.795 555.251
Posição Passiva

- - - -
Subtotal 707.942
Total Líquido (1.212.975) (1.212.975) (1.212.975) (1.212.975)

Varia-
ção das taxas de juros: 

Operação Exposição Risco
Cenário I  

(Provável) (*)

Cenário II  
(Deterioração 

de 25%)

Cenário III  
(Deterioração 

de 50%)
Dívida Moeda Local – Taxa de Juros (1.222.950) (1.222.950) (1.222.950) (1.222.950)

- - - -
Swap de Juros
Posição Ativa

- - - -
Posição Passiva

(1.244.770) (1.244.770)
- -

Subtotal Alta CDI
Total Líquido (1.126.263) (1.126.263) (1.238.223) (1.349.357)

Instrumentos
Exposição 

(R$ mil) Risco
Cenário I 

 (Provável) (1)

Cenário II  
(Deterioração 

de 25%)
Cenário III 

 (Deterioração de 50%)

Alta CDI 84.275

Swap Alta CDI (89.491)
Alta CDI (194.959)

Alta IPCA (50.208)
 Alta TR - - -
Subtotal (2) (501.988)
Total - perdas (2) (5.322.530) (267.238) (334.048) (400.858)

37. BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO 
37.1. Plano de Aposentadoria e Pensão: 

-

-
EMT: a) Plano de Benefícios I: 

-
teado pelos assistidos. b) Plano de Benefícios II: 

-

pela patrocinadora. EMT, ETO e ESS: c) Plano de Benefícios Elétricas BD-I: 

EMT, ETO, ESS e EMT: d) Plano de Benefícios Elétricas-R: 
-

por empresa patrocinadora. e) Plano de Benefícios Elétricas-OP: 

f) Plano Energisa CD: 

data base 31 de dezembro de 2018: a) Premissas utilizadas nesta avaliação atuarial:
2018

BD-I OP R Plano I Plano II
I - Premissas Biométricas

BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por 

N/A Light Média Light Média
N/A
N/A

Composição Familiar (Assistidos)
II - Variáveis Econômicas

Atuarial 

1 1 1 1,00 1,00
N/A

Nula Nula
III - Regime Financeiro de 
 Capitalização

 
Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado

2017
BD-I OP R Plano I Plano II

I - Premissas Biométricas
BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por BR-EMS 2015 por 

N/A Light Média Light Média
N/A
N/A

Composição Familiar (Assistidos)
II - Variáveis Econômicas

Atuarial 

Fator Capacidade Salarial e de 
1 1 1 1,00 1,00

N/A
Nula Nula

III - Regime Financeiro de 
 Capitalização

 
 Projetado

 
 Projetado

 
 Projetado Projetado Projetado

-

 

EMT EMS ETO ESS Total - 2017

BD-I, OP e R
Plano I, Plano 

II e R BD-I, OP e R BD-I, OP e R
Plano I, Plano II, 

BD-I, OP e R
 Valor presente da obrigação de benefício 

 Saldo no início do exercício - 2017 197.260 159.953 16.554 111.328 485.095
509 259 1.419

 Custo dos juros 17.828 10.057

Plano OP) - - -
 Ganhos/Perdas atuariais 11.004 521 54.920

202.362 177.459 17.870 121.666 519.357
 Valor justo dos ativos do plano 
 Saldo no início do exercício - 2017 190.718 205.190 15.065 113.816 524.789
 Retorno esperado 17.285 1.401
 Contribuições efetuadas (participantes e empresa) 1.118 710 594 511

(14.540) (7.744)
 Ganhos/Perdas atuariais (27.014) (1.854)

167.567 222.838 14.245 103.875 508.525
 Posição líquida (34.795) 45.379 (3.625) (17.791) (10.832)

 BD-I (1.757) (9.525)
 OP 17.489
 R (120)
 Total (17.791)

(120) (17.791)
 Superavit não registrado - 45.499 - - 45.499
 Circulante (12) (551)
 Não circulante (108)

 
Consolidado

2018 2017
(29.559)

Contribuições da Companhia/Participantes
Outros Resultados Abrangentes
Receitas e (Despesas) correntes

-

Total (56.331) (29.558)

 
EMT EMS ETO ESS Total

BD-I, OP e R Plano I, Plano II e R BD-I, OP e R BD-I, OP e R BD-I, OP e R
1 241 1.004

17.775 (28)
(9.057) (24.975)

Contribuição dos participantes do plano 492 - - - 492
12 551

-

e, também, dados históricos de gastos incorridos e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações 

A controlada 

Reconciliação 2018
Efeito em ORA

251
Posição líquida em 2018 (909)
Circulante (77)
Não Circulante
37.3. Plano de saúde: 

-

seus empregados, administrados por operadoras reguladas pela ANS. No caso de rescisão e ou aposentadoria, os empregados podem permanecer 

 
Consolidado

2018 2017
22.045

947
4.274 2.581

Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial 14.241

Circulante
Não Circulante

 
Consolidado

2019

(8.878)

38. COMPROMISSOS – CONSOLIDADOS 

 
Contrato de compra de energia - reais mil (*)

Vigência 2019 2020 2021 2022 Após 2022
Energisa Sul – Sudeste Distribuidora Energia S/A 2019 a 2050 482447
Energisa Mato Grosso Distribuidora Energia S/A 2019 a 2050
Energisa Tocantins Distribuidora Energia S/A 2019 a 2050
Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora S/A 2019 a 2050 774.171 745.018 759.918

3.234.088 3.284.989 3.373.619 3.142.132 60.745.767
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39. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA

 2018 2017
Outras transações não caixa

710.102
158.748

Atividades operacionais
Pagamento de Fornecedores 

51.778
- 2.791

Atividades de investimentos
Partes Relacionadas – compensação de créditos

51.778

Partes Relacionadas – compensação de débitos

Atividades operacionais
Outras Contas a Receber -
Depósitos e Cauções Vinculados -
Impostos a recuperar -
Tributos e contribuições sociais -
Atividades de investimentos

- 1.718

40. LUCRO POR AÇÃO

preferenciais em circulação.

2018 2017
Lucro líquido básico por ação – operações continuadas:
Numerador
Lucro líquido do exercício

- -
111.229

 399.564 111.229
Denominador (em milhares de ações)
Média ponderada de número de ações preferenciais - -

2.057.875 2.057.875
 2.057.875 2.057.875
Lucro líquido básico por ação:
Ação preferencial - -

0,1942 0,0541

41. EVENTOS SUBSEQUENTES
41.1. Bandeiras tarifárias: 

41.2. Antecipação de dividendos do exercício de 2018 - Controladas: Em Ata de Reunião do Conselho de Admi-

Controladas
Valor dividendos 

R$ mil Valor por ação R$ Data pagamento
Energisa Mato Grosso do Sul
Energisa Tocantins 25,9517870828
Energisa Sul Sudeste

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ivan Müller Botelho - Presidente
Ricardo Perez Botelho - Vice Presidente
Marcelo Silveira da Rocha - Conselheiro

Maurício Perez Botelho - Suplente

DIRETORIA EXECUTIVA

Ricardo Perez Botelho - Diretor Presidente
Alexandre Nogueira Ferreira - Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia

Maurício Perez Botelho - 
Vicente Côrtes de Carvalho 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADA

 Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Rede Energia Participações S.A. Cataguases - MG. Opinião: 
-
-

-

IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 intitulada 

-

Principais assuntos de auditoria: 

-
-

cluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados 
-

Companhia. Reconhecimento de receita de fornecimento de energia elétrica: As receitas das controladas da Companhia são oriundas principal-

-

-

-
necida, mas não faturada. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 

-
-
-

-
Conforme 

-

-

-
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: -

Baseados no resultado dos proce-

Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demons-
-
-

-
Outras informações que acompa-

outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Balanço Social. -

-
-

requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demons-
-

(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board ( -
 Na elaboração das 

-
-

 
 Responsabilidades do auditor pela audi-

-

-
 Como parte da auditoria realizada de 

-

-

-

-

-

-
 

-
-

Auditores Independentes S.S.

Roberto Cesar Andrade dos Santos 

  
2140 cm -22 1207012 - 1

27 cm -21 1206275 - 1

COMPANHIA SÃO JOANENSE DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 27.272.327/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
FINDO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO 
PARA O ANO FINDO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO PARA O ANO FINDO EM 31/12/2018

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias a Diretoria tem a satisfação de 
submeter à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

31/12/2018 31/12/2017
R$ 1,00 R$ 1,00

ATIVO-NÃO CIRCULANTE
Investimento 144.930.984 139.414.563
Imobilizado 3.389 3.389
Amortização (3.389) (3.389)

144.930.984 139.414.563
TOTAL DO ATIVO 144.930.984 139.414.563

31/12/2018 31/12/2017
R$ 1,00 R$ 1,00

PASSIVO CIRCULANTE
Contas a Pagar 51.356 42.366

51.356 42.366
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 15.000.000 15.000.000
Reserva Legal 3.000.000 3.000.000
Reserva Lucros a Realizar 126.879.628 121.372.197

144.879.628 139.372.197
TOTAL DO PASSIVO 144.930.984 139.414.563

31/12/2018 31/12/2017
R$ 1,00 R$ 1,00

DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS
Gerais e Administrativas (8.991) (5.320)
Resultado Equivalência Patrimonial 5.516.421 9.225.140
RESULTADO OPERACIONAL 5.507.430 9.219.820
Lucro do Exercício 5.507.430 9.219.820
Lucro p/ Ação 0,16 0,28

Capital 
Realizado

Reserva
legal

Reserva de 
Lucros a Realizar Total

SALDO EM 
31/12/2016 15.000.000 3.000.000 112.152.377 130.152.377
LUCRO NO 
EXERCÍCIO – – 9.219.820 9.219.820
SALDO EM
31/12/2017 15.000.000 3.000.000 121.372.197 139.372.197
LUCRO NO 
EXERCÍCIO – – 5.507.431 5.507.431
SALDO EM 
31/12/2018 15.000.000 3.000.000 126.879.628 144.879.628

31/12/2018 31/12/2017
R$ 1,00 R$ 1,00

Lucro Líquido do Exercício 5.507.430 9.219.820
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Caixa Líquido das Atividades
  Operacionais 5.507.430 9.219.820
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(-) resultado positivo da equivalência
      patrimonial (5.516.421) (9.225.140)
(+) Aumento (redução) outras contas a pagar 8.991 5.320
Caixa Líquido das Atividades 
 de Investimento 5.507.430 9.219.820
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO – –
Variação do Caixa Líquido e Equivalentes – –

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018. Nota 
1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstra-
ções Financeiras estão elaboradas e apresentadas conforme preceitua 
a Lei 6.404/76, atualizada pelas Leis 9457 de 05/05/1997,11638 de 
28/12/2007, Medida Provisória 449 de 03/12/2008, com a adoção das 
novas práticas contábeis. A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, 
foi elaborada de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
CPC 03/2008. Nota 2 - Sumário das Práticas Contábeis: A princi-
pais práticas contábeis adotada pela Companhia são: A) A Companhia 

Investimento - o Resultado Investimento relevante em Empresa Con-
trolada após corrigido monetariamente até 31/12/95, foi ajustado de 
acordo com o método de equivalência patrimonial. Nota 3 - Capital 
Social: Em 31 de Dezembro de 2018 o capital subscrito e integralizado 
está representado por 33.404.796 Ações Ordinárias, todas sem valor 
nominal no valor de R$ 15.000.000,00. Nota 4 - Participações em 
Empresa Controlada: A Empresa participa diretamente na forma de 
controladora da SJPAR Ind. Têxteis Ltda. 

São João Del Rei, 31 de dezembro de 2018.
DIRETORIA: Pedro Paulo Fernandes Couto – DIRETOR 
PRESIDENTE; Luciana Fernandes Couto – DIRETORA VICE- 
PRESIDENTE; Iracema Etz Fernandes Couto – DIRETORA ADM.  
FINANCEIRA. CONTADORA: Ivete Vieira Cordeiro - CRC RJ 
071947-O SMG - CPF 608.145.867-91

A) Informações sobre a Empresa: Capital Social 28.958.000
Nº de Quotas do Capital 28.952
Patrimônio Líquido 145.337.930
Lucro no Exercício –
B) Informações sobre o Investimento 
Percentual de Participação 99,72 %
Valor Contábil do Investimento 139.414.563
Resultado Equivalência Patrimonial 5.516.421
Saldo Final Investimento 144.930.984

CoDESEL - CiA DE DESENVoLVimENTo 
DE SETE LAGoAS- 

CNPJ . 19 .993 .724/0001-01 - aviso aos acionistas - acham-se à dis-
posição dos senhores acionistas na rua Cerâmica, 122, bairro Vapa-
buçu em sete lagoas/mG, os documentos referentes ao art . 133 de 
Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2018. S. Lagoas, 
19/03/2019 - antônio Garcia maciel - Pres . Cons . adm .

2 cm -19 1205286 - 1

 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 
Do VALE Do PirANGA - CimVALPi

mediante a Comissão Permanente de licitações, designada pelo ato 
ProCessoal 006/2019, torna público que encontra-se aberto o pro-
cedimento de licitação sob nº 06/2019, na modalidade CredeNCIa-
meNTo sob nº 01/2019, para conhecimento dos interessados que no 
período indicados neste edital, fará realizar a seleção e o credenciamento 
de pessoas jurídicas para local de recebimento apropriado para desti-
nação de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários comerciais, 
visando atendimento dos municípios consorciados do CImValPI, con-
forme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos . o prazo 
para credenciamento iniciar-se-á a partir do primeiro dia útil seguinte 
à data de publicação deste instrumento, no horário compreendido entre 
as 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas, tudo a ser realizado na 
sede do CIMVALPI, ficando aberto por tempo indeterminado, vincu-
lado, em qualquer caso, à manutenção da prestação dos serviços cre-
denciados, e assegurado a qualquer interessado, a qualquer tempo, a 
solicitação de credenciamento, assegurada a isonomia mediante apli-
cação das mesmas condições estabelecidas no credenciamento . o edi-
tal completo poderá ser obtido no CImValPI, no endereço sito à rua 
Jaime Pereira, 127, bairro Progresso, Ponte Nova, minas Gerais, atra-
vés do e-mail cimvalpi@cimvalpi .mg .gov .br – maiores informações 
também podem ser solicitadas, no horário comercial, junto ao setor de 
licitações, através do telefone (31) 3881-3211; sr . Wellington untaler 
da silva, Gerente administrativo, Presidente da CPl e Pregoeiro do 
CImValPI . Ponte Nova, 22 de março de 2019 .

6 cm -22 1206877 - 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 3201903222107360266.
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ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
CNPJ Nº 17.441.197/0001-05 - Carta Patente nº A-70/241 - Rua da Bahia, 1004 - 12º andar - Belo Horizonte - MG

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Milhares de Reais)
Ativo

31.12.2018 31.12.2017
Circulante .................................................... 37.645 47.980
Disponibilidades ........................................ 61 103
Títulos e Valores Mobiliários ................... 35.842 46.971
Operações de Crédito ............................... 422 320
Financiamentos Imobil.– Setor Privado . 551 1.039
Provisão Para Credito de Liq. Duvidosa (129) (719)

Outros Valores e Bens .............................. 1.320 586
Imóveis Não de Uso Próprio .................. 1.302 571
Outros Valores e Bens ............................ 18 15

Realizável a Longo Prazo ........................... 208.926 202.499
Relações Interfinanceiras-FCVS .............. 203.807 196.560
Operações de Crédito ............................... 3.224 4.185
Financiamentos Imobil. – Setor Privado 5.641 6.212
Provisão para Credito de Liq. Duvidosa (2.417) (2.028)

Outros Créditos ........................................ 1.895 1.754

Permanente .................................................. 1.883 1.911
Investimentos ............................................ 1.416 1.416
Imobilizado de Uso ................................... 467 495

Total do Ativo ............................................ 248.454 252.390

Passivo
31.12.2018 31.12.2017

Circulante .................................................... 15.343 19.712

Obrigações por Repasses .......................... 14.129 17.697
Créditos a Liberar – PSH – PMCMV .... 14.129 17.697

Outras Obrigações .................................... 1.214 2.015
Fiscais e Previdenciárias ......................... 263 295
Provisão por Pagamentos a Efetuar ....... 791 377
Credores Diversos no Pais ..................... 160 1.343

Exigível A Longo Prazo ............................. 204.985 205.337
Obrigações por Repasses ........................ 176.787 171.358
Outras Obrigações .................................. 28.198 33.979

Patrimônio Líquido ..................................... 28.126 27.341

Capital ....................................................... 21.500 21.500
Reservas de Lucros ................................... 6.626 5.841
Reserva Legal .......................................... 521 488
Reserva Especial de Lucro ..................... 6.105 5.353

Total do Passivo ......................................... 248.454 252.390

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, apresentamos à V.Sas. as demonstrações financeiras da ECONOMISA,
certificadas por parecer dos auditores independentes. Belo Horizonte 27 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

Demonstração do Resultado para os Períodos Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido p/ os Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Milhares de Reais)

Sem. Fin. Exer. Fin. Exer. Fin.
31.12.18 31.12.18 31.12.17

Receita da Intermediação Financeira . 6.023 12.413 16.556
Operações de Crédito ...................... 315 637 870
Resultado de Op.c/Tít.val.Mobiliários 2.314 3.470 5.333
Rendas de Créd. Vinculados ao SFH 3.394 8.306 10.353

Despesas da Intermediação Financeira (2.758) (5.429) (5.870)
Operações por Emp. Ces. e Repasses (2.758) (5.429) (5.870)

Resultado Bruto da Interm. Financeira 3.265 6.984 10.686
Outras Receitas/Desp. Operacionais .. (2.771) (6.204) (9.818)

Despesas de Pessoal ........................ (572) (1.137) (1.092)
Outras Despesas Administrativas .... (4.260) (8.791) (9.894)
Despesas Tributárias ........................ (252) (555) (627)
Outras Receitas Operacionais ......... 2.407 4.408 2.227
Outras Despesas Operacionais ........ (94) (129) (432)

Resultado Operacional ....................... 494 780 868
Resultado não Operacional ................ 137 207 790
Resultado Antes da Tributação Sobre

o Lucro  e Participações .................. 623 987 1.658
Imposto de Renda ............................ (146) (223) (391)
Contribuição Social ......................... (57) (89) (149)

Lucro Líquido do Período .................. 428 675 1.117
Lucro por Lote de Mil Ações em R$ . 0,57 0,91 1,50

Capital Reservas de Reserva Especial Lucros (Prejuízos) Total do
Realizado Lucro Res. Legal de lucros Acumulados Período

Saldo em 30.06.2017 .................................................. 21.500       461  4.975   0   26.936
Lucro do 2º Semestre de 2017 ................................    531        531

Constituição de Reserva Legal ...................................         27    (27)
Dividendos Estatutários ...........................................  (126)    (126)
De Lucros para Reserva Especial ...........................    378  (378)

Saldo em 31.12.2017 .................................................. 21.500       488  5.353   0 27.341
Lucro do 1º Semestre de 2018 ................................    252      252
Reversão de Dividendos ..........................................    265      265
Constituição de Reserva Legal ................................        12    (12)
Dividendos Estatutários ...........................................    (60)     (60)
De Lucros para Reserva Especial ...........................    180  (180)

Saldo em 30.06.2018 .................................................. 21.500      500  5.798        0  27.798
Lucro do 2º Semestre de 2018 ................................    428      428
Constituição de Reserva Legal ................................        21    (21)
Dividendos Estatutários ...........................................    (100)     (100)
De Lucros para Reserva Especial ...........................    307  (307)

Saldo em 31.12.2018 .................................................. 21.500      521  6.105        0  28.126

Demonstração de Fluxo de Caixa para os Períodos Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Milhares de Reais)

Semestre Exercício Exercício
Findo em Findo em Findo em
31.12.18 31.12.18 31.12.17

A - Lucro Líquido do Exercício .......... 428 680 1.118
Depreciação e Amortização .............. 11 29 48

Lucro Liquido Ajustado ...................... 439 709 1.166
B - Variação de Ativos e Obrigações
Redução (Aumento) em Títulos

e Valores Mobiliários ........................ 5.515 11.130 21.496
Redução (Aumento) de Relações

Interfinanceiras c FCVS .................. (3.369) (7.248) (13.973)
Redução (Aumento) em Op. de Crédito 379 858 1.227
Redução (Aumento) em Out.Créditos (191) (141) (936)
Redução (Aumento) em Outros

Valores e Bens ................................ (702) (734 (150)
Aumento (Redução) em Outras

Obrigações ....................................... (987) (1.153) (3.464)
Caixa Líquido Proviniente/Utilizado

Das Atividades Operacionais ............ 6456 2.712 4.200
C - Fluxo de Caixa Das Atividades de

Financiamentos
(-) Redução em Obrigações p/
Empréstimos e Repasses ................... (969) (3.568) (5.376)
(-) Dividendos Provisionados ........... (100) (160) (265)
(+) Reversão de Dividendos ............. 0 265 301

Caixa Líquido Proviniente/Utilizado
das Atividades de Financiamentos .... (1.069) (3.463) (5.340)

E - Aumento/Redução de Caixa e
Equivalentes de Caixa ....................... 152 (42) 26
Modificações na Posição Financeira

No Início do Período ...................... 46 103 77
No Fim do Período .......................... 61 61 103

Variação ............................................. 15 (42) 26

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em Dezembro de 2018 e 2017
1. Contexto Operacional
A Economisa Companhia Hipotecária é uma Sociedade Anônima de
Capital fechado, que tem por objetivo social proporcionar amparo
financeiro e creditício a operações imobiliárias, praticando as
operações ativas permitidas às Companhia Hipotecárias.
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com  as
Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas e instruções
do Banco Central do Brasil (BACEN), consubstanciadas no Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF),
Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), e alterações
introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 para a contabilização
das operações, quando aplicável às normas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
3. Principais Práticas Contábeis
As práticas contábeis adotadas obedeceram ao regime de
competência, incluindo as receitas e despesas relativas aos ativos e
passivos.
3.1 - Os Ativos são apresentados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias (em base “pró rata dia”), auferidos. Para os
Financiamentos Imobiliários, além dos valores de realização,
também são considerados os rendimentos e variações monetárias,
representados pelo valor dos financiamentos concedidos, acrescidos
de atualização monetária e juros, calculados com base em índices
contratuais.  A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é
apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas e levam
em conta as normas e instruções do BACEN, associadas às
avaliações procedidas pela Administração, na determinação dos
riscos de crédito. (Nota 04).
3.2 - O Permanente é demonstrado aos custos de aquisição, líquidos
das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método
linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens, às
seguintes taxas anuais: Edificações, 4%; Móveis e Utensílios, 10%,
Veículos e Equipamentos de Processamento de Dados, 20%.
3.3 - O Passivo são demonstrados pelos valores devidos, já
incluídos os encargos e as variações monetárias, entre os quais a
Provisão para Imposto de Renda constituída à alíquota de 15%,
acrescida de adicional específico e feitas as opções permitidas, e a
Contribuição Social constituída à alíquota de 9%.
4. Operações de Crédito

Nível de Quantidade Valor dos Valor da
Risco Contratos Contratos Provisão
AA 0 0 0

         A 61 1.263 6
         B 44 361 4
         C 81 678 20
         D 56 538 54
         E 57 575 172
         F 33 596 298
         G 66 632 443
         H 113 1.548 1.548

Totais 511 6.191 2.545
Por meio da resolução 2.682/99 do CMN, introduziram os
seguintes parâmetros para a classificação das operações de crédito e
constituição da provisão para operações de créditos de liquidação
duvidosa:
· As operações de crédito devem ser classificadas em níveis de risco
entre, “AA” (risco mínimo/nulo – 0%) e “H” (risco máximo –
100%).
· A provisão para créditos de liquidação duvidosa deve ser efetuada
com base na classificação do cliente nos níveis de risco definidos
pela resolução 2.682/99 e com a redação dada pela resolução
2.697/00. Essa classificação leva em consideração, entre outras,
uma análise periódica da operação, dos atrasos, do histórico do
cliente e das garantias hipotecárias obtidas.
5. Títulos e Valores Mobiliários - Carteira Própria
São títulos adquiridos com o objetivo de serem negociados
frequentemente de forma ativa, avaliados e ajustados pelo valor de
mercado, registrados conforme disposto na circular 3.068 de 08/11/
2001, e regulamentação complementar do Banco Central do Brasil,
estando assim demonstrados.

Exercícios Findos em
31.12.2018 31.12.2017

Aplicações do Tesouro – LTN-LFT - NTN 26.945 27.216
Fundo de Aplicação Financeira .................. 3.540 14.348
Títulos Vincul. a Prest. Garantias - Outros 5.357 5.408
Total ............................................................ 35.842 46.971
6. F.C.V.S. – Com Opção pela Novação

Exercícios Findos em
31.12.2018 31.12.2017

F.C.V.S. marcados com RCV e Auditado . 186.583 180.703
F.C.V.S. em processo de validação ........... 17.224 15.857
Líquido ........................................................ 203.807 196.560
Refere-se a créditos relativos a habilitações de saldos residuais de
mutuários que liquidaram ou foram beneficiados por dispositivos
legais com a liquidação antecipada de suas dívidas.
FCVS marcados com RCV e auditados no valor de R$180.702
estão direcionados para amortização de divida junto ao FGTS no
valor de R$ 176.787 (nota 9), conforme contrato de constituição e
segregação de garantias, datado de 27/05/2002 e seu aditivo de 16/
11/2007.
7. Imobilizado de Uso

Exercícios Findos em
31.12.2018 31.12.2017

Imóveis de Uso – Edificações .................... 830 830
Móveis e utensílios ..................................... 720 720
Sistema de Comunicação/Proc. de Dados . 521 521
Sistema de Transportes .............................. 0 0
Sub – Total .................................................. 2.071 2.071
Depreciação acumulada .............................. (1.587) (1.576)
Total ............................................................ 484 495
8. Outras Obrigações
Referentes a encargos retidos ou provisionados para recolhimento
nos exercícios seguintes.

9. Obrigações por Empréstimo e Repasses
9.1 - Dividas –FGTS
9.1.1 -As obrigações junto ao FGTS (CAIXA) no valor de R$
176.787 no exercício findo de 2018 e de 2017 no valor de R$
171.358, decorrem de Contrato de Consolidação de Dívida firmado
em 30 de março de 1994, e posteriores aditamentos.
9.1.2 – Juros remuneratórios de 3,12% a.a. e atualização monetária
pelo índice da poupança.
9.2 – Repasses PSH – PMCMV
Em dezembro de 2018 o valor de subsídios a liberar do Programa
de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH e do Programa
Minha Casa Minha Vida é de R$ 14.129 e em dezembro de 2017 no
valor de R$ 17.697.

10. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e
passivos contingentes e as obrigações legais observam o
Pronunciamento Técnico CPC 25 e são efetuados de acordo com os
seguintes critérios:
· Contingencias ativas – não são reconhecidas nas demonstrações
financeiras, exceto quando da existência de evidencias que
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos.
· Contingencias passivas – são reconhecidas nas demonstrações
financeiras quando, baseados na opinião dos assessores jurídicos e
da Administração for considerado provável o risco de perda de uma
ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações. Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são
divulgados em notas explicativas e os de perdas remota não são
mencionados.
11. Capital Social
No período, houve crescimento de 0,57% no Patrimônio Líquido da
empresa e o seu Capital Social integralizado, é representado por
745.000 ações, sem valor nominal, sendo 745.000 ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, registradas em nome de acionistas

domiciliados no País.
12. Transações com partes Relacionadas (Diretas e Indiretas)
a)  As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são
efetuadas em condições e taxas compatíveis com as médias
praticadas com terceiros, quando aplicável, vigentes nas datas das
operações. As principais transações estão assim representadas:

Em 31 de dezembro - R$ mil
Ativos/Passivos Receitas/Despesas

Despesas de Aluguel
Velloso S/A .................................. 10.000 60.000
Ergon Serviços Financeiros Ltda 35.900 215.400

13. Gerenciamento de Riscos
Risco Operacional
A Gestão do Risco Operacional na Economisa é fundamentada na
elaboração e implantação de normas e procedimentos baseados em
metodologias de coleta e tratamento de dados históricos de perdas,
buscando melhorar os sistemas de controles internos e a criação de
um banco de vulnerabilidades. Em atendimento à Resolução 3.380,
do Conselho Monetário Nacional, foi aprovada pelo Conselho de
Administração a Política Institucional para Gerenciamento do Risco
Operacional.
Os relatórios completos sobre a estrutura de gerenciamento do
risco de mercado e risco operacional estão disponíveis na sede da
instituição.

Risco de liquidez
O Risco de Liquidez consiste na possibilidade da Entidade não
possuir recursos financeiros suficientes para honrar seus
compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e
recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos de
liquidação de seus direitos e obrigações.
A Política de Liquidez implantada define os níveis mínimos de
liquidez que a Organização deve manter, assim como os
instrumentos para gestão da liquidez em cenário normal e em
cenário de crise. O controle do risco de liquidez é realizado
diariamente de forma independente pela tesouraria, com
distribuição de relatórios às áreas envolvidas na gestão e no

controle, bem como à Diretoria Executiva.
Risco de mercado
O risco de mercado consiste na possibilidade de perda por oscilação
de preços e taxas de mercado, uma vez que a carteira ativa e
passiva da Entidade pode apresentar descasamentos de prazos,
moedas e indexadores.
O processo de gerenciamento de risco de mercado na Economisa
consiste num acompanhamento diário do mercado visando a
proteção de suas posições.

Tarsila Ortenzio Velloso
Diretora-Presidente

Ivair Pereira de Souza
Diretor

Alvaro Cagnoni
Diretor

Maria Elizabeth Segal Delarmelina
Contadora

CRC MG 058248/O-0
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos
Administradores e Acionistas da
Economisa Companhia Hipotecária
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Economisa Companhia
Hipotecária, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de
dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Economisa Companhia
Hipotecária em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do 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,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à
Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, 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 e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa 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 levar a Instituição a
não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes
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 alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019.

VAz & Maia Auditores Independentes CRCMG 503
Antonio Ferreira Vaz Contador CRCMG 20.707

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 
Do VALE Do PirANGA - CimVALPi,

 torna público que encontra-se aberto o procedimento de licitação sob 
nº 05/2019, no sistema de registro de preços previsto no art . 15 da lei 
8666/93, modalidade PreGÃo PreseNCIal sob nº 04/2019, do 
tipo menor preço global, visando registro de preços para eventual e 
futura contratação pelos municípios Consorciados, na forma do art . 
112, §1° da lei 8666/93, de serviços de disponibilização de containers 
para área de transbordo e transporte para disposição final dos Resíduos 
sólidos urbanos – rsu, em aterro sanitário credenciado pelo consór-
cio, visando atendimento dos municípios consorciados do CImValPI 
indicados no anexo I . a sessão pública para abertura dos envelopes 
e processamento deste pregão será realizada no dia 12/04/2019, às 
09:30 horas, sendo que o credenciamento e recebimento dos envelopes 
ocorrerá no dia 12/04/2019 no horário compreendido entre as 08:45 e 
até 09:25 horas, tudo a ser realizado na sede do CImValPI . o edi-
tal completo poderá ser obtido no CImValPI, no endereço sito à rua 
Jaime Pereira, 127, bairro Progresso, Ponte Nova, minas Gerais, atra-
vés do e-mail cimvalpi@cimvalpi .mg .gov .br – maiores informações 
também podem ser solicitadas, no horário comercial, junto ao setor de 
licitações, através do telefone (31) 3881-3211; sr . Wellington untaler 
da silva, Gerente administrativo, Presidente da CPl e Pregoeiro do 
CImValPI . Ponte Nova, 22 de março de 2019 .

5 cm -22 1206880 - 1

GESTHo - GESTÃo HoSPiTALAr S/A.
CNPJ nº . 03 .490 .958/0001-04

NIre: nº 3130001429-1
CoNVoCaçÃo de assembleIa

GERAL EXTRAORDINÁRIA
o Conselho de administração da GesTHo – GesTÃo HosPITa-
lar s .a . (“Companhia”), em conformidade com o art . 17º, IV, do 
estatuto social da Companhia, convoca seus acionistas a se reunirem 
em assembleia Geral extraordinária, a realizar-se em sua sede social, 
no auditório Prof . dr . roberto Junqueira de alvarenga, localizado na 
avenida Presidente antônio Carlos, nº 1 .694, bairro Cachoeirinha - 
belo Horizonte, minas Gerais, em primeira convocação às 19:00 horas 
do dia 02 de abril de 2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) deliberar acerca da alteração do objeto social da Companhia, 
para incluir a atividade de “estacionamento de veículos”; (ii) outros 
assuntos da Companhia . Nota: o acionista poderá ser representado na 
assembleia por procurador constituído há menos de um ano, que seja 
acionista ou advogado . belo Horizonte, 21 de março de 2019 .

ernane avelar Fonseca – Presidente do Conselho
de administração da GesTHo – Gestão Hospitalar s/a

Gestão: 30 .04 .2017 a 29 .04 .2019

5 cm -21 1206349 - 1

 iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL DE ArAXá. 
aviso de licitação . Concorrência 03 .001/2019 . o Instituto de Previ-
dência municipal de araxá, comunica aos interessados que realizará 
Processo licitatório na modalidade Concorrência 03 .001/2019, des-
tinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra para construção 
da nova sede do IPrema – Instituto de Previdência municipal de 
araxá, no bairro Guilhermina Vieira Chaer, de acordo com o Convênio 
nº 002/2019 celebrado com o Município de Araxá, e especificações e 
descrições no edital e seus anexos, e no processo licitatório . a sessão 
para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial 
e técnica dar-se-á no dia 25/04/2019 às 09h00min e abertura dos mes-
mos às 09h15min, que será realizada no Centro administrativo, locali-
zado na av . rosália Isaura de araújo, nº275, bloco 03, bairro Guilher-
mina Vieira Chaer, araxá/mG . o edital na íntegra encontra a disposição 
dos interessados na Praça Hely França, nº 663, Centro, araxá/mG ou 
solicitação através do e-mail: iprema@araxa . mg .gov .br, a partir do dia 
26/03/2019 . demais informações pelo telefone:(34)3662 .5435 . ara-
xá-mG, 20/03/19 . andré luís da silva – superintendente do Instituto 
de Previdência municipal de araxá .

5 cm -20 1205960 - 1

iTAurB – EmPrESA DE DESENVoLVimENTo 
DE iTABirA LTDA.

aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal N º 004/2019
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS 

e emPresas de PeQueNo PorTe
a ITaurb torna público que fará realizar licitação modalidade pre-
gão presencial, tipo menor preço global por lote, cujo objeto consiste 
na contratação de empresa especializada visando o fornecimento de 
Vassouras Gari de Nylon especial e Cabos em madeira para vassouras, 
para atender o serviço de varrição em logradouros públicos no muni-
cípio de Itabira/mG, conforme termo de referência . recebimento dos 
envelopes de propostas e habilitação: dia 12/04/2019 às 8h (oito horas) 
no escritório Central da ITaurb, situado na avenida Carlos drum-
mond de andrade, nº . 350, Centro, Itabira - mG . o edital completo 
estará disponível no endereço acima, pelo site www .itaurb .com .br, ou 
poderá ser solicitado através do e-mail licitacao@itaurb .com .br . maio-
res informações poderão ser obtidas através do telefone: (31)3833-4019 
ou (31)3833-4032 . Itabira - mG, 22 de março de 2019 . Cláudio lisboa 
bicalho - Pregoeiro .

4 cm -22 1206771 - 1

108 cm -21 1206386 - 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 3201903222107360267.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Acionistas: Em atendimento à legislação vigente, a Administração da Siderúrgica Valinho S.A submete à apreciação 
dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2018, 
elaborados em conformidade com a legislação societária.

A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

ATIVO  Nota 2018 2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ................  4 5 183
Clientes ..................................................  5 1.799 1.263
Estoques .................................................  6 3.918 4.551
Impostos a recuperar ..............................   8.311 7.457
Adiantamentos a fornecedores ...............   5.398 4.687
Outros créditos  ......................................   392 207
   19.823 18.348

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos compulsórios ....................   82 78
Depósitos para recursos .........................   156 156
Empréstimos a coligadas ........................   2.286 7.235
Impostos diferidos ..................................  3.8 2.527 2.371
Outros créditos .......................................   587 587
Partes relacionadas .................................   0 274 
Investimentos .........................................  7 12.321 5.624
Ativo imobilizado  .................................  8 14.415 15.274
Ativos biológicos ...................................  3.5 31.687 32.665
Intangível ...............................................   967 967
   65.028 65.231

TOTAL DO ATIVO ............................   84.851 83.579

PASSIVO  Nota 2018 2017
CIRCULANTE
Fornecedores ..........................................   8.107 8.619

 ..............  9 5.407 2.080
Obrigações sociais e trabalhistas ...........  3.8 2.708 3.442

 ..................................  3.8 813 1.422
Adiantamentos de contratos de câmbio .   12.175 12.959
Outras obrigações ...................................   3.351 1.009
Títulos a pagar ........................................  10 1.740 2.502
   34.301 32.033
NÃO CIRCULANTE

 ..............  9 10.806 11.700
 ..................................  3.8 3.281 5.652

Obrigações sociais e trabalhistas ...........  3.8 815 5.997
Títulos a pagar ........................................   326 326
Exportações a efetivar ............................   915 1.207
Impostos diferidos ..................................  3.8 4.012 4.316
Partes relacionadas  ................................  11 9.086 7.007
Provisão para contingências ...................  13 149 26
   29.390 36.231
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ..........................................  12 23.890 23.890
Reservas de lucros ..................................   16.883 14.356
Prejuízos acumulados .............................   (19.613) (22.931)
   21.160 15.315
TOTAL DO PASSIVO ........................   84.851 83.579

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
  2018 2017
Receita Líquida de vendas..............................  85.705 78.431
Custo dos produtos vendidos ............................  (71.500) (61.447)
LUCRO BRUTO .............................................  14.205 16.984
Receitas (despesas) operacionais 
Despesas administrativas ..................................  (3.577) (3.786)
Despesas comerciais .........................................  (6.363) (7.648)
Despesas tributárias ..........................................  (1.012) (976)
Resultado de equivalência patrimonial .............  (1.105) (4.167)
Outras receitas e despesas operacionais ............  3.230 1.864
  (8.827) (14.713)
LUCRO ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS ..............  5.378 2.271

 .........................................  (4.244) (4.272)
 ...........................................  673 764

Variações monetárias e cambiais ......................  (1.567) (669)
  (5.138) (4.177)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO  240 (1.906)
Contribuição Social ...........................................  (52) (43)
Imposto de Renda .............................................  (110) (87)
CSLL/IRPJ Diferidos ........................................  5.767 -
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO ...................................................  5.845 (2.036)
(Prejuízo) / Lucro por lote de 1.000 ações  .......  18,23 (6,35)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

 Reservas de Lucros
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva de Lucros a realizar Lucros (Prejuízos) Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 .... 23.890 3.039 11.317 (20.895) 17.351
Prejuízo do exercício ..............................      (2.036) (2.036)
Baixa de reserva de lucros a realizar ......  568 (568)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 .... 23.890 3.607 10.749 (22.931) 15.315
Lucro do exercício .................................    5.845      5.845
Baixa de reserva de lucros a realizar ......  2.961 (2.961)               -
Constituição de reserva de lucros a realizar   2.527 (2.527)            -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .... 23.890 6.568 10.315 (19.613) 21.160
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)
  2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício ........................ 5.845 (2.036)
Depreciação/amortização e exaustão ........................... 949     979
Impostos diferidos ........................................................ (156) -
Baixas de imobilizado .................................................. 16 30
Baixas de intangível ..................................................... - 1
Baixa de ativo biológico .............................................. 1.591 1.418
Resultado de equivalência patrimonial  .......................  1.105  4.167
  9.350 4.559
(Acréscimo) decréscimo de ativos 
Clientes ........................................................................ (536) (130)
Estoques ....................................................................... 633 1.148
Impostos a recuperar .................................................... (854)   (4.480)
Adiantamentos a fornecedores ..................................... (711) (755)
Outros créditos  ............................................................ (185) 179
Empréstimos compulsórios .......................................... (4) (6)
Depósitos para recursos ............................................... - 19
Empréstimos a coligadas .............................................. 4.949 (1.987)
Partes relacionadas ....................................................... 274 (274)
  3.566 (6.286)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores ................................................................ (512) (1.035)
Obrigações sociais e trabalhistas ................................. (5.916) 739

 ........................................................ (2.980) 218
Adiantamentos de contratos de câmbio ....................... (784) 113
Outras obrigações ......................................................... 2.342 (614)
Exportações a efetivar .................................................. (292) 429
Impostos diferidos ........................................................ (304) (293)
Títulos a pagar .............................................................. (762) (98)
Contingências ............................................................... 123 (1)
Partes relacionadas ....................................................... 2.079 2.282
  (7.006) 1.740
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  .. 5.910 13
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações no imobilizado ........................................... (106) (65)
Aplicações em investimentos ....................................... (7.802) (3)
Aplicações no ativo biológico ...................................... (613) (518)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos .. (8.521) (586)

 .................................... 2.433 748
  2.433 748

Aumento de caixa e equivalentes de caixa  .............. (178) 175
Disponibilidades no início do exercício ....................... 183 8

 ......................... 5 183
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  .............. (178) 175
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Siderúrgica Valinho S/A é uma socie-

dade anônima de capital fechado, com sede em Belo Horizonte - MG, e parque 
industrial situado na cidade de Divinópolis – MG. Tem por objeto a produção 
de ferro gusa, seu comércio e exportação, podendo, ainda, associar-se, parti-
cipar ou receber participação de outras sociedades, no Brasil e/ou no exterior.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS- As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições 
da Lei das Sociedades por Ações, bem como os Pronunciamentos, as Orienta-
ções, as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC. As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para pu-
blicação pela Administração da sociedade em 20 de março de 2019. a) Base 
de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor, exceto, quando aplicável, pela valorização 

mensurados pelo valor justo. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da sociedade.
3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS - As principais práticas contá-
beis adotadas para a elaboração destas demonstrações foram as seguintes: 3.1 
Caixa e Equivalentes de Caixa - A sociedade considera equivalentes de caixa: 

-

valor, e/ou (ii) um investimento quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 3.2 Contas a 
Receber de Clientes - São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títu-
los decorrentes das vendas de produtos, acrescidos de variações cambiais, 
quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituí-
da com base em análise individual dos valores a receber e em montante consi-

-
nanceira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de 
clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização. 3.3 Estoques 
- Os estoques são apresentados pelo custo, inferior ao mercado. O custo é de-
terminado usando-se o método do custo médio ponderado. O custo dos produ-
tos acabados e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas, mão 
de obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção relaciona-
das. 3.4 Imobilizado - O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisi-
ção ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e 
da depreciação acumulada. A sociedade utiliza o método de depreciação linear 
e leva em consideração o tempo de vida útil estimada de cada ativo, exceto para 
terrenos, os quais não são depreciados.  A avaliação da vida útil estimada dos 
ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base 
na atualização tecnológica de cada unidade. Os gastos com manutenção dos 
ativos da sociedade são alocados diretamente ao resultado do exercício, confor-

ativo imobilizado, quando incorridos. O custo das principais renovações é 
acrescido ao valor contábil do ativo. As incorporações referentes às renovações 
são depreciadas ao longo da vida útil do ativo. Um item de imobilizado é bai-
xado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for espe-
rado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
são reconhecidos em “Outras Receitas e Despesas Operacionais” na Demons-
tração do Resultado. 3.5 Ativos Biológicos - -
restamentos) para fornecimento de madeira aplicável no processo de produção 
de carvão vegetal, que é utilizado no processo de produção do ferro gusa. As 

estão registradas e apresentadas nas Demonstrações Contábeis por seu valor 
justo (fair value). A sociedade, para determinação do valor justo dos seus ati-
vos, levou em consideração todos os custos com implantação, reforma e manu-
tenção, líquidos dos impostos pagos a terceiros. O preço foi formado conside-
rando o critério de custo mais margem (cost plus). O  valor justo do ativo bio-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)
lógico individualizado foi mantido neste exercício nos mesmos níveis do exercí-
cio anterior, tendo em vista o mercado estático, ou seja, estabilizado. 3.6 Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativo - A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 

-
das e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão 
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 3.7 
Conversão em Moeda Estrangeira - As transações em moeda estrangeira são 
convertidas para reais utilizando-se as taxas de câmbio em vigor nas datas das 
transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial na 
data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em mo-
eda estrangeira são reconhecidos nos resultados dos exercícios. 3.8 Impostos - 
Imposto de Renda e Contribuição Social – Correntes - Ativos e passivos tri-
butários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao 

de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que 
estão em vigor na data do balanço. Impostos Diferidos - A recuperação do saldo 

for mais provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para permi-
tir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo será ajustado 
pelo montante que se espera que seja recuperado. A Administração da sociedade 

negativa de contribuição social. A referida contabilização está fundamentada na 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo téc-
nico elaborado pela sociedade. Obrigações Sociais e Fiscais - A companhia 
aderiu ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, na modalida-
de abaixo:  Pagamento à vista e em espécie de no mínimo 5% do valor da dívida 
consolidada, sem redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de 
agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do restante com a utilização de crédi-

-
quido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administra-
dos pela RFB. Portanto, após a consolidação e aplicação dos benefícios previs-

e da base de cálculo negativa da CSLL, previstos em Lei. 3.9 Provisões Diver-
sas - São constituídas em momento julgado adequado pela Administração para 
cobrir possíveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apre-
sentados no ativo não circulante. 3.10 Ajuste a Valor Presente de Ativos e 
Passivos - O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários é calculado, 
e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 

taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e pas-
sivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administra-
ção, a sociedade concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos mo-
netários circulantes é irrelevante em relação às Demonstrações Contábeis e, 
dessa forma, não registrou nenhum ajuste. 3.11 Reconhecimento de Receita - A 
receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e 
abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que for provável 

transferência dos riscos e benefícios dos produtos, e quando possa ser medida de 

descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. 3.12 Uso de Esti-
mativas - Na aplicação das políticas contábeis da sociedade, a Administração 
deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis 
dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. 
As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência e em 
outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir des-
sas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas continuamente. Os 

efeitos decorrentes das revisões feitas são reconhecidos no período em que são 
revistas, e se afetar períodos posteriores, nestes também serão reconhecidas.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  2018 2017
Caixa  ........................................................................  2 13
Contas correntes em bancos ......................................  3 170
  5 183
5. CLIENTES
  2018 2017
Duplicatas a receber ..................................................  1.799 1.263
  1.799 1.263
A Administração entende não haver risco na realização do saldo de contas a re-
ceber nos períodos em análise e, portanto, não constituiu nenhuma provisão para 
realização do montante.
6. ESTOQUES
  2018 2017
Produtos acabados .....................................................  3.101 3.261
Estoque de matéria-prima .........................................  343 677
Almoxarifado ............................................................  86 87
Produtos intermediários ............................................  297 435
Outros ........................................................................  91 91
  3.918 4.551

7. INVESTIMENTOS
  2018 2017
Participações em empresas controladas ....................  12.283 5.588
Participações em outras empresas .............................  38 36
  12.321 5.624

 PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS
  Baluarte Agropecuária Valinho Florestal Valinho Energética Comércio e Transportes
  Ltda Ltda Ltda Estrela Ltda Total
Capital social .......................................  17.500 1 50 542
Quant. quotas / ações possuídas ..........  17.483 309  46 541.279
Percentual de participação ..................  99,90% 85,00% 92,00% 99,93%
Patrimônio líquido em 31.12.17 ..........  5.599 (9) (5.542) 7
Investimento corrigido  .......................  9.756 - (8) 7 9.755
Resultado de equivalência patrimonial (4.167) - - - (4.167)
Investimento em 31.12.17 .................  5.589 - (8) 7 5.588
Patrimônio líquido em 31.12.18 ..........  12.296 (9) ( 5.425) 7
Investimento corrigido  .......................  13.389 - (8) 7 13.388
Resultado de equivalência patrimonial ( 1.105) - - - (1.105)
Investimento em 31.12.18 .................  12.284 - (8) 7 12.283
8. IMOBILIZADO
 2018 2017
   Depreciação, Amortização   Taxas anuais
  Custo Corrigido e Exaustão Acumuladas Valor Líquido Valor Líquido de Depreciação
Terrenos ..............................................  6.559 - 6.559 6.559 -

 ..........................................  3.352 (1.641) 1.711 1.699 4%
Altos fornos .........................................  5.973 (4.636) 1.337 1.557 1,47% a 20%
Construções e montagens ....................  179 - 179 179 -
Equipamentos industriais ....................  9.351 (6.563) 2.788 3.212 1,68% a 18%
Veículos ..............................................  4.874 (3.754) 1.120 1.252 1,50% a 20%
Móveis e utensílios .............................  905 (852) 53 67 2,52% a 10%
Máquinas e implem. agrícolas ............  756 (618) 138 155 25%
Instalações elétricas ............................  1.089 (850) 239 265 10%
Instalações hidráulicas ........................  653 (585) 68 83 10%
Instalações diversas .............................  421 (399) 22 28 10%

 .............  114 - 114 114 -
Equipamentos diversos .......................  19 (18) 1 1 10%
Adiantamentos a fornecedores ............  86 - 86 103 -
  34.331 (19.916) 14.415 15.274 
Conforme -
dicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o 

-
tradores e engenheiros internos que prepararam laudo de avaliação. 
9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 2018 2017

  Curto Prazo Longo Prazo Total Total
Capital de giro / imobilizado .. 5.407 10.806 16.213 13.780

-
ca, sendo garantidos por aval da diretoria e bens do ativo imobilizado.
10. TÍTULOS A PAGAR - Representado pelo saldo remanescente de aquisição 
de ações da Sociedade. 
11. PARTES RELACIONADAS - A sociedade possui transações (conta cor-
rente) com sócios e outras empresas do grupo, cujas condições de negociação, 
na opinião da Administração, estão de acordo com as praticadas no mercado.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Capital social - O capital social, totalmente 
integralizado, é representado por 320.601.371 ações, todas nominativas e sem 
valor nominal. 
13. CONTINGÊNCIAS - A sociedade é parte envolvida em processos tra-

balhistas e cíveis, cujas discussões se encontram em andamento nas esferas 
administrativa e judicial. O risco de perda associado a cada processo é 
avaliado periodicamente pela Administração em conjunto com seus con-
sultores jurídicos externos, e leva em consideração: (i) histórico da perda 
envolvendo discussões similares; (ii) entendimentos dos tribunais superio-
res relacionados a matérias de mesma natureza; (iii) doutrina e jurisprudên-
cia aplicável a cada processo. 

Geraldo Corrêa Filho 
Diretor Presidente

Ronan Eustáquio da Silva 
Diretor

Ronan Eustáquio da Silva Júnior  
Diretor

Leonardo Prudente Carrilho 
Contador CRCMG 41.984/O-0

SIDERÚRGICA VALINHO S.A.

CiSALP – CoNSÓrCio PÚBLiCo iNTErmuNiCiPAL 
DE SAÚDE Do ALTo PArANAÍBA,

Torna público o Pregão nº 003/2019 . obJeTo: registro de preço para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medi-
camentos, apurado com o maior desconto na tabela de preço Cmed/
aNVIsa, sendo como referencia o preço de fabrica (FP), em regime de 
fornecimento parcelado, para atender as necessidades dos municípios 
Integrante do consorcio intermunicipal de saúde da microrregião do 
alto Paranaíba - CIsalP . daTa de aberTura de ProPosTas 
e doCumeNTaçÃo e JulGameNTo: 17/04/2019 às 09:00 horas . 
loCal: rua Juquinha souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, lagoa 
Formosa/mG, CeP: 38720-000 . INFormações: (34) 3824-1710, 
e-mail: licitação@cisalp .com .br

Torna publico opregão presencial por registro de preço nº 004/2019, 
do tipo maior desconto por item, objetivando a registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de mate-
rial médico hospitalar, equipamento médico, material laboratorial e 
materiais permanentes e moveis hospitalares, apurado com o maior 
desconto sobre os preços fixados no catálogo da revista simpro vigente; 
para atender as necessidades dos municípios integrantes do consórcio 
intermunicipal de saúde da microrregião do alto Paranaíba - cisalp, 
daTa de aberTura de ProPosTas e doCumeNTaçÃo 
e JulGameNTo: 17/04/2019 às 13:00 horas . loCal: rua Juqui-
nha souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, lagoa Formosa/mG, CeP: 
38720-000 . INFormações: (34) 3824-1710, e-mail: licitação@
cisalp .com .br

6 cm -22 1206925 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE ENTrE 
oS VALES muCuri E JEQuiTiNHoNHA

– aviso Pregão 005/2019 – objeto: registro de preços para futuro e 
eventual fornecimento de lanches para atender as atividades do CIs-
eVmJ . a sessão será realizada no dia 04 de abril de 2019 às 09:30 h . 
maiores informações poderão ser obtidas na sede do CIs-eVmJ, pelo 
fone (33) 3522-2228 ou pelo e-mail: licitacompras@cisevmj .com .br  . 
Teófilo Otoni/MG, 21 de março de 2019. Fernanda Nunes de Oliveira 
– Pregoeira .

2 cm -21 1206418 - 1

CoNSÓrio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE VErDE – CiS-VErDE

aVIso de CredeNCIameNTo
ProCesso lICITaTÓrIo N .°005/2019 

INEXIGIBILIDADE N.°002/2019

o CoNsÓrCIo INTermuNICIPal de saÚde Verde – CIs-
Verde, torna público que realizará de 22/03/2019 a 22/03/2020, cre-
denciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde, 
em complemento ao sistema Único de saúde – sus . o edital e maio-
res informações podem ser solicitados pelo endereço eletrônico: cis-
verde .contratos@yahoo .com .br ou obtidos na sede do Cis-Verde, na 
rua antônio Thomé, 165, Triângulo – Carangola/mG, CeP 36 .800–
000, Fone: (32) 3741-3313, das 08:00 às 17:00 horas, de 2a a 6a feira . 
Carangola 21/03/2019 . maria aparecida magalhães bífano - Presidente 
do Cis-Verde .

4 cm -21 1206569 - 1

 FuNDAÇÃo DA CriANÇA E Do ADoLESCENTE DE ArAXá

 – PREGÃO 05.004/2018 - EXTRATO DE CONTRATO. A FCAA e 
JosÉ Haroldo Camelo de CerQueIra eIrelI, valor r$ 
44.500,00, firmam contrato para aquisição de móveis planejados para 
equipar a nova sede da Casa lar e Casa abrigo, subprogramas man-
tidos pela FCaa . Prazo: 90 dias . edson Justino barbosa, Presidente . 
11/01/2019

 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ 
– PREGÃO 05.005/2018- EXTRATO DE CONTRATO. A FCAA e 
aNToNIo FarId ComÉrCIo e ImPorTaçÃo lTda, valor r$ 
7.346,95; COMERCIAL ML LTDA, valor R$ 8.474,77, firmam con-
trato para aquisição de utensílios domésticos para atender as necessi-
dades da nova sede da Casa lar e Casa abrigo, subprogramas man-
tidos pela FCaa . Prazo: 90 dias . edson Justino barbosa, Presidente . 
14/01/2019

 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ 
– PREGÃO 05.001/2019- EXTRATO DE CONTRATO. A FCAA 
e ComerCIal ml lTda, valor r$ 15 .195,60; HorIZoNTe 
ComÉrCIo e dIsTrIbuIdora lTda, valor 13 .689,70; INdÚs-
TrIa e ComÉrCIo de ColCHões orTHoVIda lTda, r$ 
13.800,48; PRIME DISTRIBUIDORA LTDA, valor R$ 7.040,00, fir-
mam contrato para aquisição de materiais de cama, mesa, banho e deco-
rativos para atender as necessidades da nova sede da Casa lar e Casa 
abrigo, subprogramas mantidos pela FCaa . Prazo: 90 dias . edson Jus-
tino barbosa, Presidente 01/02/2019 .

6 cm -21 1206192 - 1

FuNDAÇÃo HoSPiTALAr muNiCiPAL JoÃo HENriQuE

aVIso de lICITaçÃo: a FuNdaçÃo HosPITalar muNICI-
Pal JoÃo HeNrIQue, torna público o processo licitatório de n .º 
013/2019, Pregão Presencial Para registro de Preços n .º 009/2019 que 
fará realizar no dia 05 de abril de 2019, às 13:00, no departamento 
e aquisições e Contratações de serviços, tipo menor preço, com o 
seguinte objeto: o registro de preços para aquisição de materiais cirúr-
gicos ortopédicos (valores conforme tabela sus) para atender os proce-
dimentos operatórios da F .H .m .J .H, conforme requisição e disposições 
constantes no Termo de referência . o edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas no departamento de aquisições e Contrata-
ções de serviços, na sede da Fundação Hospitalar municipal João Hen-
rique, localizada a rua Pedro lima Chagas, nº 320, Centro, Conceição 
das alagoas/mG, ou pelo telefone: (34) 3327-9900, e-mail: compras-
fhmjh@hotmail .com . márcia emília Fontes da silva . 

4 cm -22 1207042 - 1

SAAE / FormiGA / mG 

realizará o Processo licitatório Nº 0021/2019 –Pregão Presencial Nº 
018/2019 - registro de preços – Tipo: menor Preço por lote . objeto: 
aquisição de materiais para manutenção dos setores de água e esgoto . 
abertura da sessão será às 08:30h, do dia: 04/04/2019  . local: rua 
antônio José barbosa, 723 –aos interessados, informações o edital 
completo está à disposição no site:www .saaeformiga .com .br –Wainy 
Keitman Torres – Pregoeiro .

2 cm -22 1207087 - 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 3201903222107360268.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 69 

60 cm -21 1206175 - 1

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2019
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada com a presença 
dos seus membros abaixo assinados, independentemente de 
convocação. A reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de 
Souza e secretariada pelo Sr. Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia, 
realizou-se às 09 horas e 30 minutos do dia 1º de março de 2019, 
conforme artigo 20 e parágrafos do Estatuto Social. Na conformidade 
da ORDEM DO DIA, as seguintes deliberações foram tomadas e 
aprovadas, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 21 do 
Estatuto Social: (i) aprovar o programa de securitização (“Programa de 
Securitização
imobiliários (“CRI”) da 113ª Série da 4ª Emissão da Gaia 
Securitizadora S.A., companhia securitizadora com sede na Cidade de 

633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04544-
050, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.587.384/0001-30 
(“Securitizadora”), conforme os termos e condições do “Termo de 

ª Série da 4ª Emissão da Gaia 
Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Securitizadora e a Vórtx 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de 

da Instrução CVM 583 (“Agente Fiduciário” e “Termo de 
Securitização
da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede da 
Companhia; (ii) aprovar a 13ª emissão de debêntures simples, não 

(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), conforme os termos e 
condições do “Instrumento Particular de Escritura da 13ª Emissão de 

Espécie Quirografária, da MRV Engenharia e Participações S.A.”, a 
ser celebrado entre a Companhia e a Securitizadora, na qualidade de 
debenturista (“Debenturista” e “Escritura de Emissão de Debêntures”, 

II da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede da 
Companhia; (iii) aprovar a celebração do “Instrumento Particular de 
Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Sob a Forma 
Escritural”, a ser celebrado entre a Securitizadora, o Agente Fiduciário 
e, na qualidade de interveniente anuente, a Companhia (“Escritura de 
Emissão de CCI”); (iv) aprovar, por ser transação com parte 
relacionada, a celebração do “Contrato de Coordenação, Colocação e 

ª Série da 4ª Emissão 
da Gaia Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Inter Distribuidora 

aprovar, por ser transação com parte relacionada, a outorga de garantia 
Garantia”), em favor dos titulares 

espécie quirografária (“ ”), da 3ª emissão da 
Properties e Participações S.A. (“ ” e 

“ ”, respectivamente), conforme os termos e 
condições do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de 

Properties e Participações 

de garantidora, e a Securitizadora, na qualidade de debenturista 
(“ ”), com as 

rubricado pela mesa, será arquivado na sede da Companhia; (vi) 
aprovar o report dos trabalhos desenvolvidos pelas áreas de Riscos e 
Auditoria Interna e de Compliance no ano de 2018; (vii) aprovar os 
Planos de Trabalho para o ano de 2019 propostos pelas áreas de Riscos 
e Auditoria Interna e de Compliance; e (viii) autorizar a administração 
da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a 
praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações 
dos itens (i) a (vii) acima, inclusive a assinatura de quaisquer 
instrumentos e respectivos aditamentos necessários à implementação 
do Programa de Securitização, emissão das Debêntures e outorga da 

do processo de avaliação do Conselho de Administração. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado 
conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 1º de março de 
2019. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Maria 
Fernanda Menin T. de Souza Maia, Secretário da Mesa. Rubens Menin 
Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Rafael 
Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marco Aurélio de Vasconcelos 
Cançado; Betania Tanure de Barros; Sinai Waisberg; Antonio Kandir. 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e  
protocolo 191067563 - 08/03/2019. Autenticação: 
B225121C56FFED33B1FD3AA17BB70456D5863. Marinely de 

http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/106.756-3 

Mesa da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
1º/03/2019. Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia - Secretária da 
Mesa. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE 
SECURITIZAÇÃO - 

Programa de Securitização: (a) Quantidade de CRI: serão emitidos 
300.000 (trezentos mil) CRI; (b) Valor nominal unitário dos CRI: Os 
CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais); (c) 
Garantias: Os CRI não serão emitidos com garantia real; (d) 
Vencimento antecipado: Os CRI vencerão antecipadamente ocorridos 
os eventos que ensejarão o vencimento antecipado das Debêntures; e 
(e) : Créditos imobiliários decorrentes das Debêntures.
Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração 

Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º/03/2019. 
Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia - Secretária da Mesa. 
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES - Palavras ou 

meio da Escritura de Emissão de Debêntures: (a) Vinculação à emissão 
dos CRI: As Debêntures serão vinculadas aos CRI objeto da 113ª série 
da 4ª emissão da 
oferta restrita, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita”); 
(b) : 13ª emissão de Debêntures da Companhia, 
sendo a 3ª para colocação privada; (c) : a Emissão 

Quantidade de Debêntures: serão 
emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures; (e) Valor Nominal 

: o valor nominal unitário (“ ”) das 
Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão 

Valor Total da Emissão: 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão 

Data de Emissão

na Escritura de Emissão de Debêntures; (h) Forma das Debêntures: As 
Debêntures serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão 

Conversibilidade: As 

(j) Data de Vencimento: 66 (sessenta e seis) meses contados da Data de 
Emissão, conforme estipulado na Escritura de Emissão de Debêntures; 
(k) Subscrição: As Debêntures serão subscritas pela Securitizadora, 

de novembro de 1997, conforme alterada, para a emissão dos CRI e 
implementação do Programa de Securitização; (l) Datas de 

Integralização: As Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo, 

dos CRI, observados os termos e condições do Termo de Securitização 
(“Data de Integralização”); (m) Forma e Preço de Integralização: As 
Debêntures serão integralizadas: (i) na primeira Data de Integralização, 

Primeira Data de Integralização”); 
e (ii) nas demais integralizações, conforme aplicável, pelo seu Valor 

abaixo), contada desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) 
até a respectiva Data de Integralização (exclusive), devendo a 
Companhia assinar na Data de Integralização recibo de integralização 
das Debêntures, em favor da Debenturista; (n) Espécie: As Debêntures 
serão da espécie quirografárias; (o) Colocação e Procedimento de 
Distribuição: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem 
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante 
investidores; (p) : o Valor 

Remuneração: A partir da Primeira Data de Integralização ou da data 
de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), as 
Debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor 

variação acumulada da variação acumulada das taxas diárias dos DI – 

B3”), no 

na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), calculada de acordo com a 
fórmula prevista na Escritura de Emissão de Debêntures 
(“Remuneração”); (r) Pagamento da Remuneração: A Remuneração 
será paga, trimestralmente, a partir da Primeira Data de Integralização 
até a Data de Vencimento das Debêntures; (s) Amortização: o Valor 

valor, conforme datas estipuladas na Escritura de Emissão de 
Debêntures; (t) Repactuação Programada: As Debêntures não serão 
objeto de repactuação; (u) Amortização Extraordinária Facultativa e 
Resgate Antecipado Total: A Companhia poderá realizar a amortização 
extraordinária facultativa e o resgate antecipado total das Debêntures, 
observados os termos e condições da Escritura de Emissão de 
Debêntures; (v) Vencimento Antecipado: Constarão da Escritura de 
Emissão de Debêntures eventos que ensejem o vencimento antecipado 
das Debêntures; (w) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por 

atualmente desenvolvidos pela Companhia e por suas controladas 
(“SPE Investidas
Debêntures; e (x) 
Debêntures serão descritas na Escritura de Emissão de Debêntures. 
Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração 

da Reunião do Conselho deAdministração realizada em 1º/03/2019. 
Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia - Secretária da Mesa. 
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES URBAMAIS - 

a serem formalizadas por meio da Escritura de Emissão de Debêntures 
Vinculação à emissão dos CRI: As Debêntures 

ª série da 4ª 
emissão da 
Restrita, nos termos da Instrução CVM 476; (b) : 
3 2ª para colocação 
privada; (c) 

Quantidade de Debêntures: serão emitidas 60.000 
: o 

Valor Total da Emissão: R$60.000.000,00 

Data de Emissão

(h) Forma das Debêntures:

representativos de debêntures; (i) Conversibilidade: As Debêntures 

Data de Vencimento: 60 (sessenta) meses contados da 
Data de Emissão, conforme estipulado na Escritura de Emissão de 

Subscrição
serão subscritas pela Securitizadora, devidamente autorizada, nos 

conforme alterada, para a emissão dos CRI e implementação do 
Programa de Securitização; (l) Datas de Integralização: As Debêntures 

Restrita, na Primeira Data de Integralização (conforme abaixo 

Integralização, conforme ocorra a integralização dos CRI, observados 
os termos e condições do Termo de Securitização (qualquer dessas 
datas, uma “ ”); (m) Forma e Preço 
de Integralização:

”); e 

(inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclusive), devendo 

integralização das Debêntures, em favor da Debenturista; (n) Espécie: 

Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures 

instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores; (p) 

será atualizado monetariamente; (q) Remuneração: A partir da Primeira 

cento) da variação acumulada da Taxa DI, calculadas e divulgadas pela 

(http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 

exponencialmente de sobretaxa, expressa na forma percentual ao ano, 

(vinte centésimos por cento) ao ano, calculada de acordo com a 

(“ ”); (r) Pagamento da Remuneração: A 

Amortização: o Valor Nominal 

Repactuação Programada: 

Amortização Extraordinária Facultativa e Resgate Antecipado Total: A 

termos e condições da Escritura de Emissão de Debêntures 
Vencimento Antecipado: Constarão da Escritura de 

Destinação 
dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da emissão de Debêntures 

(x) 

Administração realizada em 1º/03/2019.
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ATiVo                2018 2017
CirCuLANTE    r$ 3.451.136,69 r$ 3.258.706,67
Disponível    R$ 825.262,38 R$ 767.304,62
Clientes     R$ 2.275.624,24 R$ 2.164.750,99
Outros Créditos     R$ 61.947,15 R$ 60.052,47
Estoque     R$ 288.302,92 R$ 266.598,59
NÃo CirCuLANTE     r$ 4.704.743,38 r$ 5.784.224,87
Depósitos Restituíveis     R$ 172.265,60 R$ 210.618,17
Clientes     R$ 4.358.239,44 R$ 5.368.500,44
Imobilizado     R$ 174.238,34 R$ 205.106,26
ToTAL Do ATiVo     r$ 8.155.880,07 r$ 9.042.931,54

Composição Capital Social reservas de Fundos de reserva de Total
Capital reservas Lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2014 ............ 1.875.083,33 124,99 375.016,67 1.561.974,85 3.812.199,84
Lucros distribuídos ....................................... -1.046.965,38 -104.665,38
Ajustes de Exercício Anteriores ................. 3.704,74 3.704,74
Resultado do período ................................... 3.165.863,72 3.165.863,72
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ............ 1.875.083,33 124,99 375.016,67 3.684.577,93 5.934.802,92
Lucros distribuídos ....................................... -3.683.340,87 -3.683.340,87
Diminuição de Capital ................................. -241.465,28 -241.465,28
Resultado do período ................................... 3.387.822,42 3.387.822,42
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ............ 1.633.618,05 124,99 375.016,67 3.389.059,48 5.397.819,19
Reversão Excesso de Constituição .............. -48.293,06 48.293,06 -
Lucros Distribuidos ...................................... -3.437.352,54 -3.437.352,54
Ajustes de Exercício Anteriores ................. -48.669,72 -48.669,72
Resultado do período ................................... 4.439.915,70 4.439.915,70
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ............ 1.633.618,05 124,99 326.723,61 4.391.245,98 6.351.712,63
Reversão de Reserva ................................... -124,99 -124,99
Constituição de Reserva de Contigência ..... 200.000,00
Lucros Distribuidos ...................................... -4.439.915,70 -4.439.915,70
Ajuste de Exercício Anteriores .................. 81.660,42 81.660,42
Resultado do período ................................... 1.341.342,75 1.341.342,75
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 ............ 1.633.618,05 - 526.723,61 1.374.333,45 3.534.675,11

2018 2017
receita operacional Bruta r$ 4.146.004,20 r$ 6.361.871,00
Receita com venda de Lotes R$ 4.146.004,20 R$ 6.361.871,00
Dedução da receita Bruta -r$ 671.890,28 -r$  424.818,58
Impostos incidentes
sobre venda   -R$ 184.230,28   -R$ 197.818,58
Distrato de vendas   -R$ 487.660,00   -R$ 227.000,00
receita operacional Líquida r$ 3.474.113,92 r$ 5.937.052,42
Custos com Manutenção
de Lotes   -R$ 144.396,03   -R$ 184.721,39
resultado operacional Bruto r$ 3.329.717,89 r$ 5.752.331,03
Despesas operacionais -r$ 2.349.119,37 -r$ 1.965.531,48
Despesas Administrativas    -R$ 923.925,28   -R$ 808.166,81
Despesas Comerciais    -R$ 294.253,69    -R$ 464.526,67
Despesas Tributárias -R$ 1.130.940,40    -R$ 692.838,00
resultado Financeiro    r$ 119.838,55    r$ 329.081,09
Receitas Financeiras    R$ 123.960,60    R$ 331.672,76
Despesas Financeiras        -R$ 4.122,05       -R$ 2.591,67
resultado operacional
Líquido r$ 1.100.437,07 r$ 4.115.880,64
Outras Despesas / Receitas
não Operacionais     R$ 387.108,69     R$ 324.035,06
resultado Líquido r$ 1.487.545,76 r$ 4.439.915,70
Provisão de IRPJ     -R$ 88.175,37               R$ 0,00
Provisão de CSLL     -R$ 58.027,64               R$ 0,00
resultado líquido após
as provisões r$ 1.341.342,75 r$ 4.439.915,70

DEmoNSTrAÇÃo DAS muTAÇÕES Do PATrimÔNio LÍQuiDo

PASSiVo 2018           2017
CirCuLANTE r$ 3.776.850,54 r$ 1.846.864,49
Fornecedores R$ 12.153,05     R$  17.203,87
Obrigações Tributárias e Fiscais R$ 68.895,47     R$  74.612,99
Obrigações Sociais e Trabalhistas R$ 58.855,66    R$   48.844,59
Adiantamento de Clientes R$ 66.291,60               R$ 0,00
Outras Obrigações R$ 3.570.654,76 R$ 1.706.203,04
NÃo CirCuLANTE r$ 844.354,42 r$   844.354,42
Credores Diversos -
Precatórios Contagem R$ 602.889,14    R$ 602.889,14
Credores Diversos -
Retirada Social R$ 241.465,28    R$ 241.465,28
PATrimÔNio LÍQuiDo r$ 3.534.675,11 r$ 6.351.712,63
Capital Subscrito R$ 1.633.618,05 R$ 1.633.618,05
Reserva de Capital R$ 0,00           R$ 124,99
Fundo de Reserva R$ 526.723,61    R$ 326.723,61
Reservas de Lucros R$ 32.990,70               R$ 0,00
Resultado a Disposição da AGO R$ 1.341.342,75 R$ 4.391.245,98
ToTAL Do PASSiVo r$ 8.155.880,07 r$ 9.042.931,54

NoTAS EXPLiCATiVAS
1- Contexto operacional - A Empresa BH tem como atividade
preponderante a comercialização de imóveis e outros
empreendimentos imobiliários, indústria de construção civil, por conta
própria e de terceiros, obras civis por empreitada ou administração.
2 - Estoques - Estoque de lotes para venda, registrados pelo valor de
custo. 3 - Cliente - Posição atualizada com o relatório gerencial da
empresa. 4 - Depósitos Judiciais - Ocorreu baixa do depósito judicial
referente ao processo nº 0079160434050 do Município de Contagem.
5 - Adiantamento de Cliente - Compõe os valores referentes a despesas
futuras com documentação e registro de venda de lotes, pagas pelo
comprador.  6 - outras obrigações - Basicamente: (a) R$ 72.742,00
- Receitas diferidas pela venda de lotes e apartamentos referentes a

exercícios anteriores a serem reconhecidas nas contas de resultado à
medida de sua realização, e (b) R$ 3.498.697,76 - Dividendos devidos
aos acionistas, pendentes de quitação. 7 - Credores Diversos - Provisão
constituída para suprir prováveis pagamentos a terceiros referentes
aos precatórios existentes (R$ 602.889,14), e valores devidos a acionistas
desligados (R$ 241.465,28). 8 - Patrimônio Líquido -  As variações e
modificações do Patrimônio Líquido encontram-se devidamente
evidenciadas na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.
Empresa Belo Horizonte de Imóveis Gerais S/A

Judas Tadeu de Souza Soares
Diretor-Presidente

Juliana Santos Viana: 01313242683 - CRC 115721
Elo Inteligência Contábil Ltda - ME.

rELATÓrio DA ADmiNiSTrAÇÃo SoBrE o  EXErCÍCio
DE 2018 - Em 2018, a Empresa Belo Horizonte de Imóveis Gerais S/
A manteve seu foco na incorporação e comercialização de
loteamentos, seguindo a estratégia definida em 2010. Os últimos anos
foram marcados por forte recessão no país com reflexos expressivos

EmPrESA  BELo HoriZoNTE  DE imÓVEiS  GErAiS  S/A.   -  CNPJ:  17.214.503/0001-62

DEmoNSTrAÇÕES CoNTáBEiS EXErCÍCio FiNDoS Em 31 DE DEZEmBro DE 2018 - Em reais (r$)

no setor de atuação da empresa. E, apesar de uma queda nas vendas
e de um aumento superior a 100% na despesa com pagamento de
IPTU, uma das principais da companhia, os resultados permaneceram
robustos e superiores a media do segmento. Belo Horizonte, 21 de
março de 2019. A Administração.

BALANÇo PATrimoNiAL

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo Do EXErCÍCio

15 cm -22 1207065 - 1

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MINAS GERAIS
Insc. CNPJ: 17.449.208/0001-95

Av. São Paulo, 2.435 - Fazenda do Rosário - Ibirité - MG
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Demonstração do Ativo, Passivo e Resultado do Exercício
ATIVO

1) ATIVO CIRCULANTE
 Caixa ........................................  320,37
 Bancos .....................................  191,33
 Aplicações Financeiras ............  62.023,88 62.535,58
2) IMOBILIZADO:
 Terrenos, prédios, agropecuária, 

veículos, máqs. mots. aparelhos, equips. 

domésticas, marcenaria, encadernação, 
serralheria, cerâmica, corte e costura, 
móveis e utensílios, equips. de 

pavimentação, coleções e material     

dados, equips. de proteção, segurança 

fonoaudiologia, material pedagógico, e 
centro de informática .....................  6.045.745,53 6.045.745,53

 TOTAL DO ATIVO ....................  6.108.281,11
PASSIVO

3) PASSIVO CIRCULANTE:
4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Patrimônio Social ...............................  6.045.745,53
Resultados Acumulados .....................  62.535,58 6.108.281,11
TOTAL DO PASSIVO ....................  6.108.281,11

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
DO ANO CALENDÁRIO DE 2018

 CONTAS ......................................         DÉBITOS   CRÉDITOS
1) DESPESAS:
 DESPESAS OPERACIONAIS:
 Despesas Escolares ........................ 148.413,02
 Despesas Assistenciais .................. 472.013,94 
 Despesas Gerais............................. 173.624,72
 Despesas Agropecuárias ................ 36.964,69
 Conserv. de Bens Móveis e Imóveis 78.471,67
 Obrigações Sociais ........................ 69.619,87
 Isenção do INSS ............................ 188.450,73
2) RECEITAS: 
 RECEITAS OPERACIONAIS:
 Contribuição do Quadro Social .....  10.350,00  
 Donativos e Doações .....................  8.000,00
     Convênio MEC/FNDE/PDDE ......                                     16.900,00

.....................  6.000,00
 Locações Diversas .........................  454.225,42
 Aplicações Financeiras ..................  7.308,55
 Isenção Contribuição INSS ...........  188.450,73
 Conv. Pref. Municipal de Sarzedo   180.004,00
 Conv. Pref. Municipal Ibirité/FNAS  232.650,79
 Conv. CMDCA de Ibirité ..............  13.902,30
     Venda de sucatas diversas .............  1.134,00
         TOTAIS  ...............................  1.167.558,64 1.118.925,79
3) RESULTADO DO ANO CALENDÁRIO:                 (48.632,85)
         TOTAIS  ............................... 1.167.558,64  1.167.558,64

Fazenda do Rosário, Ibirité, 31 de dezembro de 2018.
Rubens Alves da Silva - Tesoureiro

Lúcia Marina Gomes da Cruz - Presidente
Elmiro Teixeira - Téc. Contábil CRC 2094 BA T-MG

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE MINAS GERAIS, procedendo o exame das 
Contas do Ano Calendário encerrado em 31 de dezembro de 2018, são 
do parecer que as mesmas devem ser aprovadas. Leonel Ferreira dos 
Santos Filho - José Antônio Utsch Moreira -  Paulo Gonzaga Couto

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE PASSoS – mG

anulada a licitação Tomada de Preços 003/2019, processo 
769/2018, por ilegalidade devido a vícios insanáveis no respectivo edi-
tal . Passos, 22 de março de 2019 . Pedro Teixeira – diretor do saae .

1 cm -22 1206747 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE moEmA
edital de leilão 01/2019- Torna público que levará a leilão online atra-
vés do site www .lucasleiloeiro .com .br em 17/04/2019 a partir das 13:00 
horas, seus bens inservíveis diversos . leiloeiro: lucas rafael antunes 
moreira . Fone: 37-3402-2001 .

1 cm -22 1207020 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE mAriANA.
 aVIso de resulTado, adJudICaçÃo e HomoloGaçÃo 
de lICITaçÃo . modalidade: Pregão Presencial PrG002/2019 . Tipo/
critério de julgamento: menor Preço por Item . em regime de regis-
tro Preços . Procedimento PrC041/2018 . a autarquia, através de seu 
diretor executivo, no exercício de suas atribuições, torna público para 
os interessados, o resultado do pregão de que trata o presente aviso, 
adjudicando e homologando-o, cujo objeto é a eventual contratação de 
empresa prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
das motocicletas das linhas Yamaha e Honda para atender as deman-
das setor de frotas, conforme anexo I do edital Nº003/2019 . Vence-
dor de todos os itens: moToCeNTer marIaNa ra lTda – me, 
CNPJ:17 .976 .331/0001-64, valor total: r$16 .935,46 (dezesseis mil 
novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) . estando de 
acordo com a lei, adjudico e homologo, em 21 de março de 2019, nos 
termos das leis Federais n°10 .520 de 2002 c/c nº8 .666 de 1993 . ama-
rildo antônio Teixeira Júnior . diretor executivo

4 cm -22 1207154 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE AGuA E 

ESGoTo DE PASSoS-mG
resultado da Tomada de Preços 005/2019 – objeto: Prestação de 
serviços de Portaria Noturna e atendimento em diversos setores do 
saae . a empresa vencedora foi a .C .a universal ltda ao preço de r$ 
168 .882,12 . Passos-mG, 21 de março de 2019 . Pedro Teixeira - diretor 
do saae . rosa Cornelia machado baldini -Presidente da C .P .l .

2 cm -22 1206749 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo – PASSoS/mG

– 1º aditamento ao Contrato  . Partes: serviço autônomo de Água e 
esgoto e banco bradesco s .a . objeto: Prestação de serviços para rece-
bimento de contas de consumo de água e coleta de esgoto e outros ser-
viços prestados pelo saae . Valor: r$ 1,24 (hum real e vinte e quatro 
centavos), por conta arrecadada . Vigência: 12(meses) meses . dota-
ção orçamentaria: 17 .122 .0045 .6 .001-3390 .39 .00 . Passos-mG, 28 de 
novembro 2018 . Pedro Teixeira – diretor do saae .

2 cm -22 1206901 - 1
SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE ASSEio 

E CoNSErVAÇÃo Do ESTADo DE miNAS 
GErAiS, EDiTAL DE CoNVoCAÇÃo.

o Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todas as empresas do segmento, associadas ou não associadas para 
participarem de assembléia Geral extraordinária, que se realizará no 
dia 26 (vinte e seis) de março de 2019 (terça-feira), às 17:00 hs . em 
primeira chamada e 17:30 hs . em segunda e derradeira, com qualquer 
número de presentes, na rua uberlândia nº 877 - bairro Carlos Pra-
tes, nesta Capital, para deliberarem, exclusivamente, sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) discussão e deliberação quanto à pauta de reivindica-
ções do sINTesT-mG . – sindicato dos Técnicos de segurança do Tra-
balho do estado de minas Gerais, CNPJ 25 .578642/0001-01, visando 
a celebração do instrumento normativo do ano de 2019 e 2) assun-
tos correlatos . belo Horizonte, 21 de março de 2019 . renato Fortuna 
Campos-PresIdeNTe .
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SEmASA DE CArANGoLA/mG

aVIso de PreGÃo PreseNCIal Nº 001/2019 - o semasa torna 
público que fará realizar a seguinte licitação: obJeTo: registro de 
Preços para firmar Termo de Contrato de expectativa de prestação de 
serviços de limpeza e desentupimento das redes de esgoto do municí-
pio de Carangola-mG, utilizando-se de pressão por hidrojateamento à 
vácuo . Prazo máximo para entrega dos envelopes: dia 04/04/2019 as 
08:00 horas . o edital na íntegra encontra-se no semasa/CGa, sito 
na rua divino, n° 93, Carangola–mG, fone (32) 3741-5820 - e-mail: 
comprasecontratos@semasacarangola .com .br e nos sites www .semasa-
carangola .com .br e www .cisab .com .br . Carangola, 22/03/2019 . marco 
antônio de lima . diretor Geral .

3 cm -22 1206788 - 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 3201903222107360269.
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Notas explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, estamos submetendo a V. Sas. O 
Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis da Amep Empreendimentos e Participações S.A., relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018 e colocamo-nos à disposição para outras informações, que se julgarem necessárias. Formiga, 21 de março de 2019. 

Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para  os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

DAS OPERAÇÕES
 LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO..........
(+) DESPESAS NÃO PAGAS

 Valor resid. do atv. intang. baixado.........
 Juros capital próprio - Desp. líquidas......
 (-)  RECEITAS NÃO RECEBIDAS
 Equivalência patrimonial.........................
 Atualiz. de créd. a receber de longo prazo.
 Atualização de juros capital próprio........
(+)  AUMENTO / (RED.) PAS. CIRCULANTE
 Empréstimos e financiamentos................
 Fornecedores............................................
 Obrigações sociais e trabalhistas.............
 Obrigações fiscais e tributárias................
 Outros passivos circulantes......................
 Provisões para contingencias...................
 (-)  (AUMENTO) / RED. AT. CIRCULANTE
 Clientes....................................................
 Tributos a recuperar.................................
 Outros ativos circulantes..........................
 Depositos judiciais...................................
(=)  CAIXA GERADO PELAS OPER.

DOS INVESTIMENTOS

(=) CAIXA GERADO PELOS 
 INVESTIMENTOS...............................

DOS FINANCIAMENTOS
(+) Emprest. c/ partes ligadas a pagar - VCB..
(-)  Emprest. c/ partes ligadas receber - COM.
(-)  Pagamentos de emprést. c/ partes ligadas..
(+) Receb. de emprést. c/ partes ligadas.
(-)  Pagamento de juros sobre cap. próprio....

(-)  Pagamentos de dividendos.......................
(=) CAIXA GERADO PELOS 
 FINANCIAMENTOS............................
(=) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS
 DISPONIBILIDADES...........................
(+) DISPONIBILIDADES - Ínicio do 
 período....................................................
 (-)  DISPONIBILIDADES - Fim do 
 período....................................................

1. Contexto operacional A AMEP EMPREENDIMENTOS E PAR-
TICIPAÇÕES S.A., tem como atividade principal a participação em 
outras empresas incluindo a administração bem como a avaliação e o 
planejamento de novos investimentos. A Companhia tem, ainda, de 
acordo com seu estatuto social, o objeto de compra, venda e aluguel 
de imóveis para fins residenciais e/ou comerciais, bem como sua  
construção e reforma, podendo ainda incorporar e financiar imóveis, 
elaborar projetos de construção civil e a compra e venda de materiais 
de construção. A Companhia participa em empresas que atuam nos 
setores comercial, de serviços e agroindústria, destacando-se as ativi-
dades relacionadas à revenda de veículos da marca Mercedes-Benz.

2. Principais Práticas Contábeis Disponibilidades e aplicações fi-
nanceiras: Estão registradas pelo valor de custo, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até a data dos balanços, desde que não excedam o 
valor de mercado. Clientes: Estão apresentados pelo valor nominal 
dos títulos. Demais ativos circulantes: São apresentados pelo valor de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidas até a data dos balanços. Depósitos ju-
diciais: São registrados pelos valores históricos efetivamente desem-
bolsados. Investimentos: Os investimentos em Companhias controla-
das e coligadas são avaliados e registrados pelo método da equivalên-
cia patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita 
(despesa) operacional. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo 
custo de aquisição, formação ou construção, corrigido monetaria-
mente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo 
método linear, cujas taxas estão relacionadas na Nota 4. Demais pas-
sivos circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou cal-

culáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e atualizações monetárias incorridas até a data dos balanços. 
Provisão para contingências: Uma provisão é contabilizada quando 
a Companhia possui uma obrigação constituída como resultado de 
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas dos riscos envolvidos. Imposto 
de renda: A apuração do imposto de renda foi efetuada com base nos 
resultados tributáveis, ajustados pelas adições, exclusões e compen-
sações previstas na legislação. Juros sobre o capital próprio: Os 
juros pagos e a pagar a acionistas, calculados nos termos da Lei n° 
9.249/95, foram registrados no resultado do exercício, na rubrica de 
“Despesas financeiras”, conforme determina a legislação fiscal. Os 
juros sobre capital próprio a receber e recebidos de controladas/coli-
gadas foram creditados na rubrica de “Receitas financeiras”, con-
forme requerido pela legislação fiscal. Apuração do resultado: As 
receitas, custos e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo 
o regime de competência de exercícios.
3. Investimentos:

PASSIVO 
CIRCULANTE
 Empréstimos e financiamentos ............. 
 Fornecedores ......................................... 
 Obrigações sociais e trabalhistas .......... 
 Obrigações fiscais e tributárias .............
 Outros passivos circulantes ...................
Total do passivo circulante ....................

NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo
 Juros sobre o capital próprio ................. 
 Dividendos a pagar ............................... 
 Empréstimos com partes ligadas ..........
 Provisão para contingências ................. 
Total do passivo não circulante ............. 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ............................................ 
Reserva de lucros ..................................... 
Total do patrimônio líquido .................. 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔ-
NIO LÍQUIDO ....................................... 

2018

 2.084.825
 304.126
  637.164

-
3.026.115

 

48.468.893
-

1.959.073
 50.427.966

 
177.330.595

 286.854
-

 228.045.415

231.071.530

ATIVO 
CIRCULANTE
 Disponibilidades ....................................  
 Clientes ..................................................  
 Tributos a recuperar ...............................  
 Outros ativos circulantes .......................
Total do ativo circulante ......................... 

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
 Juros sobre capital próprio a receber de   
 controladas ............................................ 
 Créditos com empresas controladas ...... 
 Depósitos judiciais ................................ 
Total do realizável a longo prazo ........... 

Investimentos ............................................ 
Imobilizado ............................................... 
Intangível .................................................. 
Total do ativo não circulante .................. 

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

2018

 134.234
73.604

408.817
532.234
284.111

1.433.000

 
22.537.140

108.064.072
 -

1.909.607
 132.510.819

 
65.233.600
31.894.111
97.127.711

231.071.530

Investimentos em Controladas:
Arape Agroindustria Ltda .....................
Prodoeste Veiculos e Servicos Ltda ......
Uberdiesel - Uberaba Diesel Ltda .........
Viacao Campo Belo Ltda ......................
Com Energia Ltda .................................
Ativa Gestao de Negocios Ltda ............

2018
33.713.605
98.435.757

280.624
4.842.040

11.132.651
28.925.918

177.330.595

2017
32.278.408
99.861.800

273.302
4.227.933
5.057.548

25.922.723
167.621.714

2018
 18.248.689

 

1.852
5.253.000

 
(17.757.708)

(354.037)
 (7.279.206)

 -
35.173

(91.014)
 (578.042)

 26.933
266.605

(49.150)
 352.360
146.476

 (309.155)
(2.074.170)

 

12.940.207

1.011.000
-

(4.641.150)
1.695.231

(23.407.957) (5.611.772)

(32.558.600)

(21.906.804)

(11.040.767)

  13.125.592

2.084.825

RECEITAS OPERACIONAIS
Resultado de equivalência patrimonial...... 
Receitas financeiras .................................. 
Remuneração de juros sobre o capital 
próprio creditado e não recebido .............. 
Outras Receitas Operacionais ................... 

DESPESAS OPERACIONAIS
Juros sobre o capital próprio ..................... 
Gerais e administrativas ............................ 
Tributárias ................................................. 
Despesas financeiras ................................. 
Outras Despesas Operacionais .................. 

LUCRO ANTES DO IRPJ E DAS
PARTICIPAÇÕES ..................................
Participações dos empregados .................. 
Provisão para imposto de renda ................ 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..
Lucro por ação do capital social ............... 
Valor patrimonial da ação ......................... 

2018
 17.757.708

 863.513
 

7.279.206
 102.514

26.002.941

 (6.180.000)
 (893.422)
 (278.433)

 (131)
 (125.261)

 (7.477.247)

18.525.694
 (63.781)
(213.224)

 18.248.689
 0,91
 4.82

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais)

Lucro líq. do exercício
Constit. de reserva legal
Saldos em 31/12/2017
Distr. de Dividendos
Lucro líq. do exercício
Constit. de reserva legal
Saldos em 31/12/2018

Reserva de lucros

 -
-

 65.233.600
-
 -
-

 65.233.600

 
-

 1.443.196
 13.507.849

-
-

912.435
14.420.284

 28.863.927
 (1.443.196)

 41.465.573
(41.328.000)
18.248.689

(912.435)
17.473.827

Capital
Social Legal Resultados

acumulados Totais

Distr. de Dividendos - - (120.000.000) (120.000.000)
28.863.927

-
120.207.022
(41.328.000)
18.248.689

-
97.127.711

4. Imobilizado:

5. Patrimônio Líquido: O capital social é de R$ 65.233.600 (ses-
senta cinco milhões, duzentos e trinta três mil e seiscentos reais), di-
vidido em 20.160.000 (vinte milhões cento e sessenta mil) ações, 
nominativas, sendo 5.040.000 (cinco milhões e quarenta mil) ações 
ordinárias classe A ou comuns, com direito a voto, 1.680.000 (um 

DIRETORIA

Aluísio Fernandes de Souza
Contador – CRC/MG 051637/O-7

Arlindo de Melo Filho
Administrador – CRA/MG 8.687

Diretor Presidente

João Vicente de Melo
Diretor Vice Presidente

Maria Cecília Melo Lasmar
Diretora Superintendente

RESPONSÁVEL TÉCNICO

milhão e seiscentos e oitenta mil) ações ordinárias classe B e 13.440.000 
(treze milhões quatrocentos e quarenta) ações preferenciais.

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas anexas são parte integ. das demonst. contábeis.

As notas explicativas anexas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas anexas são parte das demonstrações contábeis.
Terrenos
Edifícios e Benfeitorias
Móveis e Utensílios
Comput. e Periféricos
Veículos
Maquinas e Equip.

 0
4

10
20
20
10

Tx. Anual
Deprec. %

 162.682
137.587
93.632
89.910

134.720
 62.867
681.398

Custo

 -
 133.108

93.161
89.910
 22.255
 56.110

 394.544

Depreciação
Acumulada

 162.682
4.479

471
-

112.465
6.757

286.854

Valor
Contábil
Líquido

 

20172018

BALANÇO PATRIMONIAL
2017

 

 

 

 

-

 
 

 

 

(+) Recebimentos de lucros...........................  13.048.827
(-)  Aquisição de ativo imobilizado............... (108.620)

(+) Dividendos distribuídos e não pagos....... 20.622.672
(-)  Distribuição de dividendos...................... (41.328.000)
(+) Recebimento de juros sobre cap. próprio. 56.700.000

2017
 28.863.928

 

-
7.864.200

 
(25.895.167)

(766.865)
 (12.929.978)

 -
8.622

109.396
 734.965
 32.124
683.284

(17.996)
 (564.665)
 (146.476)
 (714.067)

(2.726.362)
 

7.725.247

3.630.150
(367.850)
(45.813)

1.375.276

-

(1.020.009)

 3.978.876

  9.146.716

13.125.592

 7.725.247
 -

-
-
-

 13.125.592
 254.976
  989.524
146.477

14.516.569
 

97.889.687
6.341.194
1.649.918

 105.880.799
 

167.621.714
 191.287

1.852
 273.695.652

288.212.221

2017

 134.234
38.431

499.831
1.110.276

257.178
2.039.950

 
40.692.097

120.000.000
 3.630.150
1.643.001

165.965.248
 

65.233.600
54.973.423

120.207.023

288.212.221

 162.682
5.718
1.247

-
11.077
10.563

191.287

Valor
Contábil
Líquido

2017
 25.895.167
 1.764.310

 
12.929.978

 135.842
40.725.297

 (9.252.000)
 (701.629)
 (697.795)

 (242)
 (53.838)

(10.705.504)

30.019.793 
 (154.923)

(1.000.942)
28.863.928

 1,43
 5,96 

Saldos em 31/12/2016  65.233.600 12.064.653 134.044.842 211.343.095

 Depreciações / Amortizações................... 13.054 12.333

AMEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nr. 21.525.753/0001-90

51 cm -21 1206354 - 1

ATIVO Notas Ano 2018 Ano 2017
Circulante   13.518.904,69   13.851.016,43 
Caixa e Bancos  (3)  433.754,68   571.295,34 
Aplicações  (4)  568.148,95   459.069,39 
Contas a Receber  (5)  2.943.724,51   6.199.788,77 
Outros Creditos a Receber  (6)  752.100,98   757.476,86 
Impostos a Recuperar  (7)  874.106,14   676.615,10 
Estoques  (8)  6.954.838,69   4.555.764,42 
Materiais Terceiros N/P e P/T  (9)  976.371,95   617.260,99 
Desp. Dif. P/ Meses Fut.   15.858,79   13.745,56 
Outras Contas  (9)  -   - 
Não Circulante  13.644.999,65   10.816.947,17
Realizável a Longo Prazo   194.989,42   69.256,38 
Impostos a Recuperar  (7)  194.989,42   69.256,38 
Investimentos   742,89   742,89 
Telefones  (10)  742,89   742,89 
Imobilizado  13.449.267,34   10.746.947,90
Terrenos  (11)  24.128,48   24.128,48 

Instalações Industriais  (12)  498.697,29   498.697,29 
Maq. Equip. Industriais  (12)  23.807.697,92   20.144.827,58 
Equip. de Proc. de Dados  (12)  390.661,92   304.301,41 
Móveis e Utensilios  (12)  203.328,52   148.295,58 
Veiculos  (12)  128.832,96   78.637,76 
Ferramentas e Instrum.  (12)  100.386,02   100.386,02 
Moldes Estampos  (12)  1.676.705,00   1.671.965,00 
Maq. Equip Indus (Leasing)  (12)  364.300,32   364.300,32 
Depreciações  (12)  (17.786.396,81)  (16.268.082,86)
Construções  (11)  1.241.451,77   1.009.045,31 
Total do Ativo   27.163.904,34   24.667.963,60 

PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Notas Ano 2018 Ano 2017

Circulante   6.223.012,41   6.052.946,94
Fornecedores  (13)  4.220.775,30   3.616.515,38 

Obrigacoes Sociais/ Trab.  (14)  570.382,52   646.176,46 
Obrigações Fiscais/ Trib.  (15)  481.995,04   721.131,02 
Outras Obrigações c. Pagar  (16)  222.454,39   170.081,75 
Finame - Curto Prazo  (17)  727.405,16   899.042,33 
Não Circulante 
Obrigações a Longo Prazo   3.039.391,37   1.267.962,80 
Finame - Longo Prazo  (18)  3.039.391,37   1.267.962,80 
Patrimônio Líquido  17.901.500,56 17.347.053,86
Capital  (19) 8.700.000,00 8.700.000,00
Reserva de Capital  3.122.555,00 3.122.555,00
Reserva de Lucros  7.451.488,66 6.897.041,96
Prejuízos Acumul.   (1.372.543,10)  (1.372.543,10)

Total do Passivo e
Patrimônio Líquido   27.163.904,34 24.667.963,60

Balanço Patrimonial Realizado em 31/12/2018 e 2017 - Consolidado Dezembro 2018 e 2017 (valores expressos em reais) Demonstração de Resultado do Exercício
Receita Bruta  Notas Ano 2018 Ano 2017
(Vendas Brutas.prest. Serv.)   (20)  51.983.573,81   44.047.465,84 
Impostos Incidentes.ded.rec.bruta 

Deson., Dev. vendas)   (21)  (15.569.027,73)  (14.009.304,63)
Receita Liquida    36.414.546,08   30.038.161,21 
Custos Dos Produtos Vendidos   (22)  (30.803.600,63)  (24.725.688,18)
Lucro Bruto    5.610.945,45   5.312.473,03 
Despesas Operacionais (Admi-
nistrativas comerciais outras)   (23)  (4.662.188,25)  (4.258.834,93)

Var. mon. ativas. Juros,Outros)   (24)  324.310,86   243.666,83 
Despesas Financeiras: (Desp. banc. 
Juros var. mon. pass. Outras)   (25)  (362.733,49)  (254.467,33)

Lucro/ Prejuizo Operacional    910.334,57   1.042.837,60 
Outras Receitas/ Despesas Não Oper. 
(Vendas de Sucatas)   (26)  88.295,90   25.073,64 
(Vendas Imobiliz . 
Ganhos/ Perdas Cap.)   (27)  (4.674,11)  201.241,56 

Lucro/Prejuizo Contabil 
Apur. Ant. IR e CS    993.956,36   1.269.152,80 

Tributos Sobre o Lucro 
Provisão do Irpj a Recolher   (28)  (309.470,93)  (202.023,34)

Provisão Contrib.Social a Rec.   (28)  (130.038,73)  (104.063,43)
Lucro / Prejuizo Liq. do Exerc. Findo  554.446,70   963.066,03 
(+) Estorno Ajuste Prv. Ir/Cs a Maior  
Lucro/Prej. Liq. Exerc. Findo  (29)  554.446,70   963.066,03 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição                 Notas Capital Realizado Res. de Capital Res. Lucros Real Lucros Prej./Acum.  Prej. Acum. Total Patrim. Líq.
Saldos 31/12/2017  8.700.000,00   3.122.555,00   6.897.041,96   -   (1.372.543,10)  17.347.053,86 
Saldos   8.700.000,00   3.122.555,00   6.897.041,96   -   (1.372.543,10)  17.347.053,86 
Transf. Reser. Lucros (33)  -   -   526.724,36   (526.724,36)  -   - 
Lucro Liq. Ex. / Prej. (29)  -   -   -   554.446,70   -   554.446,70 
Const. Res. Legal (31)  -   -   27.722,34   (27.722,34)  -   - 
SALDOS 31/12/2018  8.700.000,00   3.122.555,00   7.451.488,66   (0,00)  (1.372.543,10)  17.901.500,56 

Demonstração do Fluxo de Caixa
1 - Fluxo Caixa Operac. Liq. Notas Ano 2018 Ano 2017
Lucro /Prej Liquido Do Exercicio   (29)  554.446,70   963.066,03 
Depreciação / Bx  (47)  1.519.395,84   1.015.436,01 
Ganho/(Perda) na Alien. de Imobil.  (34)  4.674,11   163.241,56 
Sub. Total das Operações Sociais   2.078.516,65   2.141.743,60 
(Aumento) Red. Contas a Receber   (35)  3.261.440,14   (1.513.446,54)
(Aumento) Redução Estoques Aj  (36)  (2.399.074,27)  (104.289,22)
(Aum.) Red. Demais Ativos C.praz   (37)  (316.345,26)  (608.008,94)
Sub. Total (Aum.) Red. de Ativos   546.020,61   (2.225.744,70)
Aumento (Redução) Fornecedores  (38)  604.259,92   834.105,63 
Aum. (Red.) Salarios e Enc. Soc.  (39)  (75.793,94)  58.629,68 
Aum. (Red.) Demais Passivos C.p  (40)  (726.503,52)  448.056,23 
Sub. Total Aum. (Red.) Passivos   (198.037,54)  1.340.791,54 
Caixa Liquido Gerado 
Nas Ativ. Operacionais  (41)  2.426.499,72   1.256.790,44 

2-Das Atividades de Investimentos 
Receb. Venda Imob. Aum (Red)  (47)  8.500,00   203.000,00 
Aquisição Imobil/Bx (Aum.) Red.  (42)  (4.234.889,39)  (3.307.554,94)
Caixa Liquido Consumido 
Nas Ativ. de Invest.   (4.226.389,39)  (3.104.554,94)

3-Das Atividade de Financiamentos 
Amort. Empr. Finame(Red.)Aum.  (43)  1.771.428,57   828.142,72 
Adiant. p/ Fut. aum. capital 
Dev. acion (Red.) / Aum   (44)  -   700.000,00 

Ajuste Ex.anter./Ganho 
Ação Jud./ Recup. (Red)   (47)  -   - 

Caixa Liq. Ger. Ativ. Financiamento   1.771.428,57   1.528.142,72 
4-Aum./Dim. Disponibilidades  (45)  28.461,10   319.621,78 
(-)Saldo Caixa+Equiv. - Caixa 
No Inicio do Exerc.  (46)  1.030.364,73   1.349.986,51 

(+)Saldo Caixa+Equivalente - Caixa 
No Final do Exerc.  (46)  (1.001.903,63)  (1.030.364,73)

   28.461,10   319.621,78 

Silvio José Carneiro Constancio - Diretor PresidenteConcordamos com a exatidão do presente balanço patrim. bem como, João Batista Carneiro Constancio - Diretor Administrativo
Franklin Jose Sassarolli - C.R.C TC1SP164628/O-0

REI AUTO PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ nº 71.403.133/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Dando cumprimento as disposições da Lei e de nosso Estatuto, Social, apresentamos a V.Sas. As Demonstrações Financeiras referente aos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017. Arceburgo - MG

é composto por 04 ações ordinárias nominativas de valor nominal 

Pais, sendo a Cia de Capital Fechado. DRE - 20) Receitas de Vendas de 

-

sobre o lucros (CPC- 32) - constituição da prov. do IRPJ e CSLL re-
Mutações do 

Patrimônio - -
tante constituido pelos sócios para Adiantamento de Fut. Aum. do Ca-

conta de Lucros (Prej. Acum.) p/conta Reserva de Lucros (Prejuizos) 

/ cobradas de IR e CS, ora reg. DFC - 29) Lucro/ Prejuizo exercicio 

Demais passivos a curto prazo sendo ICMS, IPI, PIS, COFINS, comis-

 

Redução Adiantamento Futuro Aumento de Capital ano 2018 não teve 
somente em 2017

Redução Ajuste ex anteriores. 

Notas Explicativas
1 - Contexto Operacional: A Rei Auto Parts tem por objeto social a 
exploração industrial e comercial de fundições, partes e peças de vei-
culos, importação e exportação, além de industrilização e comerciali-
zação de artefatos de cimento. 2) Resumo das Práticas Contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas 
em conformidade com as práticas adotadas no Brasil, e em consonân-
cia à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76 e 11.638/07). a) 
Ativo Circulante, Não circulante e Realizáveis a Longo Prazo: Os ati-
vos são demonstrados pelos valores de custos. b) Permanente. Invest. 
imobilizado e intangivel: São demonstrados aos custos de aquisição,-
corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995. c) Passivos 
Circulante, Não Circulante e Exigíveis a Longo Prazo: São demons-
trados pelos valores conhecidos e calculáveis. d) Patrimônio Líquido 

Ativo - 

-

-
bilizado adq. pelo custo de aquis. e deprec. pelas txs. oferecidas p/ 
leg. Passivo e Patrimônio Líquido - 13) Saldo dos valores devidos 

SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE ASSEio E 
CoNSErVAÇÃo Do ESTADo DE miNAS GErAiS, 

edITal de CoNVoCaçÃo . o Presidente no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, convoca todas as empresas do segmento, 
associadas ou não associadas para participarem de assembléia Geral 
extraordinária, que se realizará no dia 26 (vinte e seis) de março de 
2019 (terça-feira), às 16:00 hs . em primeira chamada e 16:30 hs . em 
segunda e derradeira, com qualquer número de presentes, na rua uber-
lândia nº 877 - bairro Carlos Prates, nesta Capital, para deliberarem, 
exclusivamente, sobre a seguinte ordem do dia: 1) discussão e deli-
beração quanto à pauta de reivindicações da FeNasseC – Federa-
çÃo NaCIoNal das seCreTÁrIas e seCreTÁrIos, CNPJ 
59 .952820/0001-26, visando a celebração do instrumento normativo do 
ano de 2019 e 2) assuntos correlatos . belo Horizonte, 21 de março de 
2019 . renato Fortuna Campos-PresIdeNTe .

4 cm -21 1206492 - 1
 SAAE/iTAGuArA-mG.

Publicação:1ºaditamento ao Contrato de Fornecimento de Combustí-
veis nº003/2019 . Vigência de 16/03/2019 a 31/12/2019, nos termos da 
lei 8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: Posto 
Itacema eireli matriz . Valor do aditivo: r$241,70 . dotação orçamen-
tária: 17 .512 .0049 .2156-33 .90 .30-01 . Cristiane maria das dores Frei-
tas . diretora .

2 cm -22 1206797 - 1
 SAAE/iTAGuArA-mG.

Publicação:1ºaditamento ao Contrato de Prestação de serviços Téc-
nico especializado em limpeza de Fossa . Vigência de 01/04/2019 a 
31/03/2020, nos termos da lei 8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: 
saae . Contratada: m F eventos lTda ePP . Valor total: r$32 .177,10 . 
dotação orçamentária: 17 .512 .0449 .2156-33 .90 .39-14 . Cristiane maria 
das dores Freitas . diretora . 

2 cm -22 1206822 - 1
 SAAE/iTAGuArA-mG.

Publicação:2ºaditamento ao Contrato de seguro total para os veículos 
do saae . Vigência de 14/03/2019 a 13/03/2020, nos termos da lei 
8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: mapfre 
seguros Gerais s/a . Valor total: r$3 .493,94 . dotação orçamentária: 
17 .122 .0210 .2158-33 .90 .39-53 . Cristiane maria das dores Freitas . 
diretora . 

2 cm -22 1206808 - 1
SAAE – iTAGuArA/mG

Publicação: Contrato de serviços de borracharia, nº008/2019, vigên-
cia de 18/03/2019 a 17/03/2020, nos termos da lei 8666/93 e lei 
10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: diego lima da Costa . 
Valor do contrato: r$13 .365,000 . dotação:17 .122 .0210 .2158-33
 .90 .39-16, 17 .512 .0047 .2082-33 .90 .39-16, 17 .512 .0049 .2156-33
 .90 .39-16 e 17 .512 .0050 .2157-33 .90 .39-16 . Cristiane maria das dores 
Freitas . diretora .

2 cm -22 1206794 - 1
SAAE – iTAGuArA/mG. 

Publicação: 2º aditamento ao Contrato de Prestação de serviços Téc-
nico especializado sistema integrado de controle operacional e admi-
nistrativo da eTa . Vigência de 10/04/2019 a 09/04/2020, nos termos 
da lei 8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: 
Tecla Informática lTda . Valor total:r$9 .360,00 . dotação orçamentá-
ria: 17 .512 .0047 .2082-33 .90-40-02 . Cristiane maria das dores Freitas . 
diretora .

2 cm -22 1206881 - 1
SAAE iTAGuArA/mG. 

Publicação: ata de registro de Preço nº008/2019 do Pregão n .º 
004/2019–objeto: registro de Preço para aquisição eventual e Parce-
lada de três veículos tipo PiCk up . Órgão Gerenciador: saae Itaguara/
mG, CNPJ 20 .898 .672/0001-73 . detentor da ata: Ponto alto máqui-
nas & equipamentos eireli - ePP, CNPJ 27 .819 .404/0001-68 . Vigên-
cia: 12 meses, a partir de 21/03/2019 . Preços registrados no e-mail: 
saaealmoxarifado@conqnet .com .br . Cristiane maria das dores Freitas, 
diretora . 

2 cm -22 1206806 - 1
 SAAE/iTAGuArA-mG

Publicação:1ºaditamento ao Contrato de Fornecimento de Combustí-
veis nº002/2019 . Vigência de 16/03/2019 a 31/12/2019, nos termos da 
lei 8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: Posto 
Itacema eireli matriz . Valor do aditivo: r$618,35 . dotação orçamen-
tária: 17 .512 .0047 .2082-33 .90 .30-01 . Cristiane maria das dores Frei-
tas . diretora .

2 cm -22 1206795 - 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 3201903222107360270.
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MOTO ARTE COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA MOTOS S.A.

CNPJ/MF n. 17.339.764/0001-09 - NIRE 3130010674-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária

e Extraordinária em 20 de novembro de 2018.
1. Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia”) realizada no dia 20 de novembro de 2018, às 10h00min,
na sede da MOTO ARTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MOTOS S.A (“Companhia”), localizada na Rua Padre Pedro Pinto,
n. 6.310, Bairro Venda Nova, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP 31.660-000. 2. Convocação: Editais de convocação publicados
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 12, 16 e 17 de outubro
de 2018, nas páginas 4, 1 e 1, respectivamente, do Caderno 2, e no Jornal
Hoje em Dia, de Belo Horizonte, nos dias 12, 13 e 15 de outubro de 2018,
nas páginas 7, 12 e 9, respectivamente, do Caderno de Editais, consoante
o disposto no Art. 124 da Lei n. 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença:
Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital
social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Álvaro Furtado
de Andrade. Secretário: Luis Ricardo Miraglia. 5. Ordem do dia: I.
Aprovação das demonstrações financeiras. Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir, ratificar e deliberar as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; II. Destinação dos resultados
apurados. Deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais
referenciados nos itens acima e aprovar a distribuição de dividendos dos
exercícios sociais, se houver sido apurado; e III. Deliberação sobre aumento
do capital social da Companhia.  Deliberar acerca do aumento de capital
social da Companhia. 6. Lavratura da ata. Fica aprovada a lavratura desta
ata de Assembleia em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
dispõe o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., e autorizada sua publicação
com omissão das assinaturas dos acionistas na forma do parágrafo 2º do
referido artigo. 7. Deliberações: Instalada a Assembleia, foram feitas a
leitura e a discussão da Ordem do Dia e, após a leitura dos documentos
pertinentes à matéria, postos à disposição dos acionistas no prazo legal, as
seguintes deliberações foram tomadas, por acionistas representantes da
maioria absoluta de votos, nos termos do artigo 129 da lei 6404/76. I.
Aprovação das demonstrações financeiras. Após a respectiva leitura,
discussão e votação, deliberaram os acionistas, por maioria absoluta de
votos, pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos
de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, apresentadas nesta data, com voto
favorável da acionista Omega Participações Ltda. e voto contrário do
acionista Francisco Otávio Custódio. Destinação dos resultados apurados.
Com o voto contrário do acionista Francisco Otávio Custódio, o acionista
representante da maioria absoluta de votos, Omega Participações
Ltda.,deliberou que não haverá distribuição de dividendos, sendo dispensável
o pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas por ser incompatível
com a situação financeira da Companhia, tendo em vista que a Companhia
apurou prejuízo nos exercícios sociais encerrado em 31.12.2013; 31.12.2014,
31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, no valor total de R$ 7.332.008,78 (sete
milhões trezentos e trinta e dois mil oito reais e setenta e oito centavos),
destinados à conta de prejuízos acumulados da Companhia. III. Deliberação
sobre aumento do capital social da Companhia. Tendo em vista que o
capital social da Companhia encontra-se totalmente subscrito e integralizado,
atualmente nomontante de R$50.00000 (cinquenta mil e reais), dividido
em 50.000 (cinquenta mil) ações, ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, foi aprovado, por maioria absoluta de votos, com voto favorável
da acionista Ômega Participações Ltda., sociedade empresária limitada,
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob
o NIRE 3121120369-1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n. 31.832.683/0001-77, com
sede na Rua Sarzedo, n. 24, Nível ESPT, Bairro Prado, na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.411-034, o aumento do capital
social da Companhia, no valor de até R$20.202.500,00 (vinte milhões,
duzentos e dois mil e quinhentos reais), mediante a emissão privada de até
2.020.250.000 (dois bilhões vinte milhões, duzentas e cinquenta mil) novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia
ao preço de R$0,01 (um centavo) cada, fixado em observância ao critério
do inciso II, §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, sem diluição injustificada dos
demais acionistas, as quais poderão ser integralizadas em moeda corrente
nacional e bens. O Aumento de capital tem por finalidade a obtenção de
recursos para absorver os prejuízos apurados pela Companhia, tendo em
vista seu patrimônio líquido negativo e viabilizar o crescimento futuro da
Companhia.(a) As novas ações ordinárias a serem emitidas em decorrência
do aumento de capital serão idênticas às ações ordinárias da Companhia já
existentes e conferirão os mesmos direitos aos seus titulares, participando
de forma integral em qualquer distribuição de dividendos e/ou juros sobre
o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o
aumento de capital. (b) Os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação da presente ata de Assembleia, para exercer seu
direito de preferência, para subscrição proporcional do aumento de capital,
ora aprovado.(c) Nos termos do boletim de subscrição anexo a esta ata de
Assembleia, a acionista Ômega Participações Ltda. exerce seu direito de
subscrever e integralizar as ações emitidas, de forma proporcional a sua
participação no capital social. As quais serão integralizadas à vista mediante
capitalização parcial dos créditos detidos pela acionista Ômega Participações
Ltda., conta a Companhia, atualizados até a data de 31 de outubro de 2018,
no valor total de R$20.202.500,00 (vinte milhões duzentos e dois mil e
quinhentos reais). Deste valor total serão capitalizados o montante igual a
R$10.303.275,00 (dez milhões trezentos e três mil duzentos e setenta e cinco
mil reais), com a subscrição de 1.030.327.500 (um bilhão trinta milhões
trezentos e vinte e sete mil e quinhentas) novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, com preço de emissão de R$0,01 (um centavo) cada.
(d) Os subscritores que tiverem a intenção de subscrever eventuais sobras
de ações deverão manifestar, no boletim de subscrição, seu pedido de
subscrição de sobras, que será proporcional ao número de ações subscritas.
Os acionistas que tenham manifestado interesse na reserva de sobras no
boletim de subscrição terão 2 (dois) dias úteis para subscrevê-las, contados
da data de recebimento da notificação enviada pela administração da
Companhia informando acerca do início do período para a subscrição das
sobras e respectiva quantidade que pode ser subscrita, devendo, para tanto,
comparecer a Companhia e assinar o respectivo boletim de subscrição. A
Companhia cancelará eventuais sobras não subscritas. (e) O aumento do
capital social será homologado parcial ou totalmente ao final do prazo do
direito de preferência e de rateio de sobras. Caso o aumento de capital
atinja subscrição máxima, ele será homologado totalmente, passando o
capital social da Companhia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para
R$20.252.500,00 (vinte milhões duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos
reais), dividido em 2.020.300.000 (dois bilhões vinte milhões e trezentas
mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 8. Autorização
aos administradores. A Diretoria da Companhia fica, conforme suas
respectivas atribuições, autorizada a praticar todos os atos que se façam
necessários à implementação do aumento de capital e demais deliberações
ora aprovadas. 9. Documentos recebidos pela mesa e arquivados na sede
da Companhia: O acionista Francisco Otávio Custódio, brasileiro, casado,
comerciante, portador da carteira de identidade MG 83.980 – SSP/MG e
inscrito no CPF/MF sob o n. 250.534.696-87, apresentou manifestações e
protesto por escrito, o qual foi arquivado junto com a presente ata de
Assembleia. Por fim o presidente da mesa apresentou o registro quanto ao
computo dos votos. 10. Arquivamento e Publicação: Os acionistas da
Companhia deliberaram e aprovaram, ainda, o registro e arquivamento
desta ata de Assembleia perante a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, bem como que as publicações legais fossem feitas e os livros
societários transcritos, para osdevidos fins legais. 11. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia, da qual se lavrou
a presente ata de Assembleia em forma de sumário, que lida e achada
conforme, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes:
Mesa: como Presidente Sr. Álvaro Furtado de Andrade; como Secretário
Sr. Luis Ricardo Miraglia. Acionistas: Ômega Participações Ltda. (p. Danilo
Hamdan de Andrade) e Francisco Otávio Custódio (p.p. Alexandre de
Andrade Gomes). MESA: Álvaro Furtado de Andrade - Presidente -
Assinado via certificado digital; Luis Ricardo Miraglia - Secretário -
Assinado via certificado digital.
JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7201734 em 22/02/2019 e protocolo
186402121 - 16/01/2019.  Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos
Exercícios de 2018 e 2017

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto,
tem por objetivo compra venda e aluguéis de imóveis próprios e
de terceiros. Nos últimos exercícios as atividades da Sociedade
restringiram-se a locação de imóveis próprios.
2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os
princípios da Lei das Sociedades por Ações.
3) Principais Práticas Contábeis:
a) A sociedade adota o regime de competência de exercícios
para o registro de suas operações.
b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no
lucro presumido a alíquota de 15% sobre a base de calculo de
32% da receita.
c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro
contábil, ajustados nos termos da legislação pertinente.
4) Patrimônio Líquido e Dividendos
a) Capital Social: O Capital social está representado por
8.774.239 ações, ordinárias nominativas, pertencentes
integralmente a acionistas residentes no país.
b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo
mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e do estatuto.

Balanço Patrimonial - 2018 e 2017
Ativo 2018 2017
Circulante .............................................. 355   253

Disponibilidades ................................. 135 32
Aplicações Financeiras .................. 135 32

Outros Créditos .................................. 220 221
Devedores Diversos ........................ 220    221

Permanente ...........................................  288   288
Imobilizado ......................................... 288 288

Imóveis ............................................ 288 288

Total do Ativo ....................................... 643 541

Passivo 2018 2017
Circulante .............................................. 142 115

Obrigações Sociais e Fiscais ............. 2 2
Impostos e Cont. a Recolher .......... 2 2

Outros Credores ................................. 140 113
Credores Diversos ........................... 140 113

Patrimônio Líquido ............................... 501 425
Capital e Reservas ............................. 431 425

Capital Social ................................... 363 363
Reserva de Lucros .......................... 68 62
Reserva Legal .................................. 68 62

Resultado do Exercício ..................... 70 0
Total do Passivo .................................... 643 541

VELLOSO S.A. - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ: 17.179.805/0001-47

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2018 e 2017

2018 2017

Receita Operacional ............................. 120 136
Receitas Financeiras .......................... 0 16
Outras Receitas Operacionais .......... 120 120

(-) Despesas Operacionais .................. (12) (18)
(-) Administrativas ............................ (7) (12)
(-) Financeira ..................................... (1) (1)
(-) Outras Despesas Operacionais ... (4) (5)

Resultado Operacional ......................... 108 118
Resultado Antes do IRPJ e CSLL ........ 108 118

(-) Provisão para IRPJ ...................... (6) (8)
(-) Provisão para CSLL .................... (3) (5)

Lucro Líquido do Período .................... 99 105

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício de 2018 e 2017

Tarsila Ortenzio Velloso - Diretora-Presidente
Maria Amélia Santos de Faria - Diretora

Ivair Pereira de Souza Contador - CRC/MG 041044/0-5

Capital Res. Lucros Lucros/Prej.
Descrição Social Res. Legal Acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 .... 363 62 0 425
Resultado do Período ....   105 105
Destinação do Resultado   
Distribuição de Resultado   (105) (105)

Saldos em 31/12/2017 .... 363 62 0 425
Resultado do período ....   99 99
Destinação do resultado    
Reserva legal ...............  6 (6) 0
Distribuição de resultado   (24) (24)

Saldos em 31/12/2017 .... 363 68 70 501

2018 2017

A - Resultado do Exercício Ajustado .............. 99 105
B - Variação de Ativos e Obrigações

Redução (Aumento) em Outros Créditos .. (0) (220)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 28 77

Caixa Líquido Aplicado em Ativ. Operacionais 28 (143)
C - Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamentos   

(-) Distribuição de Resultados ..................... (24) (105)
Caixa Líquido Aplic.em Ativ.de Financiamentos (105)
D - Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 103 (143)
E - Aumento/(redução) das Disponibilidades   

Modificações da Posição Financeira
Início do Período/Exercício ........................ 32 175
Fim do Período/Exercício ........................... 135 32

 Aumento/(Redução) das disponibilidades ...... 103 (143)
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TREVO LÁCTEOS S.A.
CNPJ: 04.892.455/0001-10

relatório da Administração: Senhores acionistas, em cumprimento as
determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apre-
ciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, compreendendo o período de 01 de Janeiro de 2018 até
aquela data, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que
julgarem necessário. Sete Lagoas, 20 de Março de 2018.

     Controladora        Consolidado
Ativo      2018      2017      2018      2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ........... 3.227 3.184  3.416  3.377
Contas a receber de clientes .............. 15.134  14.488  15.139  14.501
Estoques ............................................ 13.731  10.716  13.731  10.716
Dividendos Antecipados ...................  -  15.854  -  15.854
Tributos a recuperar ..........................  4.112  2.690  4.123  2.699
Outros créditos ..................................     3.111        555     3.135        588

  39.315   47.486   39.544   47.735

Não circulante
Tributos a recuperar ..........................  1.050  1.036  1.050  1.039
Impostos diferidos ............................  406  -  406  -
Outros créditos ..................................  -  2  3  2
Total do realizável a longo prazo ...     1.456     1.038     1.459     1.041

Investimentos ....................................  547  279  -  -
Imobilizado .......................................  25.567  23.321  26.083  23.528
Intangível ..........................................  83  61  126  100
Total do ativo não circulante ..........   27.653   24.699   27.667   24.669
Total do ativo ...................................   66.968   72.185   67.212   72.404

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)

     Controladora        Consolidado
     2018      2017      2018      2017

Resultados do exercício ....................  14.674  14.605  14.674  14.605
Outros resultados abrangentes,
líquidos de imposto de renda e
contribuição social ..........................             -            -             -            -

resultado abrangente total ............   14.674   14.605   14.674   14.605
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

     Controladora        Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido      2018      2017      2018      2017
Circulante
Fornecedores ..................................... 12.168  10.618  12.161  10.665
Empréstimos e financiamentos ......... 6.023  4.998  6.023  5.010
Obrigações sociais e salários ............ 2.935  2.386  3.049  2.497
Imp. de renda e c. social a pagar ....... 1.757  2.102  1.876  2.132
Obrigações tributárias .......................  537  468  557  492
Outros débitos ...................................        954        715        954        715

  24.374   21.288   24.620   21.510
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ......... 5.622  10.525  5.622  10.525
Provisão para contingências .............. 876  952  876  952
Provisões ...........................................        409            -        409            -
Total do passivo não circulante ......     6.906   11.477     6.906   11.477
Patrimônio líquido
Capital social .................................... 23.400  23.400  23.400  23.400
Reserva de lucros ..............................  12.287  165  12.287  165
Dividendos Adicionais Propostos .....            -   15.854             -   15.854
Patrimônio líquido atribuível aos

acionistas controladores ...............   35.687   39.420   35.687   39.419
Participação de não controlador ....            -            -           (2)          (2)
Total do patrimônio líquido ...........   35.687   39.420   35.685   39.417
Total do passivo e patrimônio líq. ..   66.968   72.185   67.212   72.404

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
     Controladora        Consolidado
     2018      2017      2018      2017

receita ..............................................  161.115  138.863  161.385  138.971
Custos dos produtos vendidos e

serviços prestados ...........................  (91.428) (81.293) (94.506) (84.349)
Lucro bruto .....................................  69.687  57.569  66.879  54.622
outras receitas (despesas) operac.
Despesas de vendas ...........................  (37.868) (30.391) (34.763) (27.160)
Despesas administrativas e gerais ..... (12.586) (9.479) (12.486) (9.744)
Outras receitas (desp.) operacionais .. 7.860 6.889 7.887 6.893

     Controladora        Consolidado
     2018      2017      2018      2017

Resultado de equivalência
patrimonial .......................................        270        (68)            -            -

resultado antes do resultado
financeiro e dos impostos .............. 27.363 24.521 27.517 24.611

Resultado financeiro líquido .............    (5.119)   (2.083)   (5.128)   (2.106)
resultado antes dos impostos .........   22.245   22.438   22.389   22.505
Imposto de renda e contrib. social ....    (7.571)   (7.832)   (7.716)   (7.900)
resultado do exercício ....................   14.674   14.605   14.674   14.605

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades      Controladora        Consolidado
operacionais      2018      2017      2018      2017

Das operações
Resultado do exercício ...................... 14.674 14.605 14.674 14.605
Despesas que não afetam o caixa
e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização ............. 2.804 2.668 2.849 2.702
Resultado na venda de imobilizado . 14 4 14 4
Resultado de equivalência
 patrimonial ..................................... (270) 68 - -
Despesa de baixa de devedores
 incobráveis ..................................... 230 287 230 287
Reversão despesa de provisões
 temporárias .................................... 618 (158) 630 54
Despesa de provisão p/contingências (76) 528 (76) 528
Despesa (reversão) de provisão
 para devedores duvidosos .............. 863 (122) 863 (122)
Despesas financeiras líquidas ..........     2.513     1.100     2.513     1.169

  21.369   18.980   21.697   19.227
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber de clientes ............ (2.615) 353 (2.363) 476
Tributos a recuperar ........................ (1.842) 1.484 (1.842) 1.481
Estoques .......................................... (3.016) (767) (3.016) (767)
Outros créditos ................................    (2.552)        (67)   (2.544)        (94)

 (10.024)     1.003    (9.765)    1.097
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores ................................... 932 824 620 605
Salários e encargos sociais .............. 549 60 552 91
Obrigações tributárias ..................... (277) (984) (191) (984)
Outros passivos ...............................        648          29        648      (506)

    1.853        (71)     1.630      (794)
Caixa líquido gerado das ativi-
dades operacionais ........................   13.198   19.912   13.562   19.530

Juros pagos sobre empréstimos .........    (1.149)   (1.099)   (1.149)   (1.148)
Fluxo de caixa proveniente das
atividades operacionais .................   12.049   18.813   12.413   18.382

Fluxos de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição de imobilizado .................. (5.037) (3.595) (5.390) (3.610)
Aquisição de intangível ..................... (53) (12) (57) (12)
Recursos provenientes de alienação
de imobilizado .................................            3            2            3            2

Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos ..........    (5.087)   (3.605)   (5.444)   (3.620)

Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos

Distribuição de lucros ....................... (1.676) (20.235) (1.676) (20.235)
Integralização de Capital Social ........ - - - 535
Pagamento de empréstimos ............... (5.242) (8.182) (5.253) (8.233)
Recursos proveniente de novos
empréstimos ....................................             -   13.256             -   13.256

Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos .......    (6.919) (15.161)   (6.930) (14.677)

Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa .....................          43          46          39          84

Demonstração da variação no
caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício ....................... 3.184 3.137 3.377 3.293
No fim do exercício .......................... 3.227 3.184 3.416 3.377
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
                                                                                                                        Atribuível aos controladores

Dividendos Participação Participação
Capital reserva retenção Lucros adicionais de contro- de não con- Patrimônio
   social        Legal   de lucros  Acumulados   propostos          ladores     troladores        líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ..............   23.400                -         5.795                     -                  -            29.195                   (2)         29.193
Dividendos extraordinários .............................  -  -  (5.630)  -  5.630  -  -  -
Resultado do exercício ....................................  -  -  -  14.605  -  14.605  -  14.605
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal ..........................  -  -  -  -  -  -  -  -
Pagamento de dividendos adicionais ............... - - -  (10.224)  10.224  - - -
Dividendo mínimos obrigatórios .....................            -                -                 -            (4.381)                 -            (4.381)                     -          (4.381)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ..............   23.400                -            165                     -        15.854            39.419                   (2)         39.417
Adoção NBC TG 47 - Contratos com clientes. - - -  (875) -  (875)  -  (875)
Resultado do exercício ....................................  -  -  -  14.674  -  14.674  -  14.674
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal ..........................  -  734  -  (734)  -  -  -  -
Pagamento de dividendos adicionais ............... - - -  -  (15.854)  (15.854)  -  (15.854)
Distribuição de lucros ..................................... - -  (165)  (1.511)  -  (1.676)  -  (1.676)
Dividendo mínimos obrigatórios .....................            -                -         4.402             (4.402)                  -                     -                     -                  -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ..............   23.400            734         4.402              7.151                  -            35.687                   (2)         35.685

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas: As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas das
Notas Explicativas, encontram-se à disposição dos senhores acionistas
na sede social da empresa.

Marcelino Cristino de Rezende - Presidente
Marcelo Alves da Cunha - Diretor Financeiro

Edezio Pereira da Silva - Contador CrC mG 112.594/o-0 

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE iTAmBACuri-mG. 

Pregão (Presencial) nº 001/2019 . aviso de licitação . o saae de Itam-
bacuri torna público que fará realizar, às 8 horas e 30 minutos do dia 
5 de abril de 2019, licitação pública na modalidade Pregão (Presen-
cial) para o registro de preços para futura e eventual locação de retro-
escavadeira . 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 solicitar o envio atra-
vés do e-mail: cplpregoeiro@hotmail .com . Informações complementa-
res poderão ser obtidas através do telefone 33-3511-1249 – Itambacuri, 
22/03/2019 – Jorge renê Ferreira rodrigues, diretor Geral do saae .

3 cm -22 1207160 - 1

 SAAE/iTAGuArA-mG.

Publicação:1ºaditamento ao Contrato de Fornecimento de Combustí-
veis nº004/2019 . Vigência de 16/03/2019 a 31/12/2019, nos termos da 
lei 8666/93 e lei 10520/2002 . Contratante: saae . Contratada: Posto 
Itacema eireli matriz . Valor do aditivo: r$2 .066,86 . dotação orçamen-
tária: 17 .512 .0050 .2157-33 .90 .30-01 . Cristiane maria das dores Frei-
tas . diretora .

2 cm -22 1206798 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE BuriTiZEiro-mG

o saae de buritizeiro-mG torna público, que fará licitação na moda-
lidade PreGÃo PreseNCIal No002/2019, do tipo menor preço 
global, paralocação de software, conforme edital . a sessão Pública 
ocorrerá no dia 03/04/2019, às 12h30min na sede administrativa do 
saae, av . manoel Joaquim de melo, 1 .100, Centro – buritizeiro-mG . 
edital deverá ser solicitado pelo e-mail licitacao@saaeburitizeiro .
mg .gov .br  . buritizeiro, 22 de março de 2019 . Thiago martins dos san-
tos – Pregoeiro .

3 cm -22 1206985 - 1

SAAE-SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 
DE GoVErNADor VALADArES/mG

edITal ProCesso lICITaTÓrIo Nº 011/2019
PreGÃo PreseNCIal Nº 011/2019

o saae – serviço autônomo de Água e esgoto do município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o Processo lici-
tatório nº 011/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 011/2019 
- tipo menor preço por item, que tem por objeto a aQuIsIçÃo de 
maTerIaIs FIlTraNTes . o edital encontra-se disponível no 
site: www .saaegoval .com .br, podendo ser obtido também através do 
email licitacao@saaegoval .com .br . o início de julgamento dar-se-á às 
09h00min do dia 05 de abril de 2019 .

Governador Valadares, 22 de março de 2019 . (a): sebastião 
Pereira de siqueira - diretor Geral do saae .

3 cm -22 1206776 - 1
SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG, 

Torna Público: PreGÃo PreseNCIal Nº . 023/2019 - objeto: Publi-
cação de avisos dos editais e atos administrativos, em jornal de grande 
circulação no estado de mG e lagoa da Prata . abertura: 04/04/19-
9:00h . edital: www .saaelp .mg .gov .br . Joana r . o . lacerda- Pregoeira . 
lagoa da Prata, 22/03/19 .

2 cm -22 1207055 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo - SAAE DE GuANHÃES/mG

 reVoGaçÃo da PublICaçÃo – “Torna público o Procedimento 
de manifestação de Interesse - PmI 01/2019 que visa apresentar as dire-
trizes e convocar os eventuais interessados em elaborar, por sua conta e 
risco, estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos destinados à 
eventual e futura Parceria Público-Privada (PPP) ou Concessão de um 
sistema de captação de água bruta com o objetivo de atender demanda 
atual e futura da cidade de Guanhães . o prazo para apresentação de 
requerimento de autorização para apresentação do estudo será até o dia 
10 de abril de 2019” . revogamos a publicação nº 1206637 veiculada 
neste jornal no dia 22/03/2019 - página 27, caderno II - Publicações de 
terceiros e editais de comarcas . Guanhães/mG, 23/03/2019 . (a) Viviane 
de Queiroz Coelho - Presidente do saae . 

3 cm -22 1207247 - 1

SiNDiCATo DA iNDÚSTriA DA CoNSTruÇÃo 
PESADA No ESTADo DE miNAS GErAiS – 

edital de Convocação - Ficam todas as empresas integrantes da cate-
goria econômica representada pelo sindicato da Indústria da Constru-
ção Pesada no estado de minas Gerais - sICePoT-mG, ou seja, as 
empresas que executam em todos os municípios do estado de minas 
Gerais, obras de infraestrutura, públicas ou privadas, convocadas 
para uma assembleia Geral extraordinária a ser realizada na sede do 
sICePoT-mG à av . barão Homem de melo nº 3 .090, bairro estoril, 
belo Horizonte – mG, no dia 28 de março de 2019, às 16:30 horas, 
em primeira convocação e às 17:00 horas, em segunda convocação, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: autorização para cele-
bração de Termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2018-
2019, registrada sob o número mG004624/2018, visando acrescen-
tar os parágrafos sexto e sétimo à ClÁusula dÉCIma QuINTa 
– alImeNTaçÃo e alterar o parágrafo primeiro da ClÁusula 
DÉCIMA PRIMEIRA – HORAS EXTRAS, de forma a corrigir erro 
material detectado . a empresa deverá se fazer representar por diretor 
ou preposto munido do Contrato social ou instrumento particular com 
poderes de representação . belo Horizonte, 20 de março de 2019 - emir 
Cadar Filho - Presidente .

5 cm -21 1206220 - 1

mASCArENHAS BArBoSA roSCoE S/A CoNSTruÇÕES
CNPJ nº 17193590000119 - NIre 3130004559-5

aVIso aos aCIoNIsTas
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 
133 da lei 6 .404/76 (os quais houver), relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018 .

belo Horizonte/mG, 15 de março de 2019 .
luiz Fernando Pires - Presidente do Conselho de administração

2 cm -21 1206233 - 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 3201903222107360271.
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perante o edC (“Notas Promissórias”); e (iii) a autorização aos dire-
tores da Companhia, bem como aos procuradores constituídos para o 
feito pela Companhia, para a realização de todos os atos e assinaturas 
de todos os documentos necessários e de qualquer forma relacionados 
aos contratos supra, incluindo, sem limitação, negociar os demais ter-
mos e condições de tais documentos, bem como celebrar quaisquer adi-
tamentos a tais documentos, para a implementação das operações ora 
aprovadas . 5 . delIberações: Instalada a assembleia e discutidas 
as matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia por unani-
midade de votos e sem ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: 
5 .1 . aprovar os termos e condições do Contrato de empréstimo edC e 
a celebração, pela Companhia, do Contrato de empréstimo edC; 5 .2 . 
aprovar a emissão, pela Companhia, das Notas Promissórias; e 5 .3 . 
autorizar a diretoria da Companhia, bem como os procuradores devi-
damente constituídos para o efeito pela Companhia, a praticar todos 
os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstancia-
das, podendo, inclusive, celebrar todo e qualquer outro instrumento, 
documento ou contrato requerido, mencionado, incluído, anexado ou 
relacionado ao Contrato de Financiamento edC e a todos os demais 
contratos e operações ora aprovadas e autorizadas incluindo, sem limi-
tação, quaisquer aditamentos a tais instrumentos, bem como negociar 
os demais termos e condições pendentes dos documentos mencionados 
supra ou a eles relacionados de qualquer forma . 6 . laVraTura da 
aTa: aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos 
ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1° da lei n° 6 .404/76 . 7 . 
eNCerrameNTo: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas 
presentes . assinaturas: mesa: marcello magistrini spinelli, Presidente; 
Talita Vasiunas Costa silva, secretária . acionistas Presentes: VlI . s .a . 
(p .p . Talita Vasiunas Costa silva); e VlI . Participações s .a . (p .p . Talita 
Vasiunas Costa Silva). Belo Horizonte, 01 de março de 2019. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Talita 
Vasiunas Costa Silva - Secretária. Certidão - JUCEMG - Certifico 
registro sob o nº 7220652 em 12/03/2019. Marinely de Paula Bomfim 
- secretária-Geral .

14 cm -22 1206842 - 1
VLi muLTimoDAL S.A.

CNPJ/mF n° 42 .276 .907/0001-28 - NIre 31 .300 .113 .809
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DE DIRETORIA EXECUTIVA
realIZada em 05 de FeVereIro de 2019

daTa, Hora e loCal: aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 
2019, às 15h30min, na sede social da VlI multimodal s .a . (“Compa-
nhia”), localizada na rua sapucaí, 383, 6º andar, Floresta, na cidade de 
belo Horizonte, estado de minas Gerais . PreseNça e QuÓrum: 
Presentes a totalidade dos membros da diretoria executiva . mesa: 
Presidente: marcello magistrini spinelli; e secretária: Talita Vasiu-
nas Costa Silva. ORDEM DO DIA: Abertura de filiais da Companhia.
delIberações: os diretores da Companhia aprovaram, nos termos 
do inciso “iii” do art .10 do estatuto social da Companhia, por unanimi-
dade e sem reservas, a abertura de duas filiais da Companhia, nas cida-
des de Guará/SP e Palmeirante/TO, conforme abaixo: • O endereço da 
filial na cidade de Guará será o mesmo onde está localizado o pátio de 
triagem: rodovia anhanguera, Km 399 s/n, sala C, bairro anhanguera, 
Guará/SP, CEP 14580-000; • O endereço da filial na cidade de Palmei-
rante será o mesmo do terminal: rodovia To 335, Fazenda barreirinha, 
Gléba anajá, s/n, lote 89, Palmeirante/To, CeP 77798000 . eNCer-
rameNTo: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que 
foi lida, achada conforme e assinada por todos os diretores presentes . 
assINaTuras: mesa: marcello magistrini spinelli – Presidente da 
mesa; Talita Vasiunas Costa silva – secretária da mesa . dIreTores 
PreseNTes: marcello magistrini spinelli, rodrigo saba ruggiero, 
Fabiano bodanezi lorenzi, Gustavo serrão Chaves e marcus Vinícius 
de Faria Penteado. Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2018. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, na qual 
constam todas as assinaturas dos presentes, sendo que a presente ata 
foi assinada digitalmente via certificado digital pela secretária da mesa, 
sra . Talita Vasiunas Costa silva . Talita Vasiunas Costa silva - secretá-
ria da Mesa. Certidão - JUCEMG - Certifico registro sob o nº 7218944 
em 12/03/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

8 cm -22 1206843 - 1

GLF imÓVEiS E PArTiCiPAÇÕES S.A.
“em lIQuIdaçÃo”

CNPJ nº 70 .945 .746/0001-53 - NIre/JuCemG nº 31300010520
CoNVoCaçÃo

assembleIa Geral ordINÁrIa
Ficam convocados os senhores acionistas da GlF Imóveis e Partici-
pações s/a – “em liquidação” - para a assembleia Geral ordinária 
a ser realizada às 14:00 horas, do dia 05 (cinco) de abril de 2019, na 
sede da companhia, localizada na rua Felipe dos santos, nº 901, sala 
302, santo agostinho, belo Horizonte/mG, na qual será discutida e 
votada a seguinte matéria constante da ordem do dia: 1) aprovação 
dos atos e operações praticados pelo liquidante, do período compre-
endido entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2018; o relatório e o 
balanço do estado da liquidação preparado pelo liquidante e demais 
documentos correlatos encontram-se à disposição na sede da compa-
nhia desde 17/09/2018 e foram encaminhados por carta aos acionistas 
em 21 de março de 2019, tendo sido arquivados na Junta Comercial 
do estado de minas Gerais em 13/12/2018, sob o registro nº 7098296 
(protocolo 186174004, de 11/12/2018) . Tais documentos foram publi-
cados, em 20/12/2018 e 21/12/2018, nos Jornais “Hoje em dia” (pág . 
08) e “minas Gerais” (pág . 01), respectivamente, tendo sido as publi-
cações arquivadas na Junta Comercial do estado de minas Gerais 
em 27/12/2018, sob o número 7110831 (protocolo 186391048, de 
26/12/2018) . o parecer do Conselho Fiscal relativo a tais documen-
tos encontra-se à disposição dos interessados na sede da companhia 
desde 07/12/2018 e foi encaminhado aos acionistas em 21 de março 
de 2019, tendo sido arquivado na Junta Comercial do estado de minas 
Gerais em 14/12/2018, sob o número 7098721 (protocolo 186174276, 
de 12/12/2018) . referido parecer foi publicado, em 20/12/2018 e 
21/12/2018, nos Jornais “Hoje em dia” (pág . 10) e “minas Gerais” 
(pág . 4), respectivamente, tendo sido as publicações arquivadas na 
Junta Comercial do estado de minas Gerais em 27/12/2018, sob o 
número 7110938 (protocolo 186391137, de 26/12/2018) . 2) esclare-
cimentos acerca dos poderes de gestão e de representação outorga-
dos aoLiquidantepela AGE de 05.12.2014, diante da dificuldade que o 
liquidante vem enfrentando junto a entidades públicas e privadas para 
representar a sociedadeem liquidação . 3) outras matérias de interesse 
dos acionistas . belo Horizonte, 21 de março de 2019 . Gustavo ramos 
Pasa (liquidante) - GlF ImÓVeIs e ParTICIPações s/a - “em 
lIQuIdaçÃo” - CNPJ nº 70 .945 .746/0001-53 .

9 cm -20 1205701 - 1
PArANASA ENGENHAriA E ComÉrCio S/A

Comunica que acha-se à disposição dos acionistas, em sua sede social à 
rua Prof . magalhães drumond, 218, nesta capital, a documentação exi-
gida pelo art. 133 da Lei 6.404/1976, relativa ao exercício social findo 
em 31/12/2018 . belo Horizonte, 21 de março de 2019 . a diretoria .

1 cm -21 1206579 - 1
AuToPiSTA FErNÃo DiAS S.A.

CNPJ/mF nº 09 .326 .342/0001-70 – NIre 
31 .300 .026 .426 – Companhia aberta

ata de assembleia Geral extraordináriarealizada 
em 20 de junho de 2018

1 .data, Hora e local: aos 20/06/2018, às 10:00 horas, na sede social 
autopista Fernão dias s .a . (“Companhia”) localizada no município 
de Pouso alegre, estado de minas Gerais, na rodovia Fernão dias, 
br 381 – Km 850, Pista Norte, s/N – Quadra 19, setor Industrial . 
2 .Convocação e Presença: dispensada a convocação, nos termos do § 
4º do artigo 124 da lei nº 6 .404 de 15 de dezembro de 1976 (“lei 
nº 6 .404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representando 
a totalidade das ações de emissão da Companhia . 3 .mesa: Presidente: 
sr . Juan Gabriel lopez moreno; secretária: sra . Flávia lúcia mat-
tioli Tâmega . 4 .ordem do dia: 4 .1 . deliberar o aumento de capital da 
Companhia no valor de r$ 60 .000 .000,00 (sessenta milhões de reais), 
mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do artigo 5º, 
caput e Parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia . 5 .deliberações: 
Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue: 5 .1 . aprovar 
o aumento de capital da Companhia no valor de r$ 60 .000 .000,00 (ses-
senta milhões de reais), mediante a emissão de 106 .288 .751 (cento e 
seis milhões, duzentas e oitenta e oito mil e setecentas e cinquenta e 
uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de r$0,5645 . o preço de emissão foi calculado em 
conformidade com o artigo 170, § 1º, II, da lei nº 6 .404/1976 . as ações 
ora emitidas são integralmente subscritas e parcialmente integralizadas 
por arteris s .a . em conformidade com o boletim de subscrição que 

consta como anexo I; 5 .2 . aprovar a alteração do artigo 5º caput e § 
1º do estatuto social da Companhia, em razão dos aumentos de capital 
deliberados nos itens acima . em virtude desta aprovação, o artigo 5º 
caput e § 1º do estatuto social da Companhia passam a ter a seguinte 
redação: “artigo 5º o capital social subscrito é de r$1 .367 .884 .583,33 
(um bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), 
dividido em 1 .980 .952 .409 (um bilhão, novecentas e oitenta milhões, 
novecentas e cinquenta e duas mil e quatrocentas e nove) ações, todas 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal . Parágrafo 1º estão inte-
gralizados, em moeda corrente nacional, $1 .318 .884 .583,33 (um 
bilhão, trezentos e dezoito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 
1 .980 .952 .409 (um bilhão, novecentas e oitenta milhões, novecentas 
e cinquenta e duas mil e quatrocentas e nove) ações, equivalente a 
96,42% (noventa e seis inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) 
do capital social subscrito” .5 .3 . aprovar a lavratura desta ata em forma 
de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da lei 
6404/76 . 6 .encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a assembleia Geral extraordinária, lavrada a presente ata que, após 
lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: sr . Juan 
Gabriel lopez moreno e secretária: sra . Flávia lúcia mattioli Tâmega; 
acionista: arteris s .a . (por Juan Gabriel lopez moreno e sra . Flávia 
lúcia mattioli Tâmega) . Pouso alegre, 20 de junho de 2018 . “Confere 
com a original lavrada em livro próprio” . Flávia lúcia mattioli Tâmega 
– Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o 
registro sob o nº 7221153 em 13/03/2019. Marinely de Paula Bomfim 
– secretária Geral .

12 cm -21 1206451 - 1

mrV ENGENHAriA E PArTiCiPAÇÕES S.A.
CNPJ/mF nº 08 .343 .492/0001-20 NIre 31 .300 .023 .907

 Companhia aberta
aTa da reuNIÃo do CoNselHo de admINIsTraçÃo

realIZada em 28 de FeVereIro de 2019
a reunião do Conselho de administração da mrV eNGeNHarIa 
e ParTICIPações s .a ., instalada com a presença dos seus mem-
bros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida 
pelo sr . rubens menin Teixeira de souza e secretariada pela sra . 
maria Fernanda N . menin Teixeira de souza maia, realizou-se às 
16:00 horas, do dia 28 de fevereiro de 2019, por meio digital, con-
forme artigo 20 e parágrafos do estatuto social . Na conformidade da 
ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, 
por unanimidade de votos: (a) aprovar as contas dos administrado-
res, o relatório da administração e as demonstrações Financeiras 
acompanhadas do Parecer dos auditores Independentes, sem ressal-
vas, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, ad 
referendum da assembleia Geral da Companhia; (b) aprovar a pro-
posta de destinação do lucro de 2018 e de orçamento de capital, ad 
referendum da assembleia Geral da Companhia; (c) autorizar a dire-
toria a tomar qualquer providência necessária à implementação das 
deliberações acima, inclusive assinar documentos relacionados . Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado 
conforme, foi assinado pelos presentes . belo Horizonte, 28 de feve-
reiro de 2019 . rubens menin Teixeira de souza, Presidente da mesa; 
maria Fernanda N . menin Teixeira de souza maia, secretária da 
mesa . rubens menin Teixeira de souza; marcos alberto Cabaleiro 
Fernandez; rafael Nazareth menin Teixeira de souza; marco aurélio 
de Vasconcelos Cançado; antonio Kandir; betania Tanure de barros; 
Sinai Waisberg. Certifico registro sob o nº 7227768 em 18/03/2019 
da empresa mrV eNGeNHarIa e ParTICIPaCoes s .a ., Nire 
31300023907 e protocolo 191171361 - 15/03/2019 . autenticação: 
C691C21437462a34e32F449760F6eFF0CC273F4 . marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse 
http://www .jucemg .mg .gov .br e informe nº do protocolo 19/117 .136-1 
e o código de segurança d7Io .

8 cm -21 1206260 - 1
ComPANHiA DE ArmAZÉNS E SiLoS Do 
ESTADo DE miNAS GErAiS – CASEmG – 

em liquidação - edITal de CoNVoCaçÃo - assemblÉIa 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Liquidante da Companhia de Arma-
zéns e silos do estado de minas Gerais – CasemG – em lIQuIda-
çÃo, nos termos da lei 6 .404/76 art . 210, inciso VI, faz saber aos inte-
ressados que realizar-se-á na data de 29 de março de 2019 às 10:00horas 
(horário de brasília) na rua dos Goitacazes, n .º 15, 09º andar, bairro 
Centro – belo Horizonte/mG, a assembleia Geral extraordinária da 
CASEMG, a fim de deliberar sobre: 1: Continuidade das atividades 
comerciais da CASEMG matriz e filiais em Uberlândia, Uberaba, Patro-
cínio I e II, Capinópolis, Ituiutaba, monte Carmelo, Conceição das ala-
goas, Frutal, conforme dispõe o art . 211 da lei nº 6 .404, de 1976 . Toda 
documentação atinente, encontra-se disponível na sede administrativa 
da CasemG à rua dos Goitacazes, n .º 15, 09º andar, bairro Centro – 
belo Horizonte/mG no horário de 08:30 às 17:00hs . belo Horizonte, 19 
de março de 2019 . José rodrigues Pinheiro dória, liquidante .

4 cm -20 1206042 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE AimorÉS

 Pregão Presencial para registro de Preço Nº 04/2019 . aviso de licita-
ção . o saae de aimorés-mG torna público, através de seu Pregoeiro, 
o Processo licitatorio Nº 007/2019, Pregão Presencial para registro de 
Preço Nº 04/2019, Objeto: Aquisição de materiais de construção e afins. 
entrega dos envelopes dia 15/04/2019 até às 13:30 . maiores informa-
ções pelo tel .: 33-3267-1119 ou através dos e-mail´s: licitacao@saae-
aimores .mg .gov .br compras@saaeaimores .mg .gov .br ou no site www .
saaeaimores .mg .gov .br .

 serVIço auTÔNomo de ÁGua e esGoTo de aImorÉs 
- aviso de licitação - o saae de aimorés/mG, torna público por 
intermédio de seu pregoeiro o Processo licitatório n° 006/2019, Pre-
gão Presencial para registro de Preço nº 003/2019 . objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios, produtos para cozinha e limpeza . entrega dos 
envelopes dia 15 de abril de 2019, às 08:00 h . maiores informações 
pelo telefone (33) 3267-1119, e-mail´s: licitacao@saaeaimores .mg .gov .
br compras@saaeaimores .mg .gov .br ou pelo site:www .saaeaimores .
com .br (licitações) .

4 cm -22 1207077 - 1

CEFoS - CENTro EDuCACioNAL DE 
FormAÇÃo SuPErior LTDA

edital de Convocação para assembleia Geral . o Centro educacional 
de Formação superior lTda - CeFos, por seu representante, Pedro 
José de Paula Gelape, CoNVoCa todos os sócios para se reunirem 
em assembleia Geral extraordinária que se realizará no dia 29 (vinte 
e nove) de abril de 2019 (segunda-feira), na Faculdade de administra-
ção milton Campos, situada à alameda oscar Niemeyer, nº 61, bairro 
Vila da serra, Nova lima/mG, na sala 104, às 09:30 horas em primeira 
convocação, com o mínimo legal e, às 10:00 horas, em segunda convo-
cação, com qualquer número de sócios presentes ou seus procuradores, 
desde que de posse de procuração com firma reconhecida em cartório, 
com a seguinte ordem do dia: eleger os novos membros da direto-
ria acadêmica das Faculdades milton Campos . Nova lima/mG, 21 de 
março de 2019 . Pedro JosÉ de Paula GelaPe – Presidente .

CeFos - CeNTro eduCaCIoNal de FormaçÃo suPerIor 
lTda . edital de Convocação para assembleia Geral . o Centro educa-
cional de Formação superior lTda - CeFos, por seu representante, 
Pedro José de Paula Gelape, nos termos do art . 1 .078 do Código Civil, 
CoNVoCa todos os sócios para se reunirem em assembleia Geral 
ordinária e extraordinária que se realizará no dia 24 (vinte e quatro) 
de abril de 2019 (quarta-feira), na Faculdade de administração mil-
ton Campos, situada à alameda oscar Niemeyer, nº 61, bairro Vila da 
serra, Nova lima/mG, na sala 104, às 09:30 horas em primeira convo-
cação, com o mínimo legal e, às 10:00 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de sócios presentes ou seus procuradores, desde 
que de posse de procuração com firma reconhecida em cartório, com a 
seguinte ordem do dia: I - discutir e deliberar sobre as contas dos admi-
nistradores; II - discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico; III - discutir e deliberar sobre a destinação dos 
lucros auferidos no exercício financeiro; IV - Eleger os novos membros 
do Conselho Fiscal . os documentos exigidos pelo §1º do artigo 1 .078 
do CC estão à disposição dos sócios na sede da sociedade, no horário 
comercial . Nova lima/mG, 21 de março de 2019 . Pedro JosÉ de 
Paula GelaPe – Presidente .

8 cm -21 1206623 - 1

20 cm -22 1207152 - 1

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Em Reais (R$)
Balanço Patrimonial

A T i V o 2018               2017
CirCuLANTE ............. r$ 4.802.999,17 r$ 3.141.993,81
Disponível ....................... R$    656.682,62 R$    856.546,23
Clientes ........................... R$    295,620,66 R$      86.485,14
Outros Créditos .............. R$ 1.405.890,89 R$    332.473,72
Estoque ........................... R$ 2.444.805,00 R$ 1.866.488,72
NÃo CirCuLANTE ... r$ 1.625.086,06 r$ 1.709.197,10
Clientes ........................... R$       94.525,68 R$    161.257,34
Imobilizado ..................... R$      39.902,06 R$      57.281,44
Investimentos ................. R$ 1.490.658,32 R$ 1.490.658,32
ToTAL Do ATiVo ...... r$ 6.428.085,23 r$ 4.851.190,91

DEmoNSTrAÇÃo DAS muTAÇÕES Do PATrimÔNio LÍQuiDo

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo Do EXErCÍCio
2018 2017

receita operacional Bruta r$ 906.793,00 r$ 226.000,00
Receita com venda de
apartamento R$ 906.793,00 R$ 226.000,00
Dedução da receita Bruta -r$ 29.849,28 -r$ 20.453,73
Impostos incidentes sobre venda -R$ 29.849,28 -R$ 20.453,73
receita operacional Líquida r$ 876.943,72 r$ 205.546,27
Custos Operacionais -R$ 965.747,76 -R$ 689.233,67
resultado operacional Bruto -r$ 88.804,04 -r$ 483.687,40
Despesas operacionais -r$ 548.194,41 -r$ 828.195,17
Despesas Administrativas -R$ 460.787,15 -R$ 715.218,79
Despesas Comerciais -R$ 30.244,56 -R$ 72.750,75

Capital reservas de Fundos de Prejuízos
Composição Social  Capital reservas Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 r$ 5.769.291,00 r$ 30.748,89 r$ 0,00 -r$ 1.537.810,79 r$ 4.262.229,10
Lucros Distribuídos R$0,00 R$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores -R$ 139.856,98 -R$ 139.856,98
Resultado do período R$ 583.583,65 R$ 583.583,65
Saldo em 31 de dezembro de 2017 r$ 5.769.291,00 r$ 30.748,89 r$ 0,00 -r$ 1.094.084,12 r$ 4.705.955,77
Lucros Distribuídos R$ 0,00 R$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores R$ 0,00 R$ 0,00
Resultado do período R$ 1.644.698,16 R$ 1.644.698,16
Saldo em 31 de dezembro de 2017 r$ 5.769.291,00 r$ 30.748,89 r$ 0,00 r$ 550.614,04 r$ 6.350.653,93

EBHiG PArTiCiPAÇÕES E EmPrEENDimENToS S/A  -  CNPJ: 02.532.454/0001-39 - NirE 3130002456-3

Despesas Tributárias -R$ 57.162,70 -R$ 40.225,63
resultado Financeiro r$ 29.153,99 r$ 39.493,47
Receitas Financeiras R$ 35.531,87 R$ 49.523,68
Despesas Financeiras -R$ 6.377,88 -10.030,21
resultado operacional Líquido -r$ 607.844,46 -r$1.272.389,10
Outras Despesas/Receitas
não Operacionais R$ 2.300.173,45 R$ 1.890.973,40
resultado Líquido r$ 1.692.328,99 r$ 618.584,30
Provisão de IRPJ -R$ 28.292,31 -R$ 18.717,39
Provisão de CSLL -R$ 19.338,52 -R$ 16.283,26
resultado líquido após
as provisões r$ 1.644.698,16 r$ 583.583,65

PASSiVo       2018    2017
CirCuLANTE r$      77.431,30 r$      145.235,14
Fornecedores R$         3.336,57 R$         29.159,25
Obrigações Tributárias
e Fiscais R$       10.645,69 R$           56.907,91
Obrigações Sociais e
Trabalhistas R$       63.449,04 R$        58.505,10
Outras Obrigações R$                0,00 R$             662,88
PATrimÔNio LÍQuiDo r$  6.350.653,93 r$   4.705.955,77
Capital Subscrito R$  5.769.291,00 R$   5.769.291,00
Reserva de Capital R$       30.748,89 R$        30.748,89
Resultado acumulado R$     550.614,04 -R$   1.094.084,12
ToTAL Do PASSiVo r$  6.428.085,23 r$    4.851.190,91

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018
EBHIG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

Judas Tadeu de Souza Soares -  Diretor Presidente

Elo Inteligência Contábil Ltda-ME
Juliana Santos Viana

013.132.426-83 - CRC-MG 115721

iNSTiTuTo DE GESTÃo E HumANiZAÇÃo – iGH
aVIso de edITaIs

o Instituto de Gestão e Humanização – IGH torna público que instau-
rou o seguintes processos seletivos: 012/2019 – CoNTaGem, objeti-
vando contratação de empresa para prestação de serviços de HIGIe-
NIZaçÃo; 013/2019 – CoNTaGem, objetivando contratação de 
empresa para fornecimento de material médico Hospitalar (oPme 
VasCular – órteses, próteses e materiais especiais), sob o regime 
de consignação; 014/2019 – CoNTaGem, objetivando contratação 
de empresa para fornecimento de material médico Hospitalar (oPme 
Neuro – órteses, próteses e materiais especiais), sob o regime de 
consignação; 015/2019 – CoNTaGem, objetivando contratação de 
empresa para fornecimento de gases medicinais . o edital estará dis-
ponível no website www .igh .org .br, link transparências, editais, Conta-
gem, Processo seletivo . Comissão de Processo seletivo .

4 cm -22 1207173 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL PArA o 

DESENVoLVimENTo AmBiENTAL SuSTENTáVEL 
Do NorTE DE miNAS-CoDANorTE

 Proc . 9/19-PP 4/19-registro de Preços para contratação de serviços 
de transporte escolar - Credenciamento: 27/3/19-08h -licitacoescoda-
norte@gmail .com – www .codanorte .com .br .

2 cm -22 1207131 - 1
CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL
DE SAÚDE - CiS - GrÃo moGoL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo: nº Proc. Lic. 
006/2019 - dispensa 003/2019 - objeto: aquisição de produtos de 
padaria para manutenção das atividades do CIs - Grão mogol no exer-
cício 2019 . Fundamento legal: art . 24, inciso II, lei 8 .666/93 - Con-
tratante: Consórcio Intermunicipal de saúde - CIs - Grão mogol - Con-
tratada: WaNdersoN raFael FIdelIs PereIra de souZa 
CNPJ: 27 .232 .410/0001-14 - Período: 15/02/2019 à 31/12/2019 - dota-
ção orçamentária: 030110 .122 .0001 .2001 3339030 - Valor estimado do 
Contrato: r$ 9 .070,00 - Pregoeiro: luiz ernandes silva

CoNsÓrCIo INTermuNICIPal
de saÚde - CIs - GrÃo moGol

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo: nº Proc. 
lic . 008/2019 - dispensa 005/2019 - objeto: aquisição de pro-
dutos de papelaria para a manutenção das atividades do CIs - Grão 
mogol no exercício 2019 . - Fundamento legal: art . 24, inciso II, lei 
8 .666/93 - Contratante: Consórcio Intermunicipal de saúde - CIs 
- Grão mogol - Contratada: Jose IVaIlde olIVeIra JuNIor - 
me - Período: 18/02/2019 à 31/12/2019 - dotação orçamentária: 
030110 .122 .0001 .2001 3339030 - Valor estimado do Contrato: r$ 
16 .646,70 - Pregoeiro: luiz ernandes silva

CoNsÓrCIo INTermuNICIPal
de saÚde - CIs - GrÃo moGol

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo: nº Proc. Lic. 
007/2019 - dispensa 004/2019 - objeto: aquisição de seguro para a 
frota do CIs - Grão mogol - Fundamento legal: art . 24, inciso II, lei 
8 .666/93 - Contratante: Consórcio Intermunicipal de saúde - CIs - Grão 
mogol - Contratada: suPremum admINIsTradora e Corre-
Tora de seGuros lTda - Período: 20/02/2019 à 20/02/2020 - 
dotação orçamentária: 030410 .302 .0003 .2003 33390390 0112 - Valor 
estimado do Contrato: r$ 16 .127,49 - Pregoeiro: luiz ernandes silva

8 cm -21 1206356 - 1
iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA SoCiAL DoS 

SErViDorES PÚBLiCoS muNiCiPAiS DE PArACATu 
PrESErV - ESTADo DE miNAS GErAiS

 Concurso Público para provimento de cargos do Instituto de Previ-
dência social dos servidores Públicos municipais de Paracatu – Pre-
serV - edITal Nº . 01/2019 . extrato do edital de Concurso Público 
01/2019 . o Instituto de Previdência social dos servidores Públicos 
municipais de Paracatu-mG/PreserV, nos termos do art . 37, inciso 
II da Constituição Federal através do Instituto de educação e desen-
volvimento social Nosso rumo, em datas, locais e horários a serem 
oportunamente divulgados, vem dar publicidade ao edital de Concurso 
Público 01/2019 destinado ao provimento de vagas existentes para os 
cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1. Do Concurso 
Público, regido pela lei orgânica municipal, e suas alterações e sub-
sidiariamente pela lei nº 3 .263, de 11 de outubro de 2016, alterada 
pela lei nº 3 .436, de 28 de dezembro de 2018 que instituem o plano de 
carreira dos servidores do PreserV . da INsCrIçÃo: as inscrições 
para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas 
no edital 01/2019, e serão realizadas via Internet , no endereço eletrô-
nico www .nossorumo .org .br , iniciando-se no dia 10 de junho às 10h e 
encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59 do dia 09 de julho de 2019, 
observado o horário de brasília .das ProVas: o presente concurso 
abrange prova objetiva (eliminatória classificatória) Prova de títulos 
(classificatória). A Prova Objetiva está prevista para o dia 18/08/2019. 
das VaGas: Para cargos de ensino médio e técnico são previstas 04 
vagas, para cargos de ensino superior são previstas 04 vagas .Informa-
ções complementares quanto aos requisitos para inscrição, seu proces-
samento, provas, recursos, classificação e outras estão estabelecidas no 
edital completo fixado no quadro de publicações do Instituto de Previ-
dência social dos servidores Públicos municipais de Paracatu – Pre-
serV e Prefeitura municipal de Paracatu/mG, bem como nos ende-
reços eletrônicos: www .preserv .mg .gov .br e www .nossorumo .org .br a 
partir do dia 22 de março de 2019 . as inscrições de que tratam o edital 
implicará por parte do candidato no seu compromisso tácito de aceitar 
as condições de sua realização e as instruções contidas tais como se 
acham no inteiro teor do edital, no regulamento dos concursos públi-
cos, na legislação municipal específica. Paracatu-MG, 22 de março de 
2019 . eleni soares santos andré, superintendente executiva Interina 
do PreserV – Portaria nº 031, de 30 de abril de 2018 . 

9 cm -21 1206337 - 1

LoCAWEB SErViÇoS DE iNTErNET S/A
 CNPJ/mF nº 02 .351 .877/0001-52 (“matriz/sP”)
e CNPJ nº 02 .351 .877/0005-86 (escrit .adm ./mG)

 NIre nº 35 .300 .349 .482 (“JuCesP”)
e NIre nº 31 .902 .631 .018 (“JuCemG”)

ata de reunião do Conselho de administração realizada pela Com-
panhia em 13/12/18, às 15:00 hs, contemplando seu último aumento 
no Capital social para os atuais r$53 .521 .551,39, dividido em 
91 .574 .153 ações nominativas emitidas, escriturais e sem valor nomi-
nal; sendo 74 .185 .425 ordinárias e 17 .388 .728 preferenciais . JuCesP 
nº 46 .166/19-1 em 18 .01 .2019 . Protocolo 0 .032 .024/19-8 . Flávia 
regina britto Gonçalves - secretária Geral . JuCemG nº 7164012 
em 30/01/2019. Protocolo 19/052.507-0. Marinely de Paula Bomfim 
- secretária Geral .

3 cm -21 1206327 - 1

HoSPiTAL muNiCiPAL Dr. GiL ALVES
Pregão Presencial nº 010/2019 . o Hospital municipal dr . Gil alves, 
através de sua Pregoeira torna público que fará realizar no dia 
04/04/2019, às 09:00 (nove horas) licitação na modalidade Processo 
licitatório nº 011/2019, Pregão Presencial nº 010/2019, exclusivo para 
participação de microempresas, empresas de pequeno porte e empre-
sário individual, objetivando registro de preço para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios de padaria, frios e laticínios, para 
atender as necessidades do Hospital municipal dr . Gil alves no muni-
cípio de Bocaiúva/MG, conforme especificações constantes no edital. 
maiores informações pelo tel .: (38) 3251-6557 - e-mail: licitacoes1 .
hga@gmail .comPregoeira: Camila emanuele leal martins
o Hospital municipal dr . Gil alves, através de sua Pregoeira torna 
público que fará realizar no dia 04/04/2019, às 14:00 (quatorze horas) 
licitação na modalidade Processo licitatório nº 012/2019, Pregão 
Presencial nº 011/2019, objetivando o registro de preço para futura e 
eventual a aquisição de equipos de infusão com comodato de bombas 
compatíveis para manutenção das atividades do Hospital municipal 
Dr. Gil Alves do município de Bocaiúva/MG, conforme especifica-
ções constantes no edital . maiores informações pelo tel .: (38) 3251-
6557 - e-mail: licitacoes1 .hga@gmail .comPregoeira: Camila ema-
nuele leal martins .

5 cm -22 1207166 - 1
TrANSPorTADorA PorTo ALEGrE S/A

CNPJ 07 .104 .389/0001-64
NIre 3130011754-5

aVIso aos aCIoNIsTas
acham-se à disposição dos senhores acionistas da TraNsPorTa-
dora PorTo aleGre s/a, inscrita no CNPJ 07 .104 .389/0001-64, 
os documentos a que se referem o artigo 133 da lei nº 6 .404/76, rela-
tivos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 . a documen-
tação encontra-se disponível na sede social da Companhia, localizada 
na rua Joaquim machado Guimarães, nº 350, módulo 08, bairro raza, 
Ponte Nova, minas Gerais, CeP 35430-304, local onde as cópias pode-
rão ser obtidas . Ponte Nova/mG, 19 de março de 2019 . João lúcio bar-
reto Carneiro, diretor-Presidente .

3 cm -20 1205844 - 1
LATiCÍNioS PorTo ALEGrE 
iNDÚSTriA E ComÉrCio S/A

CNPJ 66 .301 .334/0001-03
NIre 31300117561

aVIso aos aCIoNIsTas
acham-se à disposição dos senhores acionistas da laTICÍNIos 
PorTo aleGre INdÚsTrIa e ComÉrCIo s/a, inscrita no CNPJ 
66 .301 .334/0001-03, os documentos a que se referem o artigo 133 da 
lei nº 6 .404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2018 . a documentação encontra-se disponível na sede social da 
Companhia, localizada na avenida mário martins de Freitas, n° 6 .000, 
bairro ana Florência, Ponte Nova, minas Gerais, CeP 35432-077, 
local onde as cópias poderão ser obtidas . Ponte Nova/mG, 19 de março 
de 2019 . João lúcio barreto Carneiro,diretor-Presidente .

3 cm -20 1205838 - 1
VLi muLTimoDAL S.A.

CNPJ/mF n° 42 .276 .907/0001-28 - NIre 31 .300 .113 .809
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAREALIZADA 

em 01 de março de 2019
1 . daTa, Hora e loCal: aos 01 (um) dia do mês de março de 
2019, às 14:00h, na sede social da VlI multimodal s .a . (“Com-
panhia”), localizada na Cidade de belo Horizonte, estado de minas 
Gerais, rua sapucaí, 383, 6º andar - parte, bairro Floresta, CeP 30150-
904 . 2 . PreseNça e CoNVoCaçÃo: dispensadas as formalida-
des de convocação, na forma do Parágrafo 4º do artigo 124 da lei 
6 .404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Com-
panhia . 3 . mesa: Presidente: marcello magistrini spinelli; e secretá-
ria: Talita Vasiunas Costa silva . 4 . ordem do dIa: deliberar sobre: 
(i) a celebração, entre a Companhia e o export development Canada, 
agência de crédito à exportação contituída sob as leis do Canada por 
meio do export development act em 01 de outubro de 1969, com sede 
na rua slater, n° 150, oN K1a 1K3, ottawa, Canada (“edC”), do 
Contrato de empréstimo e Garantia (loan and Guaranty agreement) de 
n° 880-68307 (“Contrato de empréstimo edC”), regido pelas leis do 
estado de Nova York, estados unidos da américa, por meio do qual (a) 
o edC concederá à Companhia uma linha de crédito no montante em 
reais equivalente a até usd 100 .000 .000,00 (cem milhões de dólares), 
pelo prazo de até 5 anos e com juros semestrais equivalentes a libor + 
1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) contando, ainda, o 
Contrato de empréstimo edC, com comissão de contratação de 0,25% 
e com a prestação de garantia corporativa (guaranty) pela VlI s .a .; 
(ii) a emissão, pela Companhia, conforme será previsto no Contrato de 
Financimento edC, de notas promissórias em favor do edC, de forma 
a assegurar o fiel pagamento das obrigações assumidas pela Companhia 

 
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 3201903222107360272.
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iCASA - iNDÚSTriA CErÂmiCA ANDrADENSE S/A

CNPJ Nº 17 .884 .560/0001-59 - NIre Nº 3 .130 .005 .260-5 - aVIso 
aos aCIoNIsTas . encontram-se à disposição dos senhores acionis-
tas da Icasa-Indústria Cerâmica andradense s/a ., no escritório admi-
nistrativo da sociedade, na avenida ricarti Teixeira, nº 1 .444, bairro 
Contendas, andradas, estado de minas Gerais, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da lei nº 6 .404/76, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018 . andradas, 22 de março de 2019 . 
(a) a dIreTorIa .

2 cm -21 1206551 - 1

CEmiTÉrio PArQuE DA SErrA LTDA
CNPJ: 03 .522 .264/0001-01 . assembleia/reunião de sócios . em aten-
ção ao disposto no artigo 1 .072 do Código Civil, lei n° 10406/02, são 
convocados os sócios para reunião/assembleia geral ordinária que se 
realizará no dia 04 de abril de 2019, às 17 horas, em primeira con-
vocação, em sua sede social, na estrada dos batistas, n° 200, bairro 
Xavante, Divinópolis - MG, CEP 35501-638; e em segunda convo-
cação, com qualquer quorum, às 17h30min, da mesma data e local, a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas 
do administrador e apresentação do balanço Patrimonial e demons-
trações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; 2) Planejamento para 2019; 3) outros assuntos de 
interesse da sociedade . Comunico que se encontram à disposição dos 
sócios, na sede social, cópia das demonstrações Financeiras/Contábeis 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 . 
divinópolis, 15 de março de 2019 . mÁrIo lÚCIo reIs GoNTIJo 
- administrador .

4 cm -19 1205364 - 1

mArCELo BALEriNi DE CArVALHo – mE
CNPJ: 86 .481 .439/0001-07

edITal

a Junta Comercial do estado de minas Gerais, atendendo ao disposto 
no parágrafo 1º do art . 1º do decreto nº . 1 .102, de 21 de novembro 
de 1903, torna público a matrícula do administrador, a declaração, o 
regulamento interno e a tarifa de armazém geral da empresa mar-
Celo balerINI de CarValHo – me, NIre 3110613302-6, 
com sede acesso à 10 metros da rua Nicolson Pacheco, 645, Galpões 
01,02,03,04,05,06,07 – Zona rural – serra do salitre/mG, deferidos 
pela 3ª . Turma de Vogais desta Casa sob o nº 1110 em 12 de dezembro 
de 2018 . belo Horizonte, 14 de dezembro de 2018 . ass .José miguel 
lamounier, Presidente . masp: 1468732-1 .

 NomeaçÃo do admINIsTrador - Termo de Nomea-
çÃo de admINIsTrador de armaZÉm - marCelo bale-
rINI de CarValHo, com sede social aC a 10 meTros da 
rua NIColsoN PaCHeCo, 645 , Galpão 01-02-03-04-05-06-07, 
bairro Zona rural –serra do salitre – mG .Cep: 38 .760 .000 .CNPJ: 
86 .481 .439/0001-07 com seus atos constitutivos arquivados na Jucemg 
sob o número 3110613302-6, por despacho em 23/06/1994, neste ato 
representado pelo o Titular e administrador, NomeIa, na melhor 
forma da lei, o sr . marCelo balerINI de CarValHo, brasi-
leiro, Casado, nascido em 19/10/1963, Comerciante, residente a rua 
Nicolson Pacheco 645 , bairro Centro , serra do salitre –mG, portador 
da C .I . nº m-9 .566 .419 ssP-sP e CPF nº 063 .883 .198-90, para exercer a 
função de admINIsTrador de armaZÉm, NIre 3110613302-6, 
dos gêneros e mercadorias depositadas no armazém da empresa .

serra do salitre – mG 27 de Novembro de 2 .018 -marCelo bale-
rINI de CarValHo - TITular marCelo balerINI de Car-
ValHo - armaZÉm alTo ParaNaIba .

aC a 10 meTros da rua NIColsoN PaCHeCo, 645 , Galpão 
01-02-03-04-05-06-07, bairro Zona rural –serra do salitre –mG .Cep: 
38 .760 .000 . CNPJ: 86 .481 .439/0001-07
d e C l a r a ç a o

 a empresa marCelo balerINI de CarValHo-me, com seus 
documentos constitutivos devidamente arquivados na JuNTa Comer-
CIal do esTado de mINas GeraIs sob o número

3110613302-6 em 23/06/1994, respectivamente, pôr seu titular abaixo 
assinado, declara:
deNomINaçÃo soCIal:marCelo balerINI de 
CarValHo-me .
sede e Foro: rua Nicolson Pacheco, 645 , bairro Centro , Galpão 
01 a 05 Cidade de serra do

salitre , estado de minas Gerais; Cep : 38 .760 .000 . PraZo de 
duraçÃo: Indeterminado; CaPITal soCIal: r$ 5 .000,00 (Cinco 
mil reais); esPeCIFICaçÃo do armaZÉm: 1)Galpão com 
padrão normal de construção, piso concreto desempenado, fechamento 
em alvenaria de blocos cerâmicos rebocados até a h= +/- 2m / com-
plemento com fechamento em folhas de zinco, pé direito com h= +/- 
8m, portões de acesso em chapa de aço, conservação boa, idade apa-
rente= 10 anos e área construída medida no local de aproximadamente 
962,00m² .

2)Galpão com piso desempenado, idade aparente= 20 anos, portões de 
acesso em chapa de aço, fechamento lateral em alvenaria de blocos cerâ-
micos rebocados / pintados, cobertura com telhas de amianto apoiado 
sobre estrutura metálica, 02 wc, padrão normal de construção e área 
total construída medida no local de aproximadamente 1 .480,00m² .

3)Edificação com padrão normal de construção, idade aparente= 0 
ano (novo), conservaçãoboa, piso concreto desempenado, fechamento 
em alvenaria de blocos cerâmicos rebocados e pintados até a h= +/- 
4m / complemento com fechamento em folhas de zinco, cobertura 
com telhas de zinco apoiada sobre estrutura metálica, área construída 
medida no local de aproximadamente 600,00m² e portão de acesso em 
chapa metálica .

4)silo armazenador “CasP” com idade aparente= 20 anos constru-
ído com chapas galvanizadas corrugadas e fixadas a base de concreto 
por meio de chumbadores . altura corpo 11,93 metros , diametro 16,50 
metros , altura total 16,79 Volume 2 .850 m3, capacidade 2 .246 tonela-
das , 37 .430 sacos milho/soja .

5)Galpão com duas câmaras frias revestidas internamente, estrutura 
externa em aço, telhado com telhas de zinco apoiado sobre estrutura 
metálica, conservação boa, idade aparente= 12 anos e área construída 
medida no local de aproximadamente 624,00m² .

 6)Galpão possui piso de alta resistência, por onde transitam empilha-
deiras, Padrão construtivo:
Galpão Industrial como 10 .500 metros quadrados .

 7)Galpão com Três câmaras frias revestidas internamente, estrutura 
externa em aço, telhado com telhas de zinco apoiado sobre estrutura 
metálica, conservação boa, idade aparente 03 anos e área construída 
medida no local de aproximadamente 1 .424 m² .

obJeTIVo da emPresa: a empresa se propõe a receber em seu 
depósito, produtos como: CaFÉ em GrÃos CrÚ e CereaIs . as 
operações e serviços a serem prestados, são: Pesagem, beneficiamento 
e rebeneficiamento, Armazenagem , limpeza, serviços de braçagem, 
serviços
 de mistura, recebimento, expedição, carga e descarga, ensaque, trans-
bordo, classificação, análise, remoção. Serra do Salitre – MG , 27 
de Novembro de 2 .018 . marCelo balerINI de CarValHo 
- TITular

marCelo balerINI de CarValHo - armaZÉm GeraIs .

aC a 10 meTros da rua NIColsoN PaCHeCo, 645 , Gal-
pão 01-02-03-04-05-06-07, bairro Zona rural–serra do salitre –mG .
Cep: 38 .760 .000 .CNPJ: 86 .481 .439/0001-07 . reGulameNTo 
INTerNo

art . 1º - a empresa marCelo balerINI de CarValHo, com 
seus documentos constitutivos devidamente arquivados na JuNTa 
ComerCIal do esTado de mINas GeraIs sob o número 
3110613302-6 em 23/06/1994 com sede á rua Nicolson Pacheco, 645, 
Galpão 01 a

bairro Centro, cidade de serra do salitre –mG, estado de minas Gerais, 
CeP 38 .760 .000, se dedicará à prestação de serviços de guarda, arma-
zenagem , conservação de mercadorias nacionais ou estrangeiras, 
exceto das inflamáveis, e prestará os demais serviços próprios de arma-
zéns gerais, por conta e ordem de terceiros .

ParÁGraFo ÚNICo – Todas as mercadorias serão, obrigatoria-
mente, seguradas contra o fogo, aos valores declarados pelo deposi-
tante, para efeito de depósito, se outro não for fixado pela seguradora.

art . 2º - as mercadorias serão encaminhadas para os depósitos, de 
acordo com a natureza das mesmas, e neles separados por lotes ou sub-
lotes consoante sua classificação, e os demais critérios da Depositária.

Art. 3º - Os direitos e obrigações entre Depositante e Depositária flui-
rão desde a entrega dodepositante à depositária, do documento de 
“reserva de Praça”, com descrição completa das mercadorias .

art . 4º - serão de interna responsabilidade do depositante todas as 
informações contidas na“reserva de Praça” ou na documentação que 
acompanhar a mercadoria .

art . 5º - Concedido o depósito, emitir-se-á o romaneio de entrada, o 
qual poderá também sersubstituído pela documentação que acompanhar 
a mercadoria, hipótese que o conferente firmará o recibo no canhoto ou 
na 2ª via da nota fiscal ou do conhecimento de transporte.

art . 6º - Cada remessa de mercadoria formará um lote que receberá um 
número inédito no livro de entrada e de saída de mercadorias .

art . 7º - as taxas de armazenagem serão pagas durante os primeiros 10 
(dez) dias do prazo a que corresponde à entrada do lote .

art . 8º - a depositária não responde pelas perdas das mercadorias 
depositadas nos casos de força maior, vícios ou avarias decorrentes da 
natureza do produto ou de seu acondicionamento, perda de peso, nos 
limites da legislação específica na qual se inclui o Decreto nº 1936 de 
20 .10 .1962 e/ou nas formas de aferição do Instituto Nacional de Pesos 
e medidas .

art . 9º - Todos os itens de tarifas que incluírem serviços de terceiros, 
ficarão sujeitos aos aumentos que se verificarem nos preços de tais 
serviços .

art . 10º -a depositária terá direito de retenção da mercadoria, na forma 
do art . 14 do dec .1 .102 de 21 .11 .1903, para garantia do pagamento de 
armazenagem e demais taxas de serviços .

art . 11º - se, durante a armazenagem a mercadoria apresentar sinal 
de deterioração ou vazamento, que possa causar danos aos depósitos, 
os equipamentos de cara ou demais mercadorias, serão tomadas, pela 
Depositária, as providências que, de imediato, se fizerem necessárias, 
a critério exclusivo da mesma, sem que caiba ao depositante, qual-
quer reclamação ou indenização . Tais ocorrências e providências serão 
comunicadas ao depositante e ao segurador dentro das primeiras 24 
(vinte e quatro) horas, de dias úteis .

art . 12º - o prazo máximo de contratação do depósito é de 180 (cento 
e oitenta) dias .ultrapassando este prazo e não convindo à depositária 
a continuidade do depósito, ser lhe- á facultada às cobranças das tari-
fas em dobro .

art . 13º - mediante a apresentação de “requisição de Warrants”, emi-
tida pelo depositante, a depositária emitirá dois títulos unidos, mais 
separáveis à vontade, denominados “Conhecimento de depósito” e 
“Warrants” .

art . 14º - as mercadorias depositadas serão entregues pela depositá-
ria mediante ordens expedidas pelo depositante, para o que deverá o 
mesmo manter a depositária informadas das pessoas credenciadas a 
expedir tais ordens .

art . 15º - o expediente para atender os depositantes será de 7:00 às 
11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, e, aos sábados, das 07:00 às 
11:00 horas . Fora do expediente, só sertão
 executados serviços, quando solicitados pelo depositante, com neces-
sária antecedência, e se houverem condições para o atendimento .

art . 16º - os serviços serão executados por pessoal do depósito, 
vedada a entrada de pessoas estranhas, a não ser que credenciadas pelo 
depositante .

art . 17º - as salas de vendas públicas serão franqueadas, aos deposi-
tantes das mercadorias, onde poderão negociarem-nas livremente com 
terceiros .

art . 18º - os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos 
de acordo com as disposições do decreto nº 1 .102 de 21 .11 .1903, e sub-
sidiariamente na forma das demais disposições legais vigentes . serra do 
salitre - mG, 27 de Novembro de 2 .018 . marCelo balerINI de 
CarValHo - TITular
marCelo balerINI de CarValHo .
aC 10 meTros da rua NIColsoN PaCHeCo 645 , Galpão 
01-02-03-04-05-06-07, bairro Zona
rural – serra do salitre – mG . CeP: 38 .760 .000 . CNPJ: 
86 .481 .439/0001-07
TarIFa bÁsICa Para armaZeNameNTo de CaFÉ e serVI-
ços CorrelaTos

1 – reCebImeNTo a - ensacado (cobrado p/saco ou volume) r$ 
0,46; b - a granel (por
 tonelada) r$ 0,61; C - sacaria vazia enfardada (pôr fardo) r$0,80; 
d - mercadoria não
 enquadrada nos itens acima, cuja estocagem cobra-se por m2 r$ 1,42; 
2 – esToCaGem:
mês , a – ensaco (cobrado por saco ou volume) r$ 0,40; b – enfardado 
(por fardo) r$0,86; C -
 mercadorias não enquadradas nos itens acima, cuja estocagem cobra-se 
por m2, r$ 6,00; 3 –

adValorem: Preço do produto/dia - mercadoria pôr quinzena: a - 
Para milho, soja, arroz, açúcar e outros 30% ; b - Para trigo, café bene-
ficiado e algodão em pluma 20% ;C - Mercadorias da CONAB, INAN, 
SEE (Prog. Ofic. Atend. Escolas e Alim. Suplem.) 15% ; 4 –SECA-
Gem: Pôr tonelada , a - Produtos com até 16% de umidade (grãos 
destinados a semente)

r$ 3,45 ;b - Idem para outros produtos , r$ 2,34 ;C - Para cada ponto 
percentual ou fração acima de 16%, acrescentar , 10% ;5 – beNeFI-
CIO: Pôr tonelada , A - Benefício com pré-limpeza, classificação em 
peneiras, classificação em densimétrica e ensaque R$ 30,00; B - Lim-
peza até 5% de impureza r$ 0,79 ; C - acima de 5% para cada ponto 
percentual ou fração acrescentar

10% ;6 – TRANSBORDO SEM LIMPEZA E SEM EXPURGO: Pôr 
saco R$ 1,01 ; 7 – PESAGEMAVULSA R$ 5,25; 8 – TAXA DE PER-
maNeNCIa: até 30 dias = 0,3% (linear); acima de 30 dias: a - Juros 
de 1 % ao mês, capitalizado, conforme tarifa anterior; b - multa de 20 
% sobre o valor atualizado, conforme tarifa anteriores.9 – EXPEDI-
çÃo: a – ensacado (por saco ou volume) r$

0,69;b - a granel (por tonelada) r$ 0,90;C – enfardado (por fardo) r$ 
0,80;d - sacaria
vazia enfardada r$ 0,80; e - mercadorias não enquadradas nos itens 
acima, cuja estocagem
 cobra-se por m2 r$ 1,42; 10 – serVIços aCessÓrIos Com 
merCadorIas esToCadas: a -
 abertura do armazém fora do horário normal por porta ou por outra 
fração r$ 30,00; b -
 emissão de recibo de depósito por título r$ 1,02; C - emissão e de 
C/d Warrant por título r$
1,82; D - Certificado de peso para café de entrada direta e a termo por 
lote r$ 0,18;e -
 remoção/movimentação interna (por saco/pega) r$ 0,30; 11 – serVI-
ços de saCarIa: a -
Carga/ descarga de pacote com 50 sacos p/ pacote r$ 0,08; b - apar-
tação e empacotamento
de 50 sacos p/ pacote r$ 0,07; C - marcação por unidade r$ 0,05; d 
- Fornecimento de
 sacaria inclusive impostos p/sc/ preço por dia;NoTa: a incidência de 
seguro sobre sacaria só

 ocorrera para sacaria nova, 30 após a sua utilização e para saca-
ria usada, 60 dias após o ensaque dos respectivos cafés.12 – TAXA 
mÍNIma: Correspondente a r$ 7,50 por quinzena ou serviços; o total 
da nota fiscal de serviços não poderá ser inferior, por quinzena, ao valor 
citado . serra do salitre – mG , 27 de Novembro de 2018 marCelo 
balerINI de CarValHo .

Junta Comercial do estado de minas Gerais

Certifico registro sob o nº 1110 em 12/12/2018 da Empresa MARCELO 
balerINI de CarValHo -me, Nire 31106133026 e protocolo 
186089562 - 04/12/2018 . autenticação: FFab1F2C9Cda7a9a7428-
ECD2C1B4DCB3C96812. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ge-
ral . Para validar este documento, acesse http://www .jucemg .mg .gov .br 
e informe nº do protocolo 18/608 .956-2 e o código de segurança PKqT . 
esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2018 por 
Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

61 cm -21 1206320 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALÉm PArAÍBA/mG – 
Torna público o extrato do 2º Termo aditivo nº 002/2019 ao Contrato 
de Prestação de Serviços nº 001/2018, firmado entre a Câmara Muni-
cipal de além Paraíba/mG e a empresa Velomax Tecnologia ltda-
ePP, CNPJ: 13 .406 .873/0001-40 . obJeTo:Prorrogação do prazo de 
vigência por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/03/2019 e com 
término em 14/03/2020 . data da assinatura: 11/03/2019 . as demais 
cláusulas e condições não alteradas nem substituídas por este aditivo 
permanecem em vigor para todos os efeitos . além Paraíba/mG, 22 de 
março de 2019 . Jonatas braga dal-Cin – Presidente Comissão Perma-
nente de licitação . (Portaria 037 de 10/05/2018) . 

3 cm -20 1205847 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE FErNANDES TouriNHo/mG

extrato de contrato nº 05/2019 - Contratado: leonardo rodrigues do 
Carmo CNPJ: 30 .670 .523/0001-06 - objeto: instalação de câmeras e 
sistema de monitoramento para as dependências da câmara municipal 
de Fernandes Tourinho/mG - Valor 5 .628,00 ( cinco mil seiscentos e 
vinte e oito reais) -Fundamentação : art . 24 II da lei 8 .666/93 dispensa 
nº 05/2019 – dotação orçamentária : 01 .01 .01 .01 .031 .0054 .2003 .03 .90
 .39 .00 outros serviços de terceiros pessoa Jurídica – Ficha nº 13 – data 
da Ratificação 22/03/2019- Data da assinatura do contrato: 06/03/2019- 
luzia reis de sousa Presidente da Câmara

3 cm -21 1206225 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA

Extrato de Ratificação – Inexigibilidade n°. 01/2019 . Empresa: Sari-
tur – santa rita Transporte urbano e rodoviário ltda . objeto: Pres-
tação de serviços de venda de créditos eletrônicos de vales-transporte, 
cessão do uso do CarTÃo auToPass, mediante ComodaTo, e 
disponibilidade de aquisição de crédito eletrônico pelo sistema de 
CarGa a bordo, através do aplicativo WebsIGom  . Valor Glo-
bal: r$ 16 .869,80 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e 
oitenta centavos) . dotação: 10 .101 .00 .01 .031 .0001 .2 .003 .3390395600
00 – Vale Transporte, Prazo de Vigência : 25/03/2019 a 31/12/2019 . 
Ipatinga, 21/03/2019, Jadson Heleno moreira, Presidente .

3 cm -21 1206662 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE mArmELÓPoLiS/mG

CoNCurso PÚblICo – edITal 01/2019 – a Câmara municipal, 
no uso de suas atribuições legais, torna público, que fará realizar Con-
curso Público para provimento de vagas em cargos públicos . as inscri-
ções serão efetuadas via internet no site www .conscamweb .com .br no 
período de 10:00 H do dia 27/05/2019 às 16:00 H do dia 04/07/2019 . as 
demais informações, assim como o edital na íntegra, estarão disponíveis 
no mural da Câmara municipal e nos sites www .conscamweb .com .br e 
www .marmelopolis .mg .leg .gov . marmelópolis, 22 de março de 2019 . 
arildo raimundo Honorato, Presidente da Câmara municipal .

3 cm -22 1206760 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS –

 Contrato 10/2019-Processo 19/2019-inexigibilidade-contratante-Câ-
mara municipal de matozinhos-mG-CNPJ 20 .229 .423/0001-95-con-
tratada- secretaria de estado de Casa Civil e de relações Institucio-
nais - inscrita no CNPJ sob n .º 13 .237 .191/0001-51- objeto: Prestação 
de serviço de publicações de atos oficiais No Diário Oficial de Minas 
Gerais- inicio 05/02/2019 - término 31/12/2019-dotação orçamentaria 
33 .90 .39 .00 – Ficha 15 – fonte nº 100 -valor r$ r$26 .577,00 -Presi-
dente Cesar antônio Pereira . 

2 cm -22 1206946 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS

– Contrato 20/2019-Processo 31/2019-inexigibilidade-contratante-
Câmara municipal de matozinhos-mG-CNPJ 20 .229 .423/0001-95-
contratada- empresa brasileira de Correios e Telégrafos - inscritos no 
CNPJ sob n .º 34 .028 .316/0015-09- objeto: Prestação de serviço pelos 
Correios de cartas e correspondências- inicio 14/03/2019 - término 
31/12/2019-dotação orçamentaria 33 .90 .39 .00 – Ficha 15 – fonte nº 
100 -valor r$ r$13 .000,00 -Presidente Cesar antônio Pereira .

2 cm -22 1206951 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE PiEDADE DE PoNTE NoVA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 - MODALIDADE: INEXI-
GIbIlIdade N .º
 001/2019 . CoNTraTaNTe: CÂmara muNICIPal de PIedade 
de PoNTe NoVa –
 CoNTraTada: raNdolPHo marTINo JÚNIor soCIedade 
INdIVIdual de
 adVoCaCIa - obJeTo – serviços de consultoria jurídica . FuNda-
meNTaçÃo - art .
25, Inciso II, da lei nº 8666/93 . Valor: r$ 47 .000,00 – Vigência: 
08/03/2019 até
 31/12/2019 . Piedade de Ponte Nova, 08 de março de 2019 . – maria 
aparecida brum
 silveira – Presidente da Comissão de licitação .

4 cm -20 1205781 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SACrAmENTo – mG
aVIso de lICITaçÃo

ProCesso admNIsTraTIVo Nº .05/2019
PreGÃo PreseNCIal Nº .02/2019

a Câmara municipal de sacramento – mG torna público que será reali-
zada a licitação na modalidade de Pregão Presencial, em regime menor 
preço por item, que tem por objetivo a aquisição gêneros alimentícios 
(pão francês, bolo, etc .), para atendimento às necessidades da estrutura 
organizacional da secretaria da Câmara municipal . abertura às 9 horas 
do dia 5 de abril de 2019 . o edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados na secretaria da Câmara, situada na Praça Getúlio Vargas, 81, 
centro, das 08 às 14 horas .

 sacramento – mG, aos 22 de março de 2019 .

matheus Fonseca bizinoto
Presidente da Câmara

4 cm -22 1206775 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
 extrato de contrato nº 11/2019 . Contratante: Câmara municipal de 
são Gonçalo do rio abaixo . Contratado:Iara Vieira martins meireles 
me o presente contrato tem como objeto o fornecimento de diversos 
materiais de escritório e suprimentos de informática, quais sejam: lápis, 
borrachas, clipes, grampos, canetas, cartuchos, toner, Cd, dVd, entre 
outros; para serem utilizados em setores da Casa legislativa . Valor do 
Contrato: r$ 28 .082,20 (Vinte e oito mil oitenta e dois reais e vinte cen-
tavos) . Vigência: 28 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 . 
dotação orçamentária . 010101 01 031 0001 4 .002 339030 – material 
de Consumo .Flávio silva de oliveira . Presidente da Câmara municipal 
de são Gonçalo do rio abaixo .

3 cm -20 1205976 - 1

CAmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
ProCesso lICITaTÓrIo 029/2019

Tomada de Preços 001/2019
 a Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo informa que em 
21/03/2019, ás 09h00mim, realizou a abertura do envelope N .º 05 – 
doCumeNTaçÃo de HabIlITaçÃo na qual o licitante shine on 
lTda ePP foi considerado HabIlITado e vencedor do presente cer-
tame . a Comissão irá aguardar o prazo para recurso, após o decurso 
do prazo de 05(cinco) dias úteis, a mesma será encaminhada para a 
Presidente para sua adjudicação e posterior homologação . 21 de março 
de 2019 . Wanderleia de lourdes bicalho . Presidente da Comissão Per-
manente de licitação .

3 cm -21 1206213 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
 extrato de contrato nº 13/2019 . Contratante: Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . Contratado: david Gomes luzia -meI . o pre-
sente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestar 
serviços de buffet ( coquetel, coffee-break, refeição, sobremesa0, aten-
dendo as necessidades da Câmara municipal de são Gonçalo do rio 
abaixo) . Valor do Contrato: r$112 .700,00 (cento e doze mil e setecen-
tos reais) . Vigência de 07 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019 . 
dotação orçamentária . 010101 01 031 0001 4 .002 339039 – outros 
serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica .Flávio silva de oliveira . Presi-
dente da Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo .

3 cm -20 1205980 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
 extrato de contrato nº 12/2019 . Contratante: Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . Contratado: supermercado amora e Castro 
ltda . o presente contrato tem como objeto o fornecimento de diversos 
itens de supermercados para limpeza, tais como: água sanitária, sabão, 
lixeiras, sacos para lixo, lustra móveis, álcool, papel higiênico, luvas, 
panos, sabonete líquido, vassouras, baldes, rodos, cloro; para serem uti-
lizados em toda Casa legislativa . Valor do Contrato: r$38 .248,60 ( 
trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) . 
Vigência de 07 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019 . dotação 
orçamentária . 010101 01 031 0001 4 .002 339039 – outros serviços 
de Terceiros- Pessoa Jurídica .Flávio silva de oliveira . Presidente da 
Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo .

3 cm -20 1205977 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
 extrato de contrato nº 09/2019 . Contratante: Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . Contratado: Camilo Novidades ltda . o pre-
sente contrato tem como objeto o fornecimento de diversos materiais de 
escritório e suprimentos de informática, quais sejam: lápis, borrachas, 
clipes, grampos, canetas, cartuchos, toner, Cd, dVd, entre outros; para 
serem utilizados em setores da Casa legislativa . Valor do Contrato: r$ 
146,17 (Cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos) . Vigência: 
28 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 . dotação orçamen-
tária . 010101 01 031 0001 4 .002 339030 – material de Consumo .Flá-
vio silva de oliveira . Presidente da Câmara municipal de são Gonçalo 
do rio abaixo .

3 cm -20 1205973 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
extrato de contrato nº 10/2019 . Contratante: Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . Contratado:Geraldo José bicalho Ferreira e 
Cia ltda  . o presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
diversos materiais de escritório e suprimentos de informática, quais 
sejam: lápis, borrachas, clipes, grampos, canetas, cartuchos, toner, Cd, 
dVd, entre outros; para serem utilizados em setores da Casa legisla-
tiva . Valor do Contrato: r$ 10 .543,15 (dez mil quinhentos e quarenta e 
três reais e quinze centavos) . Vigência: 28 de fevereiro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019 . dotação orçamentária . 010101 01 031 0001 4 .002 
339030 – material de Consumo .Flávio silva de oliveira . Presidente da 
Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo .

3 cm -20 1205974 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
 extrato de contrato nº 08/2019 . Contratante: Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo . Contratado: a & m Comércio e Prestação de 
serviços ltda o presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
diversos materiais de escritório e suprimentos de informática, quais 
sejam: lápis, borrachas, clipes, grampos, canetas, cartuchos, toner, Cd, 
dVd, entre outros; para serem utilizados em setores da Casa legisla-
tiva, . Valor do Contrato: r$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais) . 
Vigência: 28 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 . dotação 
orçamentária . 010101 01 031 0001 4 .002 339030 – material de Con-
sumo .Flávio silva de oliveira . Presidente da Câmara municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo .

3 cm -20 1205972 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL - mG

resoluçÃo Nº 117/2019 .
aprova as contas do município de são José do Goiabal – mG, no exer-
cício financeiro do ano de 2014.
a Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária da Câmara 
municipal de são José do Goiabal – mG, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que o plenário da Câmara aprovou e a mesa diretora 
promulga a seguinte, resoluçÃo:
Art. 1º Ficam aprovadas as contas do exercício financeiro do ano de 
2014 do município de são José do Goiabal – mG, nos termos do pare-
cer da Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária que assim 
recomendou .
Parágrafo Único: Fica fazendo parte integrante dessa resolução o pare-
cer da Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária .
art . 2º esta resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação .
sala de reuniões da Câmara, 13 de março 2019 .
Presidente: WaGNer sIlVa lIma
Vice-Presidente: rosIleIa das Graças seVerINo
relator: WallaCe armelINdo ruFINo

5 cm -22 1207024 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TAQuArAÇu DE miNAS 

torna público extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº 03/2017, 
objeto: serviços de advocacia e assessoria jurídica, com a empresa 
soares drumoNd soCIedade de adVoGados, com valor 
global de r$18,642,24 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e dois reais 
e vinte e quatro centavos), referente a 12 (doze) meses . Webert Júnior 
dos santos moreira – Presidente da Câmara .

2 cm -21 1206377 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ 

- Processo 31/2019 . município de abaeté/mG, localizado na Praça 
amador Álvares, 167, Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, 
torna público a abertura de Processo licitatório 31/2019, Pregão Pre-
sencial registro de Preço 8/2019, objetivando aquisições de Gás GlP 
acondicionado em botijão retornável, conforme especificações constan-
tes no anexo I do edital . a entrega e sessão de abertura dos envelopes 
serão no dia 03/04/2019 às 13:00 . mais 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@abaete .mg .gov .br  . armando Greco Filho-
Prefeito municipal

PreFeITura muNICIPal de abaeTÉ-Processo 32/2019 . municí-
pio de abaeté/mG, localizado na Praça amador Álvares, 167, Centro, 
inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público a abertura de Pro-
cesso licitatório 32/2019, Pregão Presencial registro de Preço 9/2019, 
objetivando aquisições de pães, pães de queijo, biscoitos de queijo e 
tareco, conforme especificações constantes no anexo I do Edital. A 
entrega e sessão de abertura dos envelopes serão no dia 03/04/2019 
às 15:00 . mais informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis 
de 12:00 às 18:00, tel:373541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licita-
ção@abaete .mg .gov .br  . armando Greco Filho-Prefeito municipal

5 cm -21 1206488 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABrE CAmPo/mG.

extrato do contrato nº 097/2019 - Pl nº 022/2019 . Tomada de Preços 
nº . 01/2019 . objeto: Contratação de empresa especializada por emprei-
tada global para execução de obras, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária, para reforma de uma unidade 
de atendimento de saúde do Córrego da barreira, município de abre 
Campo, conforme projetos disponíveis . empresa vencedora: mrs 
CoNsTruções lTda me, inscrita no CNPJ 21 .041 .508/0001-08, 
valor global r$ 215 .615,23 (duzentos e quinze mil, seiscentos e quinze 
reais e vinte e três centavos) . Vigência: 11/03/2019 a 31/12/2019 . 
edson Paula miranda - secretário municipal de obras, serviços urba-
nos e Transportes - Por delegação - decreto nº 184/2019 .

3 cm -22 1207018 - 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 3201903222107360273.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG

Credenciamento 02/19 . Torna público nos termos da lei 8 .666/93 . Pro-
cesso 026/19 - Inex . 03/19 . Credenciamento 02/19 . objeto: Credencia-
mento de TAXI para prestação de serviço especializado e convencional 
de táxi, em caráter regular e/ou esporádicos para atender a demanda 
desta Administração, conforme especificação da tabela de preços extra-
ída do decreto municipal nº 012/2016 de 21/03/2016 . melhores infor-
mações à av . raul soares, 310, Centro, aimorés/mG . Tel . (33) 3267-
1932 .

2 cm -22 1207030 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG

P .P/r .P nº 015/19 . Torna público nos termos das leis Federais nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 . Processo nº 029/19 . objeto: aquisição de mate-
rial para Pavimentação e Afins. Abertura: 05/04/2019 às 08h00min. 
melhores informações à av . raul soares, 310, Centro, aimorés/mG, 
tel (33) 3267-1932, site: www .aimores .mg .gov .br .

2 cm -22 1207034 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG

PP/rP nº 039/2018 - Proc . nº 063/2018 . objeto: registro de Preços, 
para futuras e eventuais aquisições de peças, no que tange aos veícu-
los automotivos . Torna público com efeito de intimação nos termos da 
lei 10 .520/02 e lei 8 .666/93 a “susPeNsÃosINe dIe” do Con-
trato administrativo nº 330/2018, formalizado com a empresa: aNa 
Paula TraTores e Peças auTomoTIVas eIrelI, CNPJ: 
29 .616 .062/0001-04, para apuração de falta administrativa . assim 
como, convoca as licitantes classificadas em segundo lugar quanto 
aos itens vencidos pela empresa retromencionada, as empresas HorI-
ZoNTe TraNsPorTe loGIsTICa e Peças lTda - me, CNPJ: 
27 .602 .170/0001-00 e sINTraCTor Peças e serVIços eIrelI - 
ePP, CNPJ: 07 .123 .891/0001-12; para dizer se tem interesse em contra-
tar com esta Prefeitura . melhores informações pelo Tel . (33) 3267-1932 
ou à av . raul soares, nº 310, Centro, aimorés/mG, CeP: 35 .200-000 .

4 cm -22 1207021 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALBErTiNA

ProCesso lICITaTÓrIo Nº00018/2019 - PreGÃo PreseN-
CIal Nº00007/2019 . a Pma/mG torna público que realizará Pregão 
Presencial, com possível contratação de microempresas – me, empre-
sas de pequeno porte – ePP ou equiparadas, para aquisição de ovos de 
chocolate em comemoração à Páscoa, destinado a distribuição aos alu-
nos da rede pública de ensino . o edital está disponível a partir do dia 
22/03/2019, na sede da Prefeitura e no site www .albertina .mg .gov .br . 
Credenciamento: até as 09h00 do dia 04/04/2019 . Certame: às 09h15 
do dia 04/04/2019, na sede da Prefeitura . Fone: (35)3446-1333 . ana 
Paula moreira Conesa, pregoeira .

3 cm -22 1206748 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPErCATA, 

torna público que fará realizar TP nº 02/2019, do tipo menor preço, 
no dia 08/04/2019, as 13h:15min, na Prefeitura municipal, à rua João 
massoriol, 55, Vila eugenio . objeto; Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de natureza administrativa consistindo na 
apuração de crédito fiscal e previdenciário junto ao órgão federal, bem 
como créditos fiscais próprios para a Prefeitura Municipal de Alpercata. 
Cadastramento até as 16h do dia 04/04/2019 . o edital poderá ser adqui-
rido na Prefeitura municipal, no horário de 13h às 16h . Valmir Faria da 
silva – Prefeito municipal .

3 cm -22 1206969 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALVArENGA 

- extratos de Contrato: Processo 032/2018 – Tomada de Preços 
005/2018 . objeto: Prestação de serviços, obra civil com recursos de 
capital de captação externa em instituições oficiais, sendo celebrado 
um contrato para cada item especificado abaixo, a saber 1 drenagem 
no centro e 1 drenagem e 1 esgotamento sanitário em bairro, conforme 
plano trabalho, pranchas técnicas, cronograma e planilha, para cada 
item . Contrato 058/2018:: 2º aditivo: contratada: Construtora Goval 
lTda - epp, cnpj: 27 .188 .908/0001-27 . valor (25%): r$ 27 .375,13 .
data: 21/03/2019 .Contrato 059/2018:: 2º aditivo: contratada: Constru-
tora Goval lTda - epp, cnpj: 27 .188 .908/0001-27 . valor (25%): r$ r$ 
25 .050,89 .data: 21/03/2019 .

3 cm -22 1207113 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS . 

Processo seletivo 001/2018 . Convocação para assinatura contra-
tual. Em razão da homologação do resultado final do Processo Sele-
tivo nº001/2018, através do Decreto 2908/2019, ficam os candidatos 
aprovados e demais interessados devidamente cientificados de que, 
na forma da Portaria Nº 2415/2019, os candidatos listados no anexo 
I foram convocados para assinatura contratual . Cópia do decreto Nº 
2908/2019 e da Portaria Nº 2415/2019 encontram-se no site www .
alvinopolis .mg .gov .br, na seção “concursos”, e no saguão da sede Pre-
feitura municipal de alvinópolis . a Comissão de Processo seletivo . 
alvinópolis, 22 de março de 2019 . João batista mateus de moraes – 
Prefeito municipal .

3 cm -22 1207073 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAÇuAÍ

aVIso de lICITaçÃo Pal 041/2019 TP 004/2019
a Prefeitura municipal de araçuaí- mG, torna público nos termos das 
leis 8 .666/93, Pal 041/2019 Tomada de Preço 004/2019 . objeto: Con-
tratação de empresa do ramo de engenharia para execução de obra de 
pavimentação em alvenaria poliédrica nas ruas ana souza, do Cemité-
rio e reinaldo Guedes no Povoado de Neves, zona rural do município, 
por regime de empreitada por menor preço global, com recursos prove-
nientes do CONVENIO 1301001060/2017 firmado entre o Município 
de araçuaí e a seToP – secretaria de estado de Transporte e obras 
Públicas, conforme memorial descritivo, Planilha de orçamentária de 
Custos e Cronograma Físico-Financeiro . abertura 10/04/2019, às 09:00 
horas . maiores Informações (33) 3731-3362 de 12:00 as 17:30 horas 
e-mail: licitacao@aracuai .mg .gov .br

3 cm -22 1206754 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAGuAri mG

 – Publicação do edital de licitação na modalidade 
Tomada de Preço nº 001/2019

o município de araguari do estado de minas Gerais, por intermédio da 
Prefeitura municipal com sede à Praça Gaioso Neves, nº . 129, Centro, 
CeP: 38 .440-001, na cidade de araguari - mG, inscrita no CNPJ/mF 
sob o nº . 16 .829 .640/0001-49, por meio de sua Comissão Permanente 
de licitação, instituída por meio do decreto municipal nº . 007/2019, 
comunica aos interessados que, com base na lei Federal nº . 8 .666, de 
21 de junho de 1 .993 e suas alterações posteriores, lei Complementar 
Federal n° . 123/2006, lei Complementar n° . 147/2014, lei municipal 
Geral mPe nº 4 .697/2010, alterada pela lei municipal 5 .680/2017 e 
decreto n° 107, de 17 de julho de 2013 com as alterações conferidas 
pelo decreto municipal n .º 34/2017, decreto municipal 140/2013 e 
demais legislações complementares, fará realizar licitação na modali-
dade tomada de preços, tipo menor preço global, visando a contrata-
ção de empresa de engenharia civil destinada à execução da obra de 
ampliação e reforma geral do centro educacional municipal “tenente 
coronel vilagran cabrita”, situado na av . comissão crulls, 35 – bairro 
Brasília. Todos os serviços deverão ser prestados conforme especifi-
cações contidas no memorial descritivo da obra, na planilha orçamen-
tária, no cronograma físico-financeiro e nos projetos arquitetônicos e 
complementares . os envelopes contendo os documentos de habilita-
ção e proposta deverão ser entregues no departamento de licitações 
e Contratos, situado à rua Virgílio de melo Franco, nº 550, Centro, 
CeP: 38 .440-016, nesta cidade de araguari - mG, até às 14:00 ( Qua-
torze ) horas do dia 16 ( dezesseis ) de abril de 2019 (dois mil e deze-
nove), sendo que a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia 
e horário . as empresas interessadas em participar desta licitação deve-
rão designar seu responsável técnico ou preposto devidamente creden-
ciado para vistoriar o local onde será executada a obra/serviço, em dias 
úteis e respeitado o horário do expediente normal da Pma, até o dia 15 
(quinze) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), mediante prévio agen-
damento de data e horário junto à secretaria municipal de educação, 
de segunda a sexta-feira, das 13:00 (treze) às 17:00 (dezessete) horas, 

pelo telefone: (34) 3690-3136 com o setor de engenharia da educação . 
Os horários estabelecidos neste Edital respeitarão o Horário Oficial de 
brasília - dF . o edital e seus anexos desta licitação poderá ser adqui-
rido no departamento de licitações e Contratos, situado no endereço 
mencionado acima, em qualquer dia útil, durante o expediente normal 
da Pma, mediante prévio pagamento da quantia de r$10,00 (dez reais) 
correspondentes ao custo das cópias do edital e anexos, a qual deverá 
ser depositada na Conta nº 33-0, agência 0096, banco 104, Caixa eco-
nômica Federal-CeF - Poder Público, ou gratuitamente através site da 
Pma: www .araguari .mg .gov .br / licitações Pma . mais informações 
pelo telefone: (34) 3690-3280 . bruno ribeiro ramos – Presidente da 
CPl .

10 cm -21 1206214 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAGuAri mG

Publicação do edital de licitação na modalidade 
pregão Presencial nº 016/2019

o município de araguari/mG torna público que fará realizar a licita-
ção na modalidade Pregão Presencial - sistema de registro de preços, 
do tipo menor preço por item, exclusivamente para micro empresas e 
empresas de pequeno porte, visando a futura e eventual aquisição de 
material de consumo para atender as necessidades da secretaria do tra-
balho e ação social e seus departamentos . detalhes no edital de Pregão 
n .º 016/2019 . sessão Pública designada para o dia 08 de abril de 2019, 
até às 13h30min, no departamento de licitações e Contratos, na rua 
Virgílio de melo Franco n .º 550 . edital gratuito no site www .araguari .
mg .gov .br/licitacoes . Informações pelo telefone (34) 3690-3280 .

3 cm -21 1206223 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG 

– aviso de licitação . Pregão Presencial 08 .030/2019 . Processo 033 . 
o município de araxá, torna público a contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de materiais e 
mão de obra, para execução de recuperação (drenagem, sinalização e 
obras complementares) e recapeamento asfáltico em CbuQ na avenida 
Wilson borges, conforme previsto no edital seus anexos . abertura: 
04/04/19 às 09:00h . edital disponível: 25/03/19 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito municipal – 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08 .031/2019 . Processo 034 . o município de araxá, 
torna público a aquisição de materiais de consumo (óleo lubrificante, 
graxa, fluido de freio, aditivos e filtros) para a manutenção da frota de 
veículos e máquinas das diversas secretarias da Prefeitura municipal de 
araxá-mG . abertura: 05/04/19 às 09:00h . edital disponível: 25/03/19 . 
setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito muni-
cipal – 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08 .032/2019 . Processo 035 . o município de araxá, 
torna público a aquisição de tintas e solventes, para a manutenção da 
sinalização horizontal na malha urbana do município de araxá-mG, 
em atendimento a secretaria municipal de segurança urbana e Cida-
dania . abertura: 08/04/19 às 09:00h . edital disponível: 26/03/19 . setor 
de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito municipal 
– 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licita-
ção . Pregão Presencial 08 .033/2019 . Processo 036 . o município de 
araxá, torna público a aquisição de medicamentos, para uso veteriná-
rio, em atendimento ao Canil municipal, através do setor de Vigilância 
ambiental do município de araxá-mG . abertura: 08/04/19 às 14:00h . 
edital disponível: 26/03/19 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . ara-
cely de Paula, Prefeito municipal – 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08 .034/2019 . Processo 037 . o município de araxá, 
torna público a aquisição de medicamentos para atender a demanda 
da Farmácia da unidade de Pronto atendimento municipal – uPa 24 
horas - da cidade de araxá-mG . abertura: 09/04/19 às 09:00h . edital 
disponível: 27/03/19 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de 
Paula, Prefeito municipal – 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08 .035/2019 . Processo 038 . o município de araxá, 
torna público a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de peças automotivas e prestação de serviços de mão de obra elétrica, 
para a manutenção da frota de veículos leves da Prefeitura municipal de 
araxá-mG . abertura: 10/04/19 às 09:00h . edital disponível: 27/03/19 . 
setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de Paula, Prefeito muni-
cipal – 19/03/19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08 .036/2019 . Processo 039 . o município de araxá, 
torna público a aquisição de balanças antropométricas adulto e pedi-
átrica, para ser utilizado no melhoramento dos índices da vigilância 
nutricional no atendimento da população através da secretaria muni-
cipal de saúde de araxá-mG . abertura: 04/04/19 às 14:00h . edital dis-
ponível: 25/03/19 . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . aracely de 
Paula, Prefeito municipal – 20/03/19 .

13 cm -20 1205915 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG – 

Concorrência 03 .005/2018 . Processo 188 . extrato de Contrato . o muni-
cípio de araxá - mG e Vecol Terraplenagem e Pavimentação lTda, 
valor global: R$ 3.293.874,32, firmam a contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e 
mão de obra para dar continuidade na duplicação da avenida Hítalo 
ros, lote 2, de acordo com projetos, memoriais e planilhas anexo no 
edital . Vencimento: 19/02/20 . aracely de Paula, Prefeito municipal, 
19/03/19 . 

2 cm -21 1206426 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAmBuÍ/mG – 

Processo 033-2019 - Pregão Presencial 009-2019 - manutenção em 
Câmaras Frias, torna público a abertura do Processo licitatório cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva de câmara fria, com forne-
cimento de peças, para atender a demanda da secretaria municipal de 
saúde . abertura dia 05/04/2019, às 09:00 horas . local para informa-
ções e retirada do edital: sede da Prefeitura ou pelo site www .bambui .
mg .gov .br . Fone: (37) 3431-5496 . bambuí/mG, 21 de março de 2019 . 
Paulo meNdoNCa da sIlVa . PresIdeNTe da CPl .

3 cm -21 1206246 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato nº 23/2019 - Pregão Presencial n°09/2019 - Processo licita-
tório n° 10/2019 . Prefeitura municipal de bandeira mG x erNaNde 
GuImarÃes saNTaNa, valor: r$ 31 .129,33 (trinta e um mil cento e 
vinte e nove reais e trinta e três centavos) . objeto: eVeNTual aQuI-
SIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE EM GERAL 
em aTeNdImeNTo as dIVersas seCreTarIas muNICI-
PaIs . Vigência: 18/03/2019 a 31/12/2019 . Contrato nº 24/2019 - Pre-
gão Presencial n°09/2019 - Processo licitatório n° 10/2019 . Prefeitura 
municipal de bandeira mG x euZITa de sousa roCHa ama-
ral - ePP, valor: r$ 43 .045,90 (quarenta e três mil quarenta e cinco 
reais e noventa centavos) . objeto: eVeNTual aQuIsIçÃo de 
MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE EM GERAL EM ATEN-
dImeNTo as dIVersas seCreTarIas muNICIPaIs . Vigên-
cia: 18/03/2019 a 31/12/2019 . Contrato nº 25/2019 - Pregão Presencial 
n°09/2019 - Processo licitatório n° 10/2019 . Prefeitura municipal de 
bandeira mG x Vb ComerCIal lTda - me, valor: r$ 30 .893,02 
(trinta mil oitocentos e noventa e três reais e dois centavos) . objeto: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPE-
dIeNTe em Geral em aTeNdImeNTo as dIVersas seCre-
TarIas muNICIPaIs . Vigência: 18/03/2019 a 31/12/2019 . Contrato 
nº 26/2019 - Pregão Presencial n°08/2019 - Processo licitatório n° 
09/2019 . Prefeitura municipal de bandeira mG x NeIVa PereIra de 
sousa - me, valor: r$ 33 .151,20 (trinta e três mil cento e cinquenta 
e um reais e vinte centavos) . objeto: eVeNTual aQuIsIçÃo 
de laNCHes em Geral em aTeNdImeNTo as dIVersas 
seCreTarIas muNICIPaIs . Vigência: 20/03/2019 a 31/12/2019 .

6 cm -22 1206777 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ata de registro de Preços nº 13/2019 - Pregão Presencial n°09/2019 - 
Processo licitatório n° 10/2019 . Prefeitura municipal de bandeira mG 
x erNaNde GuImarÃes saNTaNa, valor: r$ 31 .129,33 (trinta 
e um mil cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos) . objeto: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPE-
dIeNTe em Geral em aTeNdImeNTo as dIVersas seCre-
TarIas muNICIPaIs . Vigência: 18/03/2019 a 17/03/2020 . ata de 
registro de Preços nº 14/2019 - Pregão Presencial n°09/2019 - Processo 
licitatório n° 10/2019 . Prefeitura municipal de bandeira mG x euZITa 
de sousa roCHa amaral - ePP, valor: r$ 43 .045,90 (quarenta 
e três mil quarenta e cinco reais e noventa centavos) . objeto: eVeN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE 
em Geral em aTeNdImeNTo as dIVersas seCreTarIas 
muNICIPaIs . Vigência: 18/03/2019 a 17/03/2020 . ata de registro de 
Preços nº 15/2019 - Pregão Presencial n°09/2019 - Processo licitató-
rio n° 10/2019 . Prefeitura municipal de bandeira mG x Vb Comer-
CIal lTda - me, valor: r$ 30 .893,02 (trinta mil oitocentos e noventa 
e três reais e dois centavos) . objeto: eVeNTual aQuIsIçÃo de 
MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE EM GERAL EM ATEN-
dImeNTo as dIVersas seCreTarIas muNICIPaIs . Vigência: 
18/03/2019 a 17/03/2020 .ata de registro de Preços nº 16/2019 - Pre-
gão Presencial n°08/2019 - Processo licitatório n° 09/2019 . Prefeitura 
municipal de bandeira mG x NeIVa PereIra de sousa - me, 
valor: r$ 33 .151,20 (trinta e três mil cento e cinquenta e um reais e 
vinte centavos) . objeto: eVeNTual aQuIsIçÃo de laNCHes 
em Geral em aTeNdImeNTo as dIVersas seCreTarIas 
muNICIPaIs . Vigência: 20/03/ 2019 a 19/03/2020 .

7 cm -22 1206746 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS

 Torna público a HomoloGaçÃo do Processo licitatório nº 004/19, 
Pregão Presencial - srP nº 003/19, para contratação de empresa espe-
cializada para aquisição de hortifrutigranjeiros para atender a merenda 
escolar do município .licitante vencedor: Pomar de mINas dIs-
TrIbuIdora de FruTas e leGumes eIrelI – me com per-
centual de desconto por lote de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) 
sobre o preço máximo da tabela vigente do Ceasa/mG . a ata da ses-
são pública, bem como a adjudicação e Homologação encontram-se 
disponíveis na íntegra no Portal do município - www .baraodecocais .
mg .gov .br - licitações - PP 003/2019 - resultado . barão de Cocais, 22 
de março de 2019 . décio Geraldo dos santos . Prefeito municipal .

3 cm -22 1207257 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS – 

EXTRATOS DE CONTRATOS Referente a chamada pública 
nº01/2019 - Parte: Contrato administrativo nº 02/2019, daniel Cotote 
moreira, CPF: 943 .883 .506-72 . Valor: r$ 5 .984,00; Contrato admi-
nistrativo nº03/2019 . Parte: Jeferson Pereira Freitas de souza, CPF: 
978 .753 .846-72 . Valor r$ r$6 .596,00; Contrato administrativo 
nº04/2019 . Parte: João Gabriel Trindade soares, CPF: 062 .542 .636-37 . 
Valor: r$ r$18 .329,00 . Vigência 25/02/2019 a 31/07/2019 . objeto: 
gêneros alimentícios da agricultura familiar . Wilber José de souza - 
Prefeito municipal .

3 cm -20 1205923 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG. 

aVIso de lICITaçÃo . Pregão Presencial para registro de Preços 
nº 016/2019 – Processo licitatório nº 038/2019 . a Prefeitura munici-
pal de belo oriente torna público para conhecimento dos interessados 
que, está aberto o pregão acima citado cujo objeto o registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos hospita-
lares, utensílios domésticos, eletrodomésticos, impressoras, computa-
dores, TV, material para fisioterapia, e outros para o Hospital Munici-
pal e as unidades básicas de saúde de belo oriente/ mG . abertura do 
julgamento será no dia: 16/04/2019 às 09h00min . o edital poderá ser 
repassado via e-mail mediante solicitação (31) 3258-2827, 3258-2807 
ou 3258-2808, poderá ser retirado no site: www .belooriente .mg .gov .br, 
ou na assessoria Técnica de licitações da Pmbo . belo oriente, 22 de 
março de 2019 . Tiaya alves da silva . Pregoeira

3 cm -22 1207010 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE

aviso de licitação: Pregão presencial no sistema registro de pre-
ços N°019/2019, PrC n°037/2019, data de abertura: 16/04/2019 às 
07h15min . objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mate-
riais de acabamento em granito e mármore para atender as secretarias 
do município, conforme anexo I . Cópia do edital na avenida Tocantins, 
n°57, Centro, belo Vale mG, no site www .belovale .mg .gov .br ou pelo 
e-mail: licitacaopmbelovale@gmail .com .

belo Vale aos vinte um dias do mês de março de dois mil e dezenove .
 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -21 1206344 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE

aviso de abertura de propostas referente a Concorrência 002/2019, PrC 
n°010/2019, data de abertura: 04/04/2019 às 07hs15min . objeto: Con-
tratação de empresa prestadora de serviços de construção de cobertura 
da quadra na comunidade dos Costas no município de belo Vale .

belo Vale aos vinte dois dias do mês de março de dois mil e dezenove .
 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

2 cm -22 1206818 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BErTÓPoLiS/mG,
 aviso de licitação: Pregão Presencial por registro de preço n° . 
007/2019 – Processo licitatório n° . 018/2019, objeto: registro de Pre-
ços para Futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, 
para atender as unidades de saúde do município de bertópolis/mG . 
data de abertura: 04/04/2019 às 09:00hs . Pregão Presencial por regis-
tro de preço n° . 008/2019 – Processo licitatório n° . 019/2019, objeto: 
registro de Preços para Futura e eventual aquisição de Gás de cozinha 
e vasilhame para atender a demanda das diversas secretarias do municí-
pio de bertópolis/mG . data de abertura: 05/04/2019 às 09:00hs . Pregão 
Presencial por registro de preço n° . 009/2019 – Processo licitatório n° . 
020/2019, objeto: registro de Preços para Futura e eventual contrata-
ção de serviços de internet, com manutenção, para atender as deman-
das do município de bertópolis/mG . data de abertura: 09/04/2019 às 
09:00hs . Pregão Presencial por registro de preço n° . 010/2019 – Pro-
cesso licitatório n° . 021/2019, objeto: registro de Preços para Futura 
e eventual aquisição de material permanente, eletro-eletrônico e infor-
mática, para atender as secretarias do município de bertópolis/mG . 
data de abertura: 10/04/2019 às 09:00hs .
 bertópolis 21/03/2019 . marcos Christi rodrigues Jardim . Pregoeiro 
Oficial.

5 cm -21 1206333 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim/mG 
– Concorrência Pública nº 04/2018 - PaC nº 66/2018 – objeto: Con-
tratação de 02 (duas) agências de publicidade para prestação de servi-
ços ao Município de Betim. Classificação final das agências com as 
seguintes notas: Perfil 252 Comunicação Completa Ltda, 10, P & B 
design e Comunicação ltda-me, 9,67, Casablanca Comunicação & 
marketing ltda, 8,56, New Publicidade & Comunicação Integrada 
ltda, 8,55, aZ3 Publicidade e Propaganda eireli, 8,52, Popcorn Comu-
nicação ltda, 8,50, brasil84 Publicidade e Propaganda ltda-me, 8,46, 
FaZ Publicidade ltda, 8,46, dezoito Comunicação ltda, 8,42, Fila-
delfia Comunicação Interativa Eireli-EPP, 8,38, Inovate Comunicação 
eireli, 8,35 e rC Comunicação ltda, 8,31 . Foram declaradas vencedo-
ras nessa fase as agências: em 1º lugar, Perfil 252 Comunicação Com-
pleta ltda, e em 2º lugar, P & b design e Comunicação ltda-me . Pre-
sidente – 22/03/2019 .

4 cm -22 1207090 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BETim/mG
Pregão eletrônico nº 06/2019 - PaC nº 09/2019 - objeto: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de combustível para aten-
der à frota de veículos pertencentes ao município . abertura: 08/04/2019 
às 08:30h . edital no site: www .licitacoes-e .com .br - (31) 3512-3129 - 
Pregoeiro - 22/03/2019

2 cm -22 1206817 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG

reabertura de licitação . ref . Pregão Presencial nº 03/2019 que tem 
por objeto o registro de preços para fornecimento futuro e parcelado 
de gêneros alimentícios - PNae . Nova data de abertura: 04/04/2019 às 
09h:30min. Edital retificado, Anexos e Adendos no site da Prefeitura: 
www .boaesperanca .mg .gov .br/licitacao . Informações: (35) 3851-0314 .

2 cm -21 1206206 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG. 

aviso de licitação – Pregão Presencial nº 29/2019, tipo menor Preço . 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte de animais apreendi-
dos em rodovias, zona urbana e rural do município de boa esperança/
mG . abertura: 08/04/2019 - 15h00min . edital no site: www .boaespe-
ranca .mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura muNICIPal de boa esPeraNça/mG . aviso de 
licitação – Pregão Presencial nº 30/2019, tipo menor Preço por Item . 
objeto: registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de ali-
mentos dietéticos, complementos alimentares e leite em pó, de acordo 
com as necessidades da secretaria municipal de Promoção social e 
Habitação . abertura: 09/04/2019 - 10h00min . edital no site: www .boa-
esperanca .mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

PreFeITura muNICIPal de boa esPeraNça/mG . aviso 
de licitação – Pregão Presencial nº 31/2019, tipo menor Preço Glo-
bal . objeto: registro de preços para prestação de serviços futuro e 
parcelado de arbitragem em diversas modalidades esportivas, objeti-
vando o atendimento aos jogos promovidos pelo município . abertura: 
10/04/2019 - 10h00min . edital no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/
licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

5 cm -22 1206964 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo

 – aviso de edital – Pregão Pres . n° 19/19: Prestação de serviços de 
limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos . sessão: 5/4/19, às 9h . 
edital: www .bomdespacho .mg .gov .br/licitacao . Info: (37) 99106-3812 
ou licitacao@bomdespacho .mg .gov .br . Fernando Cabral, Prefeito .

1 cm -22 1207099 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom JESuS Do AmPAro/mG
aVIso de lICITaçÃo: Processo nº 022/2019, Pregão Presencial nº 
010/2019 . objeto: Contratação de empresa especializada para transpor-
tar, coletar, efetuar tratamento térmico e /ou destinação final de resí-
duos de serviços de saúde pertencentes aos grupos “a”, “b” e “e”, pro-
venientes de suas operações produtivas e normais e classificatórias de 
acordo com as resoluções CoNama 358/05 e rdC aNVIsa 306/04 . 
a sessão será realizada no dia 04/04/2019 às 10h00min na sala de lici-
tações da Prefeitura municipal, situada na Praça Cardeal motta, nº 220, 
centro, bom Jesus do amparo/mG, CeP: 35 .908-000 .Informações pelo 
site www .bomjesusdoamparo .mg .gov .br ou pelo telefone 3138331222 
ramal 121 .

PreFeITura muNICIPal de bom Jesus do amParo/mG
aVIso de lICITaçÃo: Processo nº 021/2019, Pregão Presencial 
nº 009/2019 . objeto: aquisição de materiais médicos hospitalares, 
materiais odontológicos, laboratoriais, móveis, equipamentos e vestu-
ários hospitalares tomando como base o maior desconto sobre a tabela 
sImPro .a sessão será realizada no dia 02/04/2019 às 10h00min na 
sala de licitações da Prefeitura municipal, situada na Praça Cardeal 
motta, nº 220, centro, bom Jesus do amparo/mG, CeP: 35 .908-000 .
Informações pelo site www .bomjesusdoamparo .mg .gov .br ou pelo tele-
fone 3138331222 ramal 121 .

5 cm -20 1206003 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNFim/mG

aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 014/2019
A Prefeitura Municipal de Bonfim/MG, torna público que realizará 
Procedimento de licitação nº 066/2019, modalidade, Pregão Presencial 
para registro de Preços nº 014/2019 para futura e eventual locação de 
equipamentos e estruturas para eventos diversos . data: 11/04/2019, às 
10:00 hs . maiores informações e o edital completo estão disponíveis na 
Prefeitura de Bonfim, na Av. Gov. Benedito Valadares, 170, Centro - 
Telefax: (31) 3576 -1318 ou no e-mail: licitabonfim@yahoo.com.br

2 cm -22 1207213 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS- mG

Processo n .º 022/2019 - Pregão Presencial srP 015/2019 – objeto: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
locação de tendas, de forma eventual e parcelada, para realização de 
eventos promovido e/ou apoiado pela Prefeitura municipal . data: 
25/04/2019 as 09:00 horas . o edital se encontra disponível no site 
http://buenopolis .mg .gov .br/953-2/ . Informações: email: licitacao@
buenopolis .mg .gov .br- CPl – Célio santana/Prefeito municipal

2 cm -21 1206392 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS/mG

Processo n .º 026/2019 - Pregão Presencial srP 018/2019 – objeto: 
registro de preços para aquisição de brinquedos e materiais pedagó-
gicos para atender a educação Infantil da rede municipal de ensino . 
data: 08/05/2019 as 09:00 horas . o edital se encontra disponível no 
site http://buenopolis .mg .gov .br/953-2/ . Informações: email: licita-
cao@buenopolis .mg .gov .br- CPl – Célio santana/Prefeito municipal . 

2 cm -21 1206395 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS- mG

Processo n .º 025/2019 – Inexigibilidade 003/2019 - Credenciamento 
002/2019 – Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, para 
prestarem serviços profissionais de pronto atendimento médico planto-
nista, no município . data: 26/04/2019 a partir das 13:00 horas . o edi-
tal se encontra disponível no site http://buenopolis .mg .gov .br/953-2/ . 
Informações: email: licitacao@buenopolis .mg .gov .br - CPl – Célio 
santana/Prefeito municipal .

2 cm -21 1206393 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS- mG
Processo n .º 027/2019 - Pregão Presencial srP 019/2019 – objeto: 
aquisição de tendas, para realização de eventos promovido e/ou 
apoiado pela Prefeitura municipal . data: 13/05/2019 as 09:00 horas . 
o edital se encontra disponível no site http://buenopolis .mg .gov .
br/953-2/ . Informações: email: licitacao@buenopolis .mg .gov .br - CPl 
– Célio santana/Prefeito municipal .

2 cm -21 1206396 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CACHoEirA DE PAJEÚ/mG

aVIso de CHamada PÚblICa Nº 001/2019
o município de Cachoeira de Pajeú/mG torna público aos interessa-
dos, a CHamada PÚblICa Nº 001/2019, Para aQuIsIçÃo de 
GeNeros alImeNTICIos da aGrICulTura FamIlIar e 
emPreeNdedor FamIlIar rural Para a mereNda esCo-
lar da rede de eNsINo muNICIPal, em atendimento a lei nº 
11 .947, de 16 de junho de 2009 e resolução/Cd/FNde nº 026, de 17 de 
junho de 2013 . o recebimento da documentação e do projeto de venda 
ocorrerá das 09:00 horas do dia 26 de março de 2019 até às 09:00 horas 
do dia 17 de abril 2019, no setor de licitações da Prefeitura municipal 
de Cachoeira de Pajeú/mG . maiores informações pelo fone (33) 3754-
1200 ou licitacaopmcp@yahoo .com .br - Cópia completa do edital dis-
ponível no mural da Prefeitura municipal e site www .cachoeiradepajeu .
mg .gov .br - Cachoeira de Pajeú/mG, 22 de março de 2019 - Humberto 
Tolentino Pereira - Prefeito municipal .

4 cm -21 1206198 - 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 3201903222107360274.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 75 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETANÓPoLiS/mG

Torna pública a republicação do Pregão Presencial nº 004/2019 – 
Processo nº 011/2019, alterando a data de recebimento e abertura 
de envelopes para o dia05/04/2019às 08:00h .objeto:“Contratação 
de empresa concessionária para prestação de serviços de telefonia 
móvel pessoal (smP), com comodato de aparelhos celulares digitais 
e acessórios .”maiores informações: tel .(31)3714-7399, e-mail: licita-
coes@caetanopolis .mg .gov .br; edital disponível: www .caetanopolis .
mg .gov .br; secretário m . de administração: sormane Fernandes da 
silva .

3 cm -21 1206482 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA –

 aVIso de lICITaçÃo – ProCesso N .º 023/2019 – Tomada 
de Preço N .º 001/2019 - o muNICÍPIo de CaIaNa - mG, torna 
público nos termos da lei 8 .666/93 e suas alterações, por intermédio 
da C .P .l, o Processo nº 023/2019 - Tomada de Preço nº 001/2019, 
com abertura para o dia 10/04/2019 às 14:00 hs, Visa: reForma e 
reVITalIZaçÃo da Praça PÚblICa sÃo JoÃo baTIsTa 
No muNICÍPIo de CaIaNa aTraVÉs do CoNVÊNIo Nº 
1491 .00 .0454|2018 seGoV|Padem Com Valor esTImado em 
r$ 259 .043,00, para a execução dos serviços estabelecidos no memo-
rial descritivo, projeto básico e executivo . o edital completo e melhores 
informações poderão ser obtidos, na rua miguel Toledo, 106 – Cen-
tro- CaIaNa – CeP:36 .832-000 – Fone/Fax: (32)3745 .1035, de 12:00 
às 17:00 horas – e-mail licitacao@caiana .mg .gov .br - site www .caiana .
mg .gov .br  . 

4 cm -21 1206381 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmANDuCAiA-mG

aviso de licitação: Prc .062/19– (reg . Preços) Pregão Presencial – nº 
032/19- Tipo: menor Preço Global – objeto: registro de Preços para 
eventual e Futura Contratação de empresa especializada em Insta-
lação de rede, Poste, Padrão e Pontos de Iluminação Pública . Visita 
técnica as 14h00 do dia 04/04/19, sem a necessidade de agendamento 
prévio, ou em outra data a ser agendada pela empresa anterior a data de 
04/04/19, ultima data para visita, por meio do e-mail: obras2@caman-
ducaia .mg .gov .br . abertura dia 09/04/2019 ás 09h00 . obs .: Informa-
ções e retirada da integra do edital na Prefeitura; horário comercial no 
setor de licitações ou e-mail:licitacao3@camanducaia .mg .gov .br .
aviso de licitação – Prc .325/18– (reg . Preços) Pregão Presencial – nº 
140/18-Tipo: menor Preço por Item – objeto: eventual e Futura aqui-
sição de materiais de Construção . abertura dia 11/04/2019 ás 09h00 . 
obs .: Informações e retirada da integra do edital na Prefeitura; horário 
comercial no setor de licitações ou e-mail:licitacao3@camanducaia .
mg .gov .br . 

4 cm -22 1207159 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DA CAmPANHA – mG

– CNPJ nº 18 .712 .174/0001-42 Torna público o Processo licitatório nº 
00035/2019 – Tomada de Preços nº 00001/2019 – objeto : execução 
de serviços sob o regime de execução por preço global com aplicação 
total de mão-de-obra e materiais destinada à reforma do esF –Comen-
dador Milton Xavier De Carvalho (PSF CENTRAL) localizado na rua 
dr . Cesarino 257 – Centro – Campanha – mG - recurso ministério 
da saúde Proposta n° 11398 .0950001/18-003 - Tranferência Fundo a 
Fundo - r$119 .986,00 – recursos Próprios r$ 11 .790,82-daTa de 
aberTura : 11/04/2019 às 14:00 – emissão CrC até dia 08/04/2019 
- dotação: 02 .10 .02 .27 .812 .1342 .4 .106 .4490 .52 .00– reduzido 372  . 02
 .10 .02 .27 .812 .1342 .4 .106 .3390 .30 .00 – Valor estimado r$ 131 .776,82 
(Cento e trinta e um mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta 
e dois centavos) - maiores informações no endereço eletrônico www .
campanha .mg .gov .br - Fone: (35) 3261-1059 –silvano d . silveira– 
Presidente C .P .l . .

4 cm -20 1206079 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANDEiAS, 

minas Gerais, torna público o edital de Pregão Presencial nº 010/2019, 
aquisição de fórmula nutricionalmente completa – dieta enteral, em 
atendimento a decisões judiciais, conforme solicitação da secretaria 
municipal de saúde . a sessão pública para recebimento e abertura dos 
envelopes será realizada no dia 10 de abril de 2019 às 09:00 horas, na 
sala de licitações, situada na avenida 17 de dezembro, nº 240, cen-
tro, Candeias . o edital poderá ser obtido no setor de licitações ou site 
www .candeias .mg .gov .br, telefone (35) 3833 1300, ramal 211 – renato 
baesso das Chagas - Pregoeiro

3 cm -21 1206472 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPArAÓ 
- EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO Nº 016/2019 – PREGÃO 
eleTrÔNICo FNde n .º 10/2017 - o município de Caparaó - mG, 
torna público nos termos do art . 61, parágrafo único da lei 8 .666/93, 
extrato de contrato nº 016/2019, PreGÃo eleTrÔNICo FNde n .º 
10/2017 para registro de Preço, objeto: aquisição de mobiliários esco-
lares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto pro-
fessor  . Contratada: TeCNo2000 INdÚsTrIa e ComÉrCIo lTda, 
inscrita no CNPJ sob o n .º 21 .306 .287/0001-52 . Tendo como valor glo-
bal deste contrato r$ 23 .033,00 (vinte e três mil e trinta e três reais) – 
Prazo 27/02/2019 à 27/02/2020, contrato assinado 27/02/2019 . 

3 cm -21 1206409 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ANDrADE/mG
comunica a reTIFICaçÃo do ProCesso lICITaTorIo Nº . 
015/2019, modalidade PreGao PreseNCIal Nº 007/2019, menor 
preço por item, onde se lê: Contratação de empresa para prestação de 
serviço técnicos especializados na área de assistência social no muni-
cípio de Capitão andrade . leia-se: Contratação de Pessoa Física ou 
Jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na área de 
assistência social no município de Capitão andrade/mG, a abertura 
será dia 29 de março de 2019 às 09:00 horas na Prefeitura municipal de 
Capitão andrade, o edital poderá ser lido e obtido no período de 18 de 
março a 28 de março de 2019 das 07:00 às 13:00 horas . Informações tel: 
(33)3231 - 9124 com dannilo roger andrade leite – Pregoeiro .

3 cm -21 1206208 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ANDrADE - mG
torna público o aviso de anulação do ProCesso lICITaTo-
rIo Nº 016/2019, modalidade Tomada de Preço Nº 002/2019, 
menor preço global, onde sua abertura seria feita no dia 09/04/2019 as 
09h00mim . Por intermédio do seu Prefeito, no uso de suas atribuições 
legais, e na forma do art . 49 da lei Federal nº 8 .666/93 . mais informa-
ções poderão ser obtidas, de segunda a sexta feira, das 07:00 às 13:00 
horas, Informações tel: (33)3231 - 9124 ou pelo e-mail: licitacaoca@
hotmail .com .

2 cm -22 1206876 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ENÉAS – mG.

Torna público EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2019 Vigência 
180 (cento e oitenta) dias a partir da data de recebimento da ordem 
de serviço – Valor de contratação r$ 250 .427,03 (duzentos e cin-
quenta mil quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos) . Partes: 
PreFeITura muNICIPal de CaPITÃo eNÉas, mG e TeC-
NoPaV eNGeNHarIa lTda, CNPJ 05 .514 .905/0001-01 . Fund . 
legal: lei 8666/93, PrC 003/2019 – TP nº 001/2019, objeto – “ CoN-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE PAVI-
meNTaçÃo asFÁlTICa Na aV . ProFessor JosÉ moNTeIro 
da FoNseCa No baIrro CeNTral da sede do muNI-
CÍPIo de CaPITÃo eNÉas- mG, CoNForme CoNVeNIo 
Nº845160/2017MCIDADES/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO 
FEDERAL, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDE-
ral ” - signatários: Petrônio mineiro de souza s e stéphanie Carli 
Panin moura ribeiro p/ contratado . Presidente da ClP: Fernando alves 
alquimim .

4 cm -20 1206142 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArAÍ – 
aviso Pregão Presencial 011/2019 – será realizado no dia 10/04/2019, 
às 09:30 horas, o Pregão Presencial nº 011/2019 – objeto: registro de 
preços para eventual aquisição de material de limpeza, utensílios e 
acessórios para manutenção das diversas secretarias do município . edi-
tal e informações encontram-se à disposição dos interessados na sala 
de licitações localizada na travessa 31 de março, nº 51, centro, tele/fax 
(0xx33)3531-1219, e-mail: licitação@carai .mg .gov .br, nos dias úteis, 
no horário de 08:00 às 12 horas e 13:30 às 16:30 . Caraí/mG, 21 de 
março de 2019 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

3 cm -21 1206423 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo DA mATA – mG,

 aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº 011/2019 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 015/2019 . a Prefeitura municipal de 
Carmo da mata – mG, na pessoa do Prefeito municipal, torna público 
que fará realizar o Processo licitatório Nº 015/2019 na modalidade 
Pregão Presencial Nº 011/2019 cujo objeto é o registro de Preço para 
aquisições futuras de medicamentos para atendimento a ordens Judi-
ciais (medicamentos sujeitos ao CaP), tipo: menor preço por item . 
data da entrega dos envelopes de proposta de preço e documentação 
10/04/2019 até às 13:00 horas . maiores informações e edital completo 
poderão ser obtidos no site www .carmodamata .mg .gov .br . Carmo da 
mata, 22/03/2019 . almir resende Júnior – Prefeito municipal .

3 cm -22 1207028 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CASCALHo riCo/mG

aVIso de lICITaçÃo - ProCesso Nº 009/2019
CredeNCIameNTo Nº 001/2019

Credenciamento de pessoa(s) física(s) e jurídica(s) especializada(s) 
para prestação de serviços de consultas médicas em diversas especiali-
dades, exames, procedimentos cirúrgicos, despesas hospitalares e plan-
tões médicos . o extrato de publicação encontra-se no site: www .diá-
riomunicipal .com .br/amm-mg na data de 22/03/2019 . dário borges de 
rezende - Prefeito municipal .

2 cm -21 1206529 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATuJi/mG 

- Pl Nº 018/2019 – TP Nº 003/2019 - objeto:Contratação de empresa 
sob o regime de execução de menor preço por empreitada global para a 
Pavimentação de ruas em Pré-moldado de Concreto - blocket Hexa-
gonal, drenagem e Contenção, com fornecimento total de materiais 
e mão-de-obra, através do Convênio nº 1301001335/2017 - melhora-
mento de Vias Públicas - Programa: desenvolvimento da Infraestrutura 
Municipal, firmado entre a SETOP e o Município de Catuji/MG. Aber-
tura: 09/04/2019 às 13:00 horas . Interessados poderão retirar o edital 
na sala de licitações à Praça Getúlio Vargas, 21, Centro, no horário de 
07:00 às 12:00, Fone: (33)3532-9492 . Neulane Fernandes Ferreira – 
Presidente da CPl .

3 cm -22 1206783 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CHAPADA Do NorTE-mG

Torna público P .a .l nº 011/2019, mod . Pregão Presencial nº003/2019 
Para reGIsTro de Preços, destinado à Contratação de empresa 
para futuro e eventual fornecimento de combustíveis e lubrifican-
tes para abastecimento e manutenção da frota municipal, em atendi-
mento às atividades fora da sede do município de Chapada do Norte/
mG (região de são João, Vargem do setubal e distrito de Granjas do 
Norte), com abertura às 09h do dia 04 de abril de 2019, nos termos das 
leis 8 .666/93 e 10 .520/02 . demais informações e edital à disposição 
na PreF . m . CHaPada do NorTe-mG, à r . João luis rodrigues 
soares – nº . 101 – Centro - Chapada do Norte – mG – CeP 39 .648-000 
– fone: 033 .3739-1105 . PreF . m . CHaPada do NorTe-mG, 21 de 
março de 2019 . Fabiana P . barroso . Pregoeira .

3 cm -22 1206941 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CHAPADA Do NorTE-mG

 torna público P .a .l nº 012/2019, mod . Pregão Presencial nº004/2019 
Para reGIsTro de Preços, destinado à Contratação de empresa 
para futura e eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes para 
abastecimento e manutenção dos veículos da frota municipal de Cha-
pada do Norte/mG, com abertura às 14h do dia 04 de abril de 2019, nos 
termos das leis 8 .666/93 e 10 .520/02 . demais informações e edital à 
disposição na PreF . m . CHaPada do NorTe-mG, à r . João luis 
rodrigues soares – nº . 101 – Centro - Chapada do Norte – mG – CeP 
39 .648-000 – fone: 033 .3739-1105 . PreF . m . CHaPada do Nor-
Te-mG, 21 de março de 2019 . Fabiana P . barroso . Pregoeira .

3 cm -21 1206704 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoLuNA–mG

Torna público o PrImeIro Termo adITIVo ao Contrato nº 18/18, 
entre a empresa CrJ Construtora ltda e o município de Coluna . ass . 
08 .03 .19, com vigência até 30 .09 .19 . Coluna, 21 .03 .19 . denise lemes 
de o . Vieira – Pregoeira municipal .

1 cm -21 1206471 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNCEiÇÃo DAS ALAGoAS/mG
– RETIFICA Tomada de Preço 02.04.2019 - Torna pública a retifi-
cação da publicação efetuada na data de 27 de fevereiro de 2019 na 
Imprensa Oficial de Minas Gerais - Onde lê-se: construção de uma 
escola de ensino fundamental; leia-se: conclusão de uma escola de 
ensino fundamental .

Prefeitura municipal de Conceição das alagoas/mG - modalidade: Pre-
gão Presencial nº 21/2019 – Publica aviso de licitação - Torna público 
que fará realizar no dia 04 de abril de 2019, com entrega dos envelopes 
até às 09:00 horas e abertura dos envelopes às 09:00 horas, no departa-
mento de aquisições e Contratações de serviços, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, com o seguinte objeto: 
contratação de empresa especializada em serviços de impressões e 
cópias (preto/branco e coloridas) com fornecimento de equipamentos 
a título de comodato, abrangendo a manutenção técnica e suprimentos, 
até 31 de dezembro de 2019 . 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 . maio-
res informações estarão à disposição na Prefeitura municipal, departa-
mento de aquisições e Contratações de serviços, na rua Floriano Pei-
xoto, 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: Pre-
gão Presencial nº 22/2019 – Publica aviso de licitação - Torna público 
que fará realizar no dia 04 de abril de 2019, com entrega dos envelopes 
até às 15:00 horas e abertura dos envelopes às 15:00 horas, no depar-
tamento de aquisições e Contratações de serviços, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com o seguinte 
objeto: aquisição de placas de sinalização, suportes, tachões, microes-
feras, tintas para demarcação viária e solventes para manutenção da 
sinalização vertical e horizontal de ruas e avenidas, faixas de pedestres, 
quebra molas e vagas para deficientes físicos no Município de Con-
ceição das alagoas, até 31 de dezembro de 2019, 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 . maiores informações 
estarão à disposição na Prefeitura municipal, departamento de aquisi-
ções 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: Pre-
gão Presencial nº 23/2019 – Publica aviso de licitação - Torna público 
que fará realizar no dia 09 de abril de 2019, com entrega dos envelopes 
até às 09:00 horas e abertura dos envelopes às 09:00 horas, no departa-
mento de aquisições e Contratações de serviços, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com o seguinte objeto: 
aquisição de material hospitalar para atender a secretaria municipal de 
saúde e Fundo municipal de saúde até 31 de dezembro de 2019, con-
forme 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 . maio-
res informações estarão à disposição na Prefeitura municipal, departa-
mento de aquisições e Contratações de serviços, na rua Floriano Pei-
xoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029 . leonardo Guedes souza Correia . 
Pregoeiro Oficial do Município de Conceição das Alagoas.

12 cm -21 1206383 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL
DE CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

RESULTADO DA INEXIGIBILIDADE N° 001/2019 - CREDEN-
CIameNTo Nº 001/2019 - ProCesso Nº 022/2019 . objeto: Cre-
denciamento de serviços de profissionais oficineiros para atendimento 
dos usuários do Cras, no âmbito da secretaria municipal de ação, 
Assistência, Inclusão e Promoção Social, para oficinas Socioeduca-
tivas, e qualificação Profissional em Projetos a serem desenvolvidos 
pelo serviço social . a CPl informa aos interessados que a proponentes 
credenciadas para Inexigibilidade n° 001/2019, foram marIa luCIa 
laCerda maCedo para os itens 01, 02,03; TaTIaNa PereIra 
CaValCaNTI para o item 04; roselI alVes PINHeIro para os 
itens 05, 06, 07; raNIela GabrIel GoNçalVes para o item 08; 
rosImar de olIVeIra GoNçalVes para o item 09; VIlma 
IldeFoNsa de olIVeIra para o item 10 e luCIaNo WeNdel 
PaZ alVes de moraes para o item 11; edValdo eduardo 
da sIlVa para os itens 12 e 13; marIa aNToNIa VasCoNCelos 
do Prado para os itens 14 e 15 . Conceição de Ipanema 20 de março 
de 2019 . bianca Fernandes stofel rodrigues . Presidente da CPl .

4 cm -21 1206242 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo

Do mATo DENTro/mG
aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 005/2019 . o 
município de Conceição do mato dentro/mG torna público que reali-
zará Processo licitatório nº 023/2019 – Pregão Presencial nº 005/2019, 
tipo meNor Preço Global; cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para ministrar o curso de formação continuada 
docente da rede municipal de ensino, denominado “leTrameNTo 
maTemÁTICo e as PrÁTICas de eNsINo”, em atendimento as 
demandas da secretaria municipal de educação, do município de Con-
ceição do Mato Dentro/MG, conforme especificado no Termo de Refe-
rência, anexo I do edital n° 023/2019 . dia da abertura: 08 de abril de 
2019 às 09h30min . maiores informações pelo telefone (31) 3868-2398 
- Edital disponível no site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. 
José Fernando aparecido de oliveira – Prefeito municipal .

4 cm -21 1206219 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo

Do mATo DENTro/mG
aVIso de lICITaçÃo – CoNCorrÊNCIa Nº 002/2019 . o muni-
cípio de Conceição do mato dentro – mG torna público que realizará 
o Processo nº 029/2019 – Concorrência nº 002/2019, aTa de reGIs-
Tro de Preço Nº 006/2019; tipo meNor PreçoGlobal; cujo 
objeto é o registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a even-
tual contratação de empresa especializada para execução da extensão 
e modificação de RDU envolvendo instalação de iluminação pública, 
concomitante com Planilha base orçamentária, Cronograma Físico/
Financeiro, memorial descritivo e Projetos, anexos ao edital . dia da 
abertura: 26 de abril de 2019 às 09h30min . maiores informações pelo 
telefone (31)3868-2398 - Edital disponível no site oficial do Município 
– www .cmd .mg .gov .br . José Fernando aparecido de oliveira . Prefeito 
municipal .

4 cm -21 1206245 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo Do PArá/mG

Torna público o Pl nº14/2019 - Pregão nº05/2019-rP nº03/2019- obj: 
aquisição futura e eventual de materiais de construção (hidráulico)- 
entrega dos envelopes dia 04/04/2019 às 09:00 horas- Informações 
pelo tel (37) 3276-1391 . Cópia do edital pelo site www .conceicaodo-
para .mg .gov .br – lucrécia dias miranda-Pregoeira . 
PreFeITura muNICIPal de CoNCeIçÃo do ParÁ/mG torna 
público o Pl nº 15/2019 - Pregão nº 06/2019 - rP nº 04/2019 - obj: 
aquisição de material de limpeza e vasilhame - entrega dos envelopes 
dia 05/04/2019, às 09:00 horas . Informações pelo telefone (37) 3276-
1391 - edital pelo site www .conceicaodopara .mg .gov .br . lucrécia dias 
miranda – Pregoeira . 

3 cm -22 1206888 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG. 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - 
ProCesso Nº 012/2019 . Contratante: Prefeitura municipal de Con-
fins. CONTRATADO: TELECOMDADOS SERVIÇOS LTDA - ME. 
Fundamento legal: Nos termos do artigo 25, caput, da lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações, torna pública a Ratificação da Inexigibili-
dade de licitação para a contratação de empresa especializada para a 
instalação de infraestrutura para transmissão de dados para o sistema 
de vídeo monitoramento urbano instalado no município e também o 
fornecimento de transmissão de dados para este, conforme solicitação 
da secretaria municipal de desenvolvimento urbano . Valor total: r$ 
112.400,00. Condições de pagamento mensal. Ratificado pelo Prefeito 
Municipal de Confins, em 21 de março de 2019. Antonieta Moreira da 
silva belo - Presidente Comissão Permanente de licitação .

3 cm -21 1206599 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNSELHEiro PENA 
- esTado de mINas GeraIs

aVIso de aNulaçÃo
PreGÃo PreseNCIal Nº: 011/2019

o município de Conselheiro Pena, por intermédio da Comissão Per-
manente de licitação, informa que o Pregão Presencial nº 011/2019, de 
objeto registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no gerenciamento da frota de veículos para o município 
de Conselheiro Pena, visando o abastecimento dos mesmos em uma 
ampla rede credenciada de postos de combustível e implantação e ope-
ração de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de 
cartão magnético com chip via internet, através de rede de estabeleci-
mentos credenciados, em todo o estado de minas Gerais, foi anulado 
com base no art . 49 da lei 8 .666/93 . Conselheiro Pena - mG, 22 de 
março de 2019 . Jéssica Thays de Freitas andrade Torres – Presidente 
da CPl .

aVIso(s) de lICITaçÃo
PreGÃo PreseNCIal Nº: 001/2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
Processo licitatório Nº: 001/2019, Pregão Presencial Nº: 001/2019 . 
LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO E COM RESERVA DE 
CoTa Para me, ePP e mICroemPreeNdedor INdIVIVu-
dal . objeto: registro de Preços para eventual aquisição de botijas 
de gás GlP com 13 kg para uso das cozinhas das sedes administrati-
vas das secretarias municipais, das unidades básicas de saúde, Cen-
tro de atenção Psicossocial – CaPs e escolas da rede municipal de 
ensino, conforme especificações constantes no anexo I que integram o 
presente edital, a ser realizado na sede do município às 09:00h . do dia 
10/04/2019 . o edital e seus anexos, estão a disposição dos interessados 
no site www .conselheiropena .mg .gov .br, no menu “editais” . Walber 
lúcio Neves de oliveira berto - Pregoeiro .

PreGÃo PreseNCIal Nº: 011/2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o Pro-
cesso licitatório Nº: 013/2019, Pregão Presencial Nº: 011/2019 . objeto: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada no gerenciamento da frota de veículos para o município de 
Conselheiro Pena, visando o abastecimento dos mesmos em uma ampla 
rede credenciada de postos de combustível e implantação e operação de 
sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão mag-
nético com chip via internet, através de rede de estabelecimentos cre-
denciados, em todo o estado de Minas Gerais, conforme especificações 
constantes no anexo I que integram o presente edital, a ser realizado 
na sede do município às 09:00h . do dia 09/04/2019 . o edital e seus 
anexos, estão a disposição dos interessados no site www .conselheiro-
pena .mg .gov .br, no menu “editais” . Walber lúcio Neves de oliveira 
berto - Pregoeiro . 

11 cm -22 1206799 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL,
 aVIso de ProrroGaçÃo de lICITaçÃo . PreGÃo PreseN-
CIal nº 06/2019 . a Prefeitura municipal de Coromandel-mG, torna 
público a prorrogação do Processo licitatório n° 008/2019, na moda-
lidade de Pregão Presencial de n° 006/2019, do Tipo menor Preço Por 
Item, cujo objeto é a aquisição de luminárias de led para atendimento 
ao Termo de Cooperação Técnica TCT-PRF-022/18, firmado entre as 
Centrais elétricas brasileiras s .a .- eletrobrás e a Prefeitura municipal 
de Coromandel-MG, para implementação de ações de eficiência ener-
gética em sistemas de iluminação pública do município para o dia 04 
de Abril de 2019 às 14 horas. Motivo: Retificação do Edital. Editais e 
informações no site www .coromandel .mg .gov .br, no e-mail licitacao@
coromandel .mg .gov .br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da pre-
feitura municipal à rua artur bernardes n° 170 . Coromandel-mG, 19 
de março de 2019 . Nilda maria dos anjos dorneles- Pregoeira .

PreFeITura muNICIPal de CoromaNdel, aVIso de Pror-
roGaçÃo de lICITaçÃo . PreGÃo PreseNCIal nº 04/2019 . a 
Prefeitura municipal de Coromandel-mG, torna público a prorrogação 
do Processo licitatório n° 006/2019, na modalidade de Pregão Presen-
cial de n° 004/2019, do Tipo menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de patrulha mecanizada para apoio aos pequenos produto-
res rurais do município, conforme contrato de repasse nº 877615/2018, 
firmado entre o MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, através da Caixa econômica Federal e o município de 
Coromandel-mG, para o dia 05 de abril de 2019 às 14 horas . motivo: 
Retificação do Edital. Editais e informações no site www.coromandel.
mg .gov .br, no e-mail licitacao@coromandel .mg .gov .br, pelo telefone 
34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à rua artur bernar-
des n° 170 . Coromandel-mG, 19 de março de 2019 . Nilda maria dos 
anjos dorneles- Pregoeira .

7 cm -20 1205748 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CÓrrEGo FuNDo

reTIFICaçÃo de edITal – PrC 037/2019

Pregão Presencial 009/2019 . objeto: r . P . para Futura e eventual aqui-
sição de oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GlP) para 
atender às necessidades das secretarias municipais de Córrego Fundo 
/mG . altera-se o prazo de entrega e texto da subcláusula 17 .28 . alte-
ra-se a data da Sessão Oficial para 05/04/2019 às 12:30hs. Informações 
e edital: site www .corregofundo .mg .gov .br, pregoescorregofundo@
gmail .com ou pelo telefone (37) 3322-9202 . aline Patrícia da silveira 
leal - Pregoeira municipal . Córrego Fundo, 22 de março de 2019 .

3 cm -22 1206832 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTAiS

Torna público o Proc . licit: 30/2019 Pregão presencial por registro de 
preços nº 20/2019 . objeto: aquisições futuras e incertas de materiais 
para confecção de mata-burros metálicos para atender às necessidades 
do município de Cristais/mG, critério de aceitabilidade: menor preço 
unitário, com abertura das propostas no dia 03/04/2019 às 9h . na sede 
desta Prefeitura, situada à Pç . Cel . Joaquim luiz da Costa maia, nº 01, 
Centro. Mattheus Henrique Rogana - Pregoeiro Oficial (e-mail: licita-
cao@cristais .mg .gov .br; telefone (35)3835-2202) . data: 22 de março 
de 2019 .
Torna público a republicação do Proc . licit: 31/2019 Pregão presencial 
por registro de preços nº 21/2019 . objeto: aquisições futuras e incer-
tas de madeiras para atender às necessidades das diversas secretarias 
do município de Cristais/mG, critério de aceitabilidade: menor preço 
unitário, com abertura das propostas no dia 03/04/2019 às 13h . na sede 
desta Prefeitura, situada à Pç . Cel . Joaquim luiz da Costa maia, nº 01, 
Centro. Mattheus Henrique Rogana - Pregoeiro Oficial (e-mail: licita-
cao@cristais .mg .gov .br; telefone (35)3835-2202) . data: 22 de março 
de 2019 .

4 cm -22 1207063 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CurrAL DE DENTro/mG

aVIso de CredeNCIameNTo
a Prefeitura municipal de Curral de dentro/mG, torna público que está 
instaurando processo de credenciamento a partir de 01 (Primeiro) de 
abril de 2019, com finalidade de contratação de Pessoas Jurídicas (ins-
tituições financeiras) autorizadas pelo Banco Central para prestação de 
serviços de arrecadações e o recebimento de tributos e demais formas 
de receitas devidas ao município de Curral de dentro/mG, segundo 
as condições estabelecidas no edital, nos seus anexos e na minuta de 
contrato . maiores informações, bem como edital completo, junto a 
Prefeitura municipal de Curral de dentro/mG, com sede na avenida 
João alves Gomes, 44 - Centro, pelo telefone (38) 3845-9419, e-mail: 
pmcddlicita@gmail .com e site: www .curraldedentro .mg .gov .br - Cur-
ral de dentro/mG, 22 de março de 2019 . eldy rodrigues da silva - 
Presidente da CPl .

4 cm -21 1206318 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA

Comunicado de reabertura do processo licitatório 010/2018, Pregão 
Presencial registro de preço tendo como objeto aquisições parcela-
das de gêneros alimentícios (Varejão e Industrializados) para atender 
as secretarias municipais durante 12 (doze) meses . abertura da sessão 
marcada para o dia 8 de abril de 2019, às 09h30m no paço munici-
pal, localizado a rua adilson antônio Carneiro, 25 delta/mG . o edital 
completo encontra-se disponível na sede da Prefeitura de delta, das 
08h00min ás 17h00min e no sítio: www .delta .mg .gov .br . delta, 21 de 
março de 2019 . aline Parros marcelino . Pregoeira .

3 cm -21 1206617 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNo 
DAS LArANJEirAS/mG

 - EXTRATOS DE CONTRATOS – Nº 09/2019- Município de Divino 
das Laranjeiras X José Nunes da Silva – Objeto: Execução do traba-
lho de assistência técnica, que corresponde à elaboração dos projetos 
necessários à execução do empreendimento e à orientação técnica rela-
tiva à produção ou reforma da unidade Habitacional do Programa 
minha Casa minha Vida no município de divino das laranjeiras . 
Valor: r$ 15 .600,00 . Vigência: 28/01/2019 a 31/12/2019; Nº 10/2019- 
Município de Divino das Laranjeiras X Alessandro Bento da Silva - 
objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos das redes esta-
dual e municipal de divino das laranjeiras durante o ano letivo de 
2019 – linha 3 - linópolis, sentido ao Córrego Pegoreti . Valor: r$ 
62 .400,00 . Vigência: 29/01/2019 a 31/12/2019; Nº 11/2019 - município 
de Divino das Laranjeiras X Djerley Soares Carneiro. Objeto: Prestação 
de serviços de transporte de alunos das redes estadual e municipal de 
divino das laranjeiras durante o ano letivo de 2019 – linha 1 – Central 
de santa Helena a Fazendas Vizinhas . Valor: r$ 108 .000,00 . Vigên-
cia: 29/01/2019 a 31/12/2019; Nº 12/2019- município de divino das 
Laranjeiras X Clínica de Imagem Arêdes Falci. Objeto: Prestação de 
serviços de ultrassonografia (abdominal total e superior, renal, próstata 
via abdominal, gestacional, pélvico via abdominal e via endovaginal, 
mama, tireóide, ombro, braço, cotovelo, punho e mão, joelho, coxa e 
perna, tornozelo e pé, partes moles, bolsa escrotal, testículos e região 
inguinal) mensais no Hospital municipal divino espírito santo a serem 
realizados nos 2º e 4º sábados do mês, de 08h00 às 12h00 . Valor: r$ 
50 .600,00 . Vigência: 01/02/2019 a 31/12/2019; Nº 16/2019- município 
de Divino das Laranjeiras X Ednalva Flores Costa ME. Objeto: Presta-
ção de serviços, para execução de perfuração de um poço tubular pro-
fundo, incluindo o revestimento das camadas inconstantes com tubos 
geomecânicos, situado na zona rural da comunidade de Pomarolli da 
cidade de divino das laranjeiras – mG . Valor: r$ 13 .800,00 . Vigên-
cia: 19/02/2019 a 19/05/2019; Nº 18/2019- município de divino das 
Laranjeiras X Alana Cristina Mendonça Ramoaldo. Objeto: Execução 
do trabalho social, que corresponderá ao custo do trabalho de elabora-
ção, mobilização, orientação e participação dos beneficiários no pro-
jeto do Programa minha Casa minha Vida no município de divino das 
Laranjeiras, de acordo com as especificações, quantitativos, constante 
nas Portarias nº 268 de 22 de março de 2017 e nº 163 de 27 de fevereiro 
de 2018, do ministério das Cidades . Valor: r$ 13 .243,00 . Vigência: 
15/03/2019 a 31/12/2019 . romilson alves – Prefeito municipal .

9 cm -22 1207033 - 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 3201903222107360275.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA

Comunicado de abertura do processo licitatório 009/2019, Pregão Pre-
sencial tendo como objeto contratação de pessoa jurídica para aqui-
sição de 2 .600 (dois mil e seiscentos) unidades de ovos de páscoa de 
chocolate ao leite com peso de 150 grs . abertura da sessão marcada 
para o dia 04 de abril de 2019, às 09h30m no paço municipal, locali-
zado a rua adilson antônio Carneiro, 25 delta/mG . o edital completo 
encontra-se disponível na sede da Prefeitura de delta, das 08h00min ás 
17h00min e no sítio: www .delta .mg .gov .br . delta, 21 de março de 2019 . 
aline Parros marcelino . Pregoeira .

3 cm -21 1206591 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS/mG: 
extrato de Contrato n° 008/2019 . Pregão Presencial nº 009/2019 . Pro-
cesso . 015/2019 . objeto: aquisição de veículos 0 Km, para restaurar 
a frota de veículos leves da administração Pública municipal . Partes: 
Prefeitura municipal de divinolândia de minas x dINauTo lTda– 
CNPJ nº 19 .588 .391/0004-88 . Valor: r$ 38 .900,00 (trinta e oito mil e 
novecentos reais) . assinatura: 22/03/2019 . Vigência: 31/12/2019 . divi-
nolândia de minas/mG, 22 de março de 2019 . rodrigo magalhães Coe-
lho – Prefeito .

2 cm -22 1206920 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG. 
aviso de licitação: Pregão Presencial N° . 011/2019 - Tipo: maior 
desconto na tabela – Processo administrativo N .º 017/2019 - daTa: 
08/04/2019 - Horário: 08:30h - local de realização: rua monsenhor 
ayala, nº 37, Centro divinolândia de minas/mG . objeto: registro de 
preço para medicamentos e material hospitalar . Contato: (33) 3414-
1639, licitacaodivinolandia@yahoo .com .br - divinolândia de minas 
– mG, 22 de março de 2019, rodrigo magalhães Coelho – Prefeito 
municipal . 

2 cm -22 1206927 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG: 
Publicação – Pregão Presencial N° . 010/2019 - Tipo: menor Preço por 
Item – Processo administrativo N .º 016/2019 - daTa: 04/04/2019 - 
Horário: 08h30min - local de realização: rua monsenhor ayala, nº 
37, Centro divinolândia de minas/mG . objeto: registro de preço para 
serviços de alinhamento, balanceamento e Cambagem nos veículos 
da frota municipal . Contato: (33) 3414-1639, licitacaodivinolandia@
yahoo .com .br - divinolândia de minas – mG, 22 de março de 2019, 
rodrigo magalhães Coelho – Prefeito municipal .

2 cm -22 1206924 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES DE GuANHÃES/mG:

 aviso de licitação, Credenciamento 002/2019, data de abertura: a par-
tir de 10/04/2019 de 08:00 ás 11:00h ao longo do ano de 2019, objeto: 
Credenciamento de empresa para prestação de serviço para remoção 
de paciente em uTI mÓVel . melhores informações, e-mail: edital@
doresdeguanhaes .mg .gov .br Tel:(33)34261210 . Presidente da CPl 
sonildes maria de almeida .

2 cm -21 1206658 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE FoLHAS/mG

 - extrato do Termo de Prorrogação de Prazo de abertura do Pre-
gão Presencial registro de Preço 008/2018, objeto: Contratação de 
empresa especializada em locação de maquinas pesadas, para execução 
e manutenção em atendimento à demanda da secretaria de obras e ser-
viços do município de entre Folhas/mG . Fica prorrogado abertura para 
o dia 04/04/2019 as 09:30 Horas . o edital encontra-se à disposição na 
sede da Prefeitura e no site . Pregoeiro e equipe de apoio, mais infor-
mações no (33) 3324-6162 . entre Folhas/mG 21 de março de 2019 . 
ailton silveira dias - Prefeito municipal

PreFeITura muNICIPal de eNTre FolHas / mG Torna 
Publico o extrato do 2º adITIVo de do CoNTraTo N .º 019/2018, 
REF. A Tomada de Preço N.º 02/2018, a onde fica prorrogado por mais 
180 dias, execução de obras e serviço de reforma e modernização 
das instalações do campo de futebol na sede do município de entre 
Folhas, conforme contrato de repasse N .º 835910/2016, ministério do 
esporte, objetivando a execução de ações relativas ao esporte e gran-
des eventos esportivos, conforme processo administrativo Tomada de 
Preço 02/2018 . Firmado com a empresa CoNsTruToura raINer 
e maCHado lTda . entre Folhas, 12 de março de 2019 . ailton sil-
veira dias - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de eNTre FolHas – mG, Torna 
Publico extrato do 3º aditivo de Contrato N .º 019/2018, Tomada de 
Preço N .º 02/2018, reF . a aumento da meta de trabalhada execução de 
obras e serviço de reforma e modernização das instalações do campo 
de futebol na sede do município de entre Folhas, conforme contrato de 
repasse N .º 835910/2016, ministério do esporte, objetivando a exe-
cução de ações relativas ao esporte e grandes eventos esportivos, con-
forme Processo administrativo Tomada de Preço 002/2018 . Prefeitura 
municipal de entre Folhas e a empresa Construtora rainer e machado 
ltda, Inscrita no CNPJ/mF sob o Nº 15 .280 .565/0001-47 . Valor adi-
tivado r$ 16 .699,17 (dezesseis mil seiscentos e noventa e nove reais e 
dezessete centavos) . entre Folhas, 15 de março de 2019 . ailton silveira 
dias - Prefeito municipal . 

8 cm -21 1206308 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

aVIso de lICITaçÃo
PreGÃo eleTroNICo Nº 008/19 – ProCesso Nº 133/18 . Tipo: 
menor Preço por Item . objeto: Promover registro de Preço para futura 
aquisição de enxoval para atender Hospital municipal 25 de maio, 
unidades de saúde da atenção básica e o CaPs . Valor estimado: r$ 
247 .674,08 . abertura das Propostas por meio eletrônico dia 04/04/19, 
às 09h00min . o edital da referida licitação se encontra disponível no 
site www .licitacoes-e .com .br e/ou www .esmeraldas .mg .gov .br . Infor-
mações: av . José Pinto da silva, n° 409, são José, esmeraldas - mG, 
CeP: 35 .740-000 . Tel .: (31) 3538-8885 .

ayani denise do Carmo muniz – Pregoeira .
3 cm -22 1206827 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aTo de HomoloGaçÃo de lICITaçÃo:

PreGÃo PreseNCIal Nº 004/2019 - ProCesso Nº 014/2019 . 
objeto: Promover registro de Preço para futuro fornecimento de pro-
dutos de padaria e confeitaria . Vencedor: eduardo Geraldo 
CamPolINa sIlVa me: lote 01 – r$ 347 .825,00; GesTÃo aTa-
CadIsTa eIrelI: lote 02 – r$ 165 .694,70; JaCI de olIVeIra 
me: lote 03 – r$ 71 .984,00; lote 04 – r$ 38 .489,80 . 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 22/03/19 .

edson Vieira da Cruz
secretário municipal de Planejamento e Gestão

3 cm -22 1207091 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
aTa de reGIsTro de Preços Nº 016/19 . origem: Pe 002/19 . 
Partes: município de esmeraldas/mG e 737 Comercio de Veículos e 
serviços eireli . objeto: registrar preços para futura e eventual aquisi-
ção de veículo para transporte sanitário com capacidade para 14 a 19 
pessoas e acesso para cadeirante para atendimento dos usuários na rede 
básica de saúde . Valor Total: r$ 159 .250,00 . Vigência: 12 meses a par-
tir da assinatura . assinatura: 15/03/2019 .

2 cm -22 1206790 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

susPeNsao de lICITaçÃo
CoNCorreNCIa PublICa Nº 001/19 – ProCesso Nº 016/19 . 
objeto: Contratação de empresa especializada em empreitada inte-
gral de serviços de Coleta manual de resíduo sólido urbano “rsu” 
(domiciliar “rsu-d” e Comercial “rsu-C”) e Coleta de resíduo 

sólido de saúde “rss”, bem como transporte até o local de disposição 
final dos resíduos no Município de Esmeraldas e Distritos. MOTIVO: 
Em virtude de impugnação ao edital, fica SUSPENSA a sessão do dia 
26/03/19. O novo edital retificado será divulgado em breve. Informa-
ções: avenida José Pinto da silva, n° 409, bairro são José, esmeraldas/
mG . Tel .: (31) 3538-8885 .

Guilherme Henrique Corrêa Fernandes
Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -22 1206885 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

EXTRATO DE CONTRATO
CoNTraTo Nº 031/2019 . origem: Pregão eletrônico nº 032/2018 – 
Processo nº 042/2018 . Partes: município de esmeraldas e sandra de 
Fátima Santos. Objeto: Contratação de leiloeiro oficial para a venda 
de bens da administração Pública do município de esmeraldas/mG . 
O Leiloeiro Oficial contratado atuará nas licitações promovidas pelo 
município de esmeraldas na modalidade leilão, para a venda de bens, 
de acordo com a Lei 8.666/93 e com o Decreto 21.981/32 e modifica-
ções posteriores, no período de vigência contratual . o serviço deverá 
ser prestado desde a fase de reunião e avaliação dos lotes até o encerra-
mento do leilão, entendido este como sendo a reunião de prestação de 
contas entre contratado e o município de esmeraldas . detectada nova 
necessidade de alienação de bens, durante o período de vigência con-
tratual, as fases se repetirão . repasse: o valor do presente contrato será 
correspondente ao repasse de 0,037% da comissão de 5% (cinco por 
cento) paga ao leiloeiro pelos arrematantes, por lote . os valores rela-
tivos ao repasse do percentual da comissão do leiloeiro ao município 
deverão ser efetivados em até 30 (trinta) dias úteis após a prestação 
de contas do leiloeiro, que formaliza o encerramento de cada evento . 
O Leiloeiro Oficial receberá dos arrematantes a comissão total de 5% 
sobre o valor total dos arremates, devendo repassar ao município o per-
centual, de acordo com o que foi estipulado . dotação orçamentária: 
dispensa-se a exigência de dotação orçamentária dado que a adminis-
tração não efetuará pagamento ao Contratado . Vigência: 12 meses a 
partir da assinatura . assinatura: 20/03/2019 .

6 cm -22 1206997 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESTrELA DALVA/mG . 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Processo Licitatório 061/2018. 
TP 004/2018 . Termo aditivo 26Ta02/2019 (2º Termo aditivo ao Con-
trato 026/2019) . Contratada: douglas senra Gomes - me . objeto: 
decréscimo do valor inicialmente contratado devido a reprograma-
ção, conforme Planilha e Justificativa Técnica em anexo, referente a 
reforma básica da Creche municipal “Tia Idê” . Valor do decréscimo: 
r$ 16 .504,13 Vigência do Termo aditivo: 11/03/2019 a 10/04/2019 . 
Justificativa: art. 65, § 2º, II, da Lei Federal 8.666/93 e subitem 14.3 do 
edital . 11/03/2019 . rachel esquerdo Guerra – Presidente da Comissão 
de licitação . maria de Fátima Guerra Cabral – Prefeita .

3 cm -21 1206221 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 000059/2019 - CredeNCIameNTo 
nº 000003/2019 - o município de extrema, através da Comissão Per-
manente de licitações nomeada pelo decreto nº 3 .479 de 11 de janeiro 
de 2019, comunica aos interessados a abertura de Credenciamento 
através do processo licitatório nº 000059/2019 - Credenciamento nº 
000003/2019, a qual estará recebendo envelopes de documentação e 
proposta iniciando em 01 de abril de 2019 das 13:00 às 17:00 horas e 
encerrando em 01 de outubro de 2019 às 17:00 horas, na sala de lici-
tações, situada na av . Waldemar Gomes Pinto, 1 .624 - bairro Ponte 
Nova, para fins de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
PresTaçÃo de serVIços HosPITalares de CeNTros 
CIrÚrGICos e INTerNaçÃo PÓs CIrÚrGICa de ProCe-
DIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONSTANTE 
Na Tabela muNICIPal sem INClusÃo de mÃo de obra 
mÉdICa e aNesTÉsICa . mais informações pelo endereço eletrô-
nico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/

 extrema, 25 de março de 2019 .
4 cm -22 1207121 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG 
- ProCesso lICITaTÓrIo Nº 000065/2019 - CredeNCIa-
meNTo nº 000005/2019 - o município de extrema, através da Comis-
são Permanente de licitações nomeada pelo decreto nº 3 .479 de 11 de 
janeiro de 2019, comunica aos interessados a abertura de Credencia-
mento através do processo licitatório nº 000065/2019 - Credenciamento 
nº 000005/2019, a qual estará recebendo envelopes de documentação e 
proposta iniciando em 01 de abril de 2019 das 13:00 até às 17:00 horas 
encerrando-se em 01 de outubro de 2019 às 17:00 horas, na sala de 
licitações, situada na av . Waldemar Gomes Pinto, 1 .624 - bairro Ponte 
Nova, para fins de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
PresTaçÃo de serVIços de FIsIoTeraPIa . mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/lici-
tacoes/ .extrema, 22 de março de 2019 .

3 cm -22 1207133 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG - 

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 000064/2019 - CredeNCIameNTo 
nº 000004/2019 - o município de extrema, através da Comissão Per-
manente de licitações nomeada pelo decreto nº 3 .479 de 11 de janeiro 
de 2019, comunica aos interessados a abertura de Credenciamento 
através do processo licitatório nº 000064/2019 - Credenciamento nº 
000004/2019, a qual estará recebendo envelopes de documentação e 
proposta iniciando a partir de 01 de abril de 2019 das 09:00 às 17:00 
horas e encerrando em 01 de outubro de 2019 às 17:00 horas, na sala 
de licitações, situada na av . Waldemar Gomes Pinto, 1 .624 - bairro 
Ponte Nova, para fins de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
Para PresTaçÃo de serVIços de aParelHos e PrÓTe-
ses orTodÔNTICos . mais informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/

 extrema, 22 de março de 2019 .
4 cm -22 1207182 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA - mG
- ProCesso lICITaTÓrIo Nº 084/2019 - CoNCorrÊNCIa Nº 
002/2019: o município de extrema, através da Comissão Permanente 
de licitação, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 29 
de abril de 2019, em sua sede av . delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, bairro da Ponte Nova, a habilitação para o Processo licitatório 
nº 000084/2019 na modalidade Concorrência Pública nº 000002/2019, 
objetivando a contratação de empresa para execução de obras de pavi-
mentação e drenagem (sem fornecimento de materiais), incluso forneci-
mento de equipamentos para execução dos serviços . mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema .mg .gov .br/licitacoes  . extrema, 
22 de março de 2019 .

3 cm -22 1207167 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 
006/2019 – o município de extrema, através da Comissão Permanente 
de licitações, torna público que considerou inexigível de licitação a 
contratação de show musical com o artista sérgio reis no evento deno-
minado 19º extremamente Caipira, através da empresa agência Cen-
tral de shows eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 32 .218 .397/0001-89, 
pelo valor global de r$ 65 .500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos 
reais) . Fundamentação: art .25, inciso III da lei 8 .666/93, pelo Processo 
licitatório nº 079/2019, Inexigibilidade nº 006/2019 . extrema, 19 de 
março de 2019 .

3 cm -22 1207165 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAmA - mG

Torna pública a abertura do processo licitatório 023/2019 – Chama-
mento Público 3/2019 – tendo como objeto a seleção de empresa do 
ramo da construção civil para apresentação de proposta para construção 
de habitação de interesse social e/ou do sistema Nacional de Habitação 
de Interesse social (sNHIs) . data abertura: 23 de abril de 2019 . Cre-
denciamento: até 9h e 30 abertura: 10h – Informações: 35 3296-1293 
– http://www .fama .mg .gov .br/licitacao-ano-2019/

PreFeITura muNICIPal de Fama - mG torna pública a abertura 
do processo licitatório 024/2019 – dispensa 006/2019 – tendo como 
objeto: CHamada PÚblICa (2) para aquisição de gêneros alimen-
tícios da agricultura familiar e do empreendedor Familiar rural para 
atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar – PNaT . 
data: 21 de março de 2019 . recebimento envelopes: 18 de abril de 
2019, às 10 horas . Informações: 35 3296-1293 – http://www .fama .
mg .gov .br/licitacao-ano-2019/

PreFeITura muNICIPal de Fama - mG torna pública a aber-
tura do processo licitatório 025/2019 – Pregão 009/2019 – tendo como 
objeto o registro de preços de gêneros alimentícios para lanches para 
manutenção da Prefeitura de Fama - mG . data: 04 de abril de 2019 – 
Credenciamento: até às 9h e 30min – abertura: 10h – Informações: 35 
3296-1293 – http://www .fama .mg .gov .br/licitacao-ano-2019/

PreFeITura muNICIPal de Fama - mG torna pública a aber-
tura do processo licitatório 026/2019 – Pregão 010/2019 – tendo como 
objeto o registro de preços de combustível para manutenção da Prefei-
tura de Fama - mG . data: 04 de abril de 2019 – Credenciamento: até 
às 13h e 30min – abertura: 14h – Informações: 35 3296-1293 – http://
www .fama .mg .gov .br/licitacao-ano-2019/

7 cm -21 1206643 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiSBurGo

 Torna público o Processo licitatório 014/2019, Pregão Presencial 
rP 011/2019, menor Preço por Item, objeto: eventual contratação de 
empresa para transporte de feirantes, destinada à manutenção das ati-
vidades da secretaria municipal de agricultura, desenvolvimento e 
meio ambiente . Com abertura no dia 05/04/2019 às 08:00hs . Processo 
licitatório 015/2019, Pregão Presencial rP 012/2019, menor Preço 
por Item, objeto: eventual aquisição de materiais de construção em 
geral, elétricos, hidráulico, pintura, serralheria, marcenaria, ferramen-
tas e equipamentos de ePI para atender as secretarias municipais . Com 
abertura no dia 08/04/2019 às 08:00hs na sede da Prefeitura municipal . 
Informações pelo fone (33) 3743-1205 . Jânio Wilton murta Pinto Coe-
lho – Prefeito municipal .

3 cm -22 1206814 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi iNoCÊNCio

torna público, TP nº 03/2019, do tipo menor preço, no dia 09/04/2019, 
às 13h:00min, na sede da Prefeitura .objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados no levantamento de 
possíveis créditos tributários e recuperação de créditos de Iss, IPTu, 
TAXAS, entre outros, de responsabilidade da Secretaria de Administra-
ção e Fazenda do município de Frei Inocêncio . Cadastramento até o dia 
05/04/2019, às 16h:00min . o edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
municipal, horário de 08:00 às 16:00 . José Geraldo de mattos bicalho 
– Prefeito municipal .

3 cm -22 1206793 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi iNoCÊNCio,

 torna publico, TP nº 04/2019, do tipo menor preço global, no dia 
11/04/2019, às 13h:00min, na sede da Prefeitura .objeto: Contratação 
de empresa especializada compreendendo a 4ª etapa da Construção do 
Centro Olímpico em conformidade com projetos e especificações, pro-
venientes do Contrato de Repasse nº 874677/2018/ME/CAIXA, opera-
ção nº 1057 .779 .57 . Cadastramento até o dia 09/04/2019, às 16h:00min . 
o edital poderá ser adquirido na Prefeitura municipal, horário de 08h às 
16h . José Geraldo de mattos bicalho – Prefeito municipal .

2 cm -22 1206804 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi LAGoNEGro/mG

PreGÃo PreseNCIal Nº 009/2019
o município de Frei lagonegro/mG, torna público que fará realizar 
licitação conforme segue: Pal nº 017/2019 - Pregão Presencial Nº 
009/2019 . objeto: registro de Preços para aquisição de materiais e 
uniformes esportivos para atender a secretaria municipal de educa-
ção, secretaria municipal de esporte, Cultura, lazer e Turismo, com 
entrega parcelada, pelo período de 12 meses, nos quantitativos e espe-
cificações contidas no anexo I do edital. Tipo: menor preço Item. Aber-
tura: 11/04/2019 às 09:00 hs . maiores informações no prédio da Pre-
feitura . Viviane silva Ferreira Pena - Pregoeira - e-mail: licitacafrei@
gmail .com - Tel .: (33) 3433-9001 e portal eletrônico: http://www .frei-
lagonegro .mg .gov .br

3 cm -21 1206606 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA/mG

aVIso - edITal de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 
019/2019 - rP 13 - “meNor Preço Por ITem” o Prefeito munici-
pal no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar no 
dia 08 de abril de 2019 Às 09:00, no seTor de lICITaçÃo - na av . 
minas Gerais nº 110 - Centro - Fronteira/mG, Pregão Presencial objeti-
vando o registro de preços para aquisição de material médico-hospita-
lar, a serem utilizados nas dependências dos setores de saúde, tais como 
unidade mista de saúde, estratégias de saúde da família e unidades de 
saúde deste município, por um período de 12 (doze) meses . Fronteira, 
21 de março de 2019 - elaINe PINesso - PreGoeIra .

3 cm -21 1206548 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA/mG

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019 - 
PreGÃo Nº 123/2018 - CoNTraTaNTe: Prefeitura municipal de 
Fronteira - CoNTraTada: srT Nascimento máquinas e equipamen-
tos ePP . objeto: aquisição de um veículo, tipo furgão, zero km, teto 
alto, adaptado para ambulância de suporte avançado de vida, tipo “d” 
completa, com todos os equipamentos embarcados previstos na Portaria 
nº 2048, de 05 de novembro de 2002, ministério da saúde, para uso no 
transporte de pacientes de alto risco, em emergências pré-hospitalares 
e/ou transporte Inter-Hospitalar que necessitam de cuidados intensivos . 
Valor Global: r$ 250 .000,00 (duzentos e cinquenta mil reais): a 
vigência do contrato será compreendida entre as assinaturas deste con-
trato com término previsto para 31 de março de 2019 . Fronteira, 03 de 
janeiro de 2019 . elaine Pinesso - Pregoeira .

3 cm -21 1206195 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoiABEirA - mG
 – o município de Goiabeira/mG, revogação de licitação, torna pública 
a revogação do Processo nº 07/2019 - Pregão nº . 07/2019, por razões de 
interesse público e com base no art . 49 da lei 8 .666/93 . Goiabeira/mG, 
22/03/2019. Luciléia Lourenço Rodrigues - Pregoeira Oficial. 

1 cm -22 1206898 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 032/2019

Aviso de Retificação. O Município de Governador Valadares Torna 
Público o Aviso de Retificação e Republicação Pregão Presencial Nº 
32/2019, PaC 152/2019, “menor Preço Por Item - Pregão” referente 
à aquisição, pelo tipo menor preço de 02 impressoras e 04 computa-
dores, custeado com recursos do Convênio N° 875446/2018, Processo 
0001335 .203962/2018-21 smCel . Considerando que o edital foi reti-
ficado. Nova sessão está agendada. Os interessados poderão obter infor-
mações 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: 05 de 
abril de 2019 . Horário limite para credenciamento, entrega dos enve-
lopes e início da sessão: 14:00 . Governador Valadares, 21 de março de 
2019 . José eustáquio Natal- secretário municipal de administração .

4 cm -22 1206838 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 039/2019

aviso de licitação . o município de Governador Valadares Torna 
Público o aviso de licitação Pregão Presencial Nº 000039/2019, PaC 
000203/2019, “menor Preço Por Item - Pregão” referente à aquisição 
de gêneros alimentícios básicos e especiais para alimentação dos alunos 
das escolas, creches e entidades cadastradas no Programa Nacional de 

alimentação escolar para o ano letivo de 2019 . os interessados pode-
rão 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: 05 de abril de 2019 . Horário limite para credenciamento, 
entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00 . Governador Valada-
res, 21 de março de 2019 . José eustáquio Natal- secretário municipal 
de administração .

4 cm -22 1207086 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG 

– extrato de aditivo de Prorrogação de Prazo 001/2019 – Contrato 
009/2018 - Processo 006/2018 – Pregão Presencial 002/2018 . objeto: 
Contratação de empresa para assessoria para o desenvolvimento dos 
trabalhos de responsabilidade da secretaria municipal de Cultura e 
Turismo de Guanhães . empresa: Francis Wellington de barros andrade 
eireli me, CNPJ: 12 .606 .269/0001-03 . Valor total: r$16 .176,00 
(dezesseis mil, cento e setenta e seis reais) . Vigência: 06/03/2019 a 
04/03/2020. Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pregoeiro Oficial. 

2 cm -22 1207216 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS. TERMO ADITIVO Nº. 
019/2019, 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 pavimentação em CbuQ em diversos 
trechos com recursos do BDMG, contrato nº 240.807/17 firmado com 
Pavidez engenharia ltda . motivo: acréscimo de r$ 2 .282,70 . laércio 
Cintra Nogueira – Prefeito municipal de Guaranésia .

2 cm -22 1207234 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAXuPÉ – mG. 
aviso de licitação . Tomada de Preços 002/2019 – amPla Par-
TICIPaçÃo – ProCesso nº 059/2019 . o município de Guaxupé – 
mG torna pública a realização da Tomada de Preços 002/2019, 
Processo nº 059/2019, empreitada tipo menor preço global, destinada 
à seleção e contratação de empresa para prestação de serviços especia-
lizados de engenharia e consultoria em radiocomunicação para emis-
são de termo de referência para abertura de processo licitatório e licen-
ciamento de frequências junto da aNaTel, incluindo arT e demais 
relatórios previstos em lei . o edital completo estará à disposição dos 
interessados na secretaria municipal de administração da Prefeitura 
de Guaxupé, situada na av . Conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento 
superior, Centro, Guaxupé/mG, fone (35) 3559-1021, a partir do dia 29 
de março de 2019 e também no site www .guaxupe .mg .gov .br, onde o 
edital completo poderá ser baixado . entrega dos envelopes, até o dia 16 
de abril de 2019, às 09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas 
na sala de reuniões da secretaria municipal de administração da Pre-
feitura de Guaxupé, situada na av . Conde ribeiro do Valle, 113 – pavi-
mento superior, centro, Guaxupé, minas Gerais, devendo as empresas 
interessadas se cadastrarem na Prefeitura de Guaxupé até o dia 12 de 
abril de 2019 . VIsITa TÉCNICa oPCIoNal: deverá ser agendada na 
secretaria municipal de segurança Pública, endereço Praça Comenda-
dor Professor sebastião de sá – s/n – Terminal rodoviário – Guaxupé/
mG – fone (35) 3551-5473, para ser realizada entre os dias 1º a 15 de 
abril de 2019, nos horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 
16:00 horas . maiores informações na secretaria municipal de admi-
nistração de Guaxupé e no site www .guaxupe .mg .gov .br . Guaxupé, 22 
de março de 2019 . rafael augusto olinto – secretário municipal de 
administração .

7 cm -22 1207215 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuimArÂNiA
aVIso de lICITaçÃo

Processo licitatório: 15/2019 . obJeTo: Contratação eventual para 
atendimento de demanda temporária de profissionais qualificados e 
experientes para prestação de serviços junto a secretaria municipal de 
saúde e secretaria municipal de esporte, conforme anexo I do edital, 
deserta no processo 05/2019 . aberTura: 08 .04 .2019 às 08:30 horas . 
o edital e a proposta digital podem ser retirados no site do município 
no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais municipais, ou pesso-
almente por qualquer interessado no setor de licitações na rua Guima-
rães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 16/2019 . obJeTo: aquisição de livros didáticos 
para utilização dos alunos do Centro municipal educacional Infantil 
sônia Guimarães dos reis . aberTura: 08 .04 .2019 às 13:30 horas . 
o edital e a proposta digital podem ser retirados no site do município 
no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais municipais, ou pesso-
almente por qualquer interessado no setor de licitações na rua Guima-
rães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

Processo licitatório: 18/2019 . obJeTo: registro de preços para even-
tual e futura aquisição parcelada de materiais de construção destinados 
a reforma, adaptação, manutenção, substituição de peças danificadas e 
ampliação dos prédios públicos, pontes e mata-burros municipais, con-
forme demanda e necessidades do município . aberTura: 09 .04 .2019 
às 13:30 horas . o edital e a proposta digital podem ser retirados no site 
do município no endereço: www .guimarania .mg .gov .br editais munici-
pais, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações na 
rua Guimarães, nº 280 . Informações: 34-3834-2000 .

EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo licitatório: 2/2019 . modalidade: Concorrência 02/2019 . 
obJeTo: Contratação de empresa para prestação de serviços e mate-
riais visando a construção de mourões e mureta de concreto com ins-
talação de alambrado e construção de 01 (um) barracão conforme 
detalhado na planilha anexo II do edital . CoNTraTaNTe: PreFeI-
Tura muNICIPal de GuImarÂNIa CNPJ 18 .602 .052/0001-01 . 
CoNTraTado: m2 eNGeNHarIa e CoNsTruTora lTda 
CNPJ: 22 .615 .610/0001-32, com o valor de r$89 .492,89 . Contrato Nº 
22/2019 . Vigência do Contrato: 20 .03 .2019 a 22 .06 .2019 . data da assi-
natura: 20 .03 .2019 .

Processo licitatório: 05/2019 . modalidade: Pregão Presencial 03/2019 . 
obJeTo: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza 
urbana para limpeza e manutenção de áreas definidas conforme anexo 
I do edital . CoNTraTaNTe: PreFeITura muNICIPal de GuI-
marÂNIa CNPJ 18 .602 .052/0001-01 . CoNTraTado: aVaNCo 
PresTaçÃo de serVIços eIrelI CNPJ: 16 .647 .297/0001-11, 
com valor de r$208 .000,00 . Contrato nº21/2019 . Vigência: 19 .03 .2019 
a 18 .03 .2020 . data da assinatura: 19 .03 .2019 . Guimarânia/mG, 20 de 
março de 2019 . adílio alex dos reis . Prefeito .

11 cm -20 1206013 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG:
 Chamamento Público Nº 001/2019, para seleção de organização da 
sociedade Civil, objeto: “Promover o Plano de manutenção dos servi-
ços de acolhimento de longa Permanência para Idosos, considerando 
idosos, com idade igual ou superior a 60 anos” . abertura dos envelo-
pes dia 23/04/2018 às08h30min, no Paço municipal, r: seis de abril, 
912 . extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações (35) 
3544-9700, IbIraCI/mG, 22 de março de 2019 . antônio lindenberg 
Garcia – Prefeito de Ibiraci .

PreFeITura muNICIPal de IbIraCI/mG: Chamamento Público 
Nº 002/2019, para seleção de organização da sociedade Civil, objeto: 
“Contratação de serviços especializados de acolhimento de pessoas 
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de subs-
tâncias psicoativas, em regime residencial transitório e de caráter 
exclusivamente voluntário” . abertura dos envelopes dia 24/04/2018 
às08h30min, no Paço municipal, r: seis de abril, 912 . extração do 
edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações (35) 3544-9700, IbI-
raCI/mG, 22 de março de 2019 . antônio lindenberg Garcia – Pre-
feito de Ibiraci .

5 cm -22 1207136 - 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 3201903222107360276.
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iGArAPÉ – 

TP 013/2018 . PaC 110/18

revogação PaC 110/18, TP 013/18

 revogação do PaC 110/18, TP 013/18, nos termos do art . 49, da lei 
8 .666/93 . obj:Contratação de empresa especializada em execução de 
obras de readequação da Creche maria Juliana de souza menezes em 
atendimento ao Projeto de segurança Contra Incêndio e Pânico apro-
vado no CbmmG, prazo 01 (um) mês .

revogação PaC 113/18, TP 014/18

 revogação do PaC 113/18, TP 014/18, nos termos do art . 49, da lei 
8 .666/93 . obj:Contratação de empresa especializada para execução 
obras de reforma da escola municipal Professora amélia amaral e 
silva no bairro bom Jardim, no município de Igarapé / mG, com prazo 
de 3 (três) meses . 

4 cm -22 1207200 - 1
PrFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA – 

aVIso de susPeNsÃo de lICITaçÃo – PreGÃo PreseN-
CIal N .º 002/2019 – sme . obJeTo: a secretária municipal de edu-
cação, no uso de suas atribuições legais, deTermINa a susPeN-
sÃo, por tempo indeterminado, do processolicitatório em epígrafe, 
cujo objeto é a seleção de empresa especializada na prestação de ser-
viços de Vigilância Patrimonial armada com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua 
nos locais definidos, conforme Anexo I – Termo de Referência. Infor-
mações complementares no departamento de suprimentos, pelo tel . 
(31) 3829 .8240, de 12 às 18 h . eva sônia r . silva, sec . m . de educa-
ção, em 22/03/2019 .

3 cm -22 1207140 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.

 aviso de licitação Pregão Presencial 03/2019-sms . objeto: – servi-
ços tomografia. ABERTURA: 04/04/2019 às 08hs. 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 22/03/2019 .

1 cm -22 1207111 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA

aviso de licitação Pregão Presencial 10/2019-sms . objeto: – mat . 
médico peças e peças e acessórios aberTura: 04/04/2019 às 09hs . 
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 22/03/2019 .

2 cm -22 1207125 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo

edITal de ProCesso seleTIVo PÚblICo sImPlIFICado Nº 
001/2019 - dIVulGaçÃo do edITal - a Prefeitura municipal de 
Itabirito-mG, no uso de suas atribuições legais, informa que em obser-
vância ao Princípio da Publicidade, torna pública a divulgação do edi-
tal Nº001/2019, referente ao Processo Seletivo Simplificado de Provas 
para contratação de pessoal por prazo determinado . o detalhamento do 
edital e seus respectivos Anexos se encontram no site oficial www.ima-
mconcursos .org .br, dúvidas no telefone 3324-7076 de 9h às16h horas . 

2 cm -22 1207235 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAGuArA mG

 Proc . licitatório 21/19 Tomada de Preços 01/19 - aviso de licitação 
– obJeTo: Contratação de empresa para execução de PaVImeNTa-
çÃo asFÁlTICa em CbuQ nas seguintes vias urbanas: rua Coro-
nel Frazão, rua José Justiniano da silva, rua luiz augusto da silva e 
trecho da rua José Gonçalves rabelo (entre a rua Coronel Frazão e a 
rua Pedro rosa das Chagas), Centro; no município de Itaguara/mG; 
conforme Contrato de Repasse 846402/2017/MCIDADES/CAIXA – 
operação 1041544-85 – Pavimentação asfáltica em CbuQ Cadastro 
prévio obrigatório até o dia 09/04/2019 . entrega dos envelopes até dia 
12/04/2019 às 09:00 Hs . Consulta ao edital www .itaguara .mg .gov .br 
Itaguara 21/03/2019 . Geraldo donizete de lima - Prefeito .

3 cm -22 1206807 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA

PreGÃo eleTroNICo Nº 0020/2019 – obJeTo: aQuIsIçÃo 
Telas mF-91 Para FabrICaçÃo de maNIlHas . recebimento 
das propostas: do dia 25 .03 .2019 ao dia 05 .04 .2019 . abertura das pro-
postas: dia 25 .04 .2019, no endereço web: www .portaldecompraspu-
blicas .com .br .os interessados poderão adquirir gratuitamente o edital 
completo nos endereços web: www .portaldecompraspublicas .com .br, 
www .itamarandiba .mg .gov .br/editais ou através do e-mail: licitacao@
itamarandiba .mg .gov .br, ou ainda na sede da Prefeitura municipal de 
Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 centro – Itamarandiba/
mG . Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Prego-
eiro pelo telefone (38) 3521 .1063 . José adilson oliveira – Pregoeiro .

3 cm -22 1207126 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA

PreGÃo eleTroNICo Nº 0019/2019 – obJeTo: Contratação de 
instituição bancária para operar os serviços de processamento e geren-
ciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servido-
res ativos, inativos e pensionistas . recebimento das propostas: do dia 
22 .03 .2019 ao dia 05 .04 .2019 . abertura das propostas: dia 05 .04 .2019, 
no endereço web: www .portaldecompraspublicas .com .br .os inte-
ressados poderão adquirir gratuitamente o edital completo nos ende-
reços web: www .portaldecompraspublicas .com .br, www .itamaran-
diba .mg .gov .br/editais ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba .
mg .gov .br, ou ainda na sede da Prefeitura municipal de Itamarandiba, 
sita a rua Tabelião andrade, 205 centro – Itamarandiba/mG . Informa-
ções e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo tele-
fone (38) 3521 .1063 . José adilson oliveira – Pregoeiro .

3 cm -22 1206891 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu 

- Processo Seletivo Simplificado n° 002/2019. O Prefeito Municipal, 
torna público o resultado da prova prática de motorista . Para interpo-
sição de recurso o prazo é até o dia 27/03/2019 (dois dias úteis), nos 
termos do Capítulo 12 do edital . relação completa do resultado dis-
ponível nos sites www .itanhandu .mg .gov .br e www .indepac .org .br . Ita-
nhandu 25/03/2019 . evaldo ribeiro de barros – Prefeito municipal .

2 cm -22 1207208 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTANHANDu

 - Processo Seletivo Simplificado n° 002/2019. O Prefeito Municipal, 
torna público o resultado da checagem de Pré-requisitos para a fun-
ção de agente comunitário de saúde . Para interposição de recurso o 
prazo é até o dia 27/03/2019 (dois dias úteis), nos termos do Capítulo 
12 do edital . relação completa do resultado disponível nos sites www .
itanhandu .mg .gov .br e www .indepac .org .br . Itanhandu 25/03/2019 . 
evaldo ribeiro de barros – Prefeito municipal .

2 cm -22 1207206 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAiBA/mG -
 ProCesso Nº 019/2019 - Tomada de Preço Nº 002/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
09/04/2019 as 08h00min, em sua sede na avenida João Teixeira Filho, 
Nº 335, bairro Centro Comunitário – Jaíba/mG . licitação na moda-
lidade de Tomada de Preço, do Tipo menor preço, regime de execu-
ção empreitada por preço global, tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para cons-
trução de bases de caixa d’águano município de Jaíba/mG, conforme 
especificações constantes do Projeto Básico, Planilha de quantitativos e 
custos, memorial descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, que inte-
gram o edital, cuja cópia e esclarecimentos poderão ser obtidos no setor 
de licitações de segunda a sexta-feira de 08:00 as 13:00 hs nos dias 
úteis. Jaíba/MG, 22 de março de 2019. Teófilo Gomes Caires – Presi-
dente da Comissão de licitação .

4 cm -22 1206805 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG –
ProCesso Nº 011/2019 – PreGÃo PreseNCIal Nº 003/2019 - 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. Em cumprimento às disposições 
do Parágrafo Único, do art . 61, da lei 8 .666/93, torna-se público a sín-
tese do extrato de Homologação para Fornecimento de Gases medici-
nais para atender o Hospital municipal, com dez cláusulas, celebrado 
entre a Prefeitura municipal de Jaíba/mG e a seguinte empresa: WHITe 
marTINs Gases INd . lTda, CNPJ 35 .820 .448/0126-57, sediada 
em montes Claros/mG, no valor de r$389 .750,00 (TreZeNTos e 
oITeNTa e NoVe mIl seTeCeNTos e CINQueNTa reaIs); 
data da Homologação 20/03/2019; Vigência até 19/03/2020 . assina-
tura pela Contratante reginaldo antonio da silva - Prefeito municipal .

3 cm -22 1206854 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG – 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - Processo Adm. de Licita-
ção Nº 0125/2017 – Tomada de Preços Nº 003/2017 . em cumprimento 
às disposições do Parágrafo Único, do art . 61, da lei 8 .666/93, torna-se 
público a síntese do extrato de aditivo de Contrato adm . de execução 
de obras de Pavimentação asfaltica em Tsd, do bairro Centro Comu-
nitário - Jaíba/mG, com dezesseis cláusulas, celebrado entre a Prefei-
tura municipal de Jaíba/mG e a seguinte empresa: VITal NorTe 
CoNsTruTora, serVIços e loCaçÃo de eQuIPameNTos 
lTda – ePP, CNPJ 18 .603 .117/0001-25, de Jaíba/mG; Com objeto: 
Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação 
asfaltica em Tsd, do Centro Comunitário - Jaíba/mG – PrazodeVi-
gência: até 20/08/2019; data do aditivo: 20/03/2019; assinatura: pela 
Contratante reginaldo antonio da silva - Prefeito municipal .

3 cm -22 1206863 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA - 

ProC . lICITaTÓrIo Nº 020/2019, CredeNCIameNTo 03/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará recebendo 
a partir do dia 27/03/2019 a 31/12/2019 das 07:00 à 13:00 horas, em sua 
sede na avenida João Teixeira Filho, nº 335, bairro Centro Comunitário 
– Jaíba/mG, documentos para Credenciamento de empresas, para reali-
zação de exames laboratoriais, TABELA SUS, conforme especificações 
constantes do editalem atendimento a secretaria municipal de saúde de 
Jaíba/mG . Informações e esclarecimentos, Tel . (38) 3833-1590 ou pelo 
e-mail: licitacoes@jaiba .mg .gov .br . Jaíba/mG, 22 de março de 2019 . 
Teófilo Gomes Caires - Presidente da CPL.

3 cm -22 1206809 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG

 – Processo licitação Nº 015/2018 – Pregão Presencial Nº 005/2018 
– ARP 003/2018 - EXTRATO DE ADITIVO. Em cumprimento às 
disposições do Parágrafo Único, do art . 61, da lei 8 .666/93, torna-se 
público a síntese do extrato de aditivo de Contrato adm . de Presta-
ção de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos 
de ar condicionado, com fornecimento de peças e outros, do municí-
pio de Jaíba/mG, com quatro cláusulas, celebrado entre a Prefeitura 
municipal de Jaíba/mG e a empresa: marCos Gomes da sIlVa 
08005666616, CNPJ 18 .730 .370/0001-40, de Jaíba/mG, no valor de 
r$130 .962,29 (CeNTo e TrINTa mIl NoVeCeNTos e sesseN-
TaedoIs reaIs e VINTe e NoVe CeNTaVos); objeto: Prestação 
de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos de 
ar condicionado, com fornecimento de peças e outros; data do Con-
trato: 18/03/2019; vigência até 20/03/2020; assinatura: pela Contra-
tante reginaldo antonio da silva - Prefeito municipal .

4 cm -22 1206852 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG –

ProCesso Nº 011/2019 – PreGÃo PreseNCIal Nº 003/2019 - 
EXTRATO DE CONTRATO. Em cumprimento às disposições do Pará-
grafo Único, do art . 61, da lei 8 .666/93, torna-se público a síntese do 
extrato de Contrato para Fornecimento de Gases medicinais para aten-
der o Hospital municipal, com dez cláusulas, celebrado entre a Prefei-
tura municipal de Jaíba/mG e a seguinte empresa: WHITe marTINs 
Gases INd . lTda, CNPJ 35 .820 .448/0126-57, sediada em montes 
Claros/mG, no valor de r$389 .750,00 (TreZeNTos e oITeNTa e 
NoVe mIl seTeCeNTos e CINQueNTa reaIs); data do Con-
trato 20/03/2019; Vigência até 19/03/2020 . assinatura pela Contratante 
reginaldo antonio da silva - Prefeito municipal .

3 cm -22 1206851 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG,

 Pregão Presencial nº 026/2019, torna público o Processo licitatório 
nº 031/2019, Pregão Presencial n .º 026/2019 . objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção do site oficial do 
município de Japonvar/mG . abertura: 04/04/2019 às 13:00 horas . 
Tipo: menor Preço . Critério de Julgamento: “Por Item”, e-mail: japon-
varlicitacao@gmail.com. Marizélia Carla Gonçalves – Pregoeira Ofi-
cial do município . 

2 cm -21 1206251 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG, 

Pregão Presencial nº 025/2019, torna público o Processo licitató-
rio nº 030/2019, Pregão Presencial n .º 025/2019 . objeto: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos deficientes físicos do Município de Japonvar/MG. Abertura: 
04/04/2019 às 08:00 horas . Tipo: menor Preço . Critério de Julgamento: 
“Por Item”, e-mail: japonvarlicitacao@gmail .com . marizélia Carla 
Gonçalves – Pregoeira Oficial do Município.

2 cm -21 1206247 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuEri/mG. 

PreGÃo 08/2019 . objeto: aquisição de medicamentos de “a” a “Z” 
da abCFarma/Guia da Farmácia . Torna Público resultado: adjudica-
ção/Homologação a favor das seguintes empresas: FarmÁCIa sÃo 
FraNCIsCo lTda - ePP, CNPJ: 16 .871 .675/0001-46 . Prefeitura 
municipal de Jequeri/mG . avenida Getúlio Vargas, 71, Centro . Jequeri/
mG, 21/03/2019 . João m . silva -Pregoeiro .
PreFeITura muNICIPal de JeQuerI/mG . PreGÃo 05/2019 . 
objeto: aquisição de Gás de Cozinha GlP 13 KG . Torna Público 
resultado: adjudicação/Homologação a favor das seguintes empre-
sas: ComerCIal mIleNa braNdÃo lTda - ePP, CNPJ: 
23 .332 .372/0001-10 . Prefeitura municipal de Jequeri/mG . avenida 
Getúlio Vargas, 71, Centro . Jequeri/mG, 21/03/2019 . João m . silva 
- Pregoeiro .

3 cm -21 1206598 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuATuBA, 

torna público a dispensa de licitação nº031 .2019 – Pa 073 .2019 –Cha-
mamento Público nº 001 .2019 – aquisição de hortifrutigranjeiros da 
agricultura familiar para merenda escolar, do tipo menor preço por 
item . o credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para 
o dia 11 .04 .2019 às 14:00 horas . o edital poderá ser retirado no site 
www .juatuba .mg .gov .br, email pmjuatuba@bol .com .br e na Prefeitura 
municipal de Juatuba, com o sr . ronei . No horário das 08:00 às 12:00 
e das 13:00 às 16:00 hs . maiores informações pelo telefone 3535-8200 . 
CPl .

2 cm -21 1206512 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGAmAr/mG

Torna Público que fará realizar o ProCesso lICITaTÓrIo Nº 
012/2019 - PreGÃo PreseNCIal srP Nº 007/2019 . objeto: aqui-
sição de produtos de papelaria . Publicação na íntegra no site www .dia-
riomunicipal .com .br

1 cm -21 1206205 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG

 torna público a dispensa 008/2019, referente à aquisição de medica-
mentos em caráter de urgência para abastecer o Pronto socorro do Hos-
pital municipal dr . bininho . empresas Contratadas: Inova Comercial 
Hospitalar eireli, CNPJ 18 .872 .656/0001-60, valor r$ 6 .857,00 . Con-
trato nº 057/2019; Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos ltda, 
CNPJ 44 .734 .671/0001-51, valor r$2 .315,00, Contrato nº 058/2019, 
Vigência 22/03/2019 à 22/05/2019 . maiores informações de 11 às 16 
horas pelo 34-3824-2105 ou através do e-mail licitacaosaude@lago-
aformosa .mg .gov .br . lagoa Formosa, mG, 22/03/19 . João martins de 
Paula . Prefeito municipal . 

3 cm -22 1206759 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG,
 torna público a reTIFICaçÃo do edital de Pregão Presen-
cial 009/2019, referente à aquisição de equipamentos permanen-
tes destinados aos setores da secretaria municipal de saúde, con-
forme Propostas 11333 .479 .000/1180-02, 11333 .479 .000/1180-01, 
18 .602 .078/00011120-04 e resolução 5953/2017 . o presente edital 
devidamente retificado encontra-se disponível no site www.lagoafor-
mosa .mg .gov .br . a NoVa daTa de aberTura será 08 de abril de 
2019, às 08h00min . Informações de 10 às 16 horas pelo 34-3824-2105 
ou através do e-mail licitacaosaude@lagoaformosa .mg .gov .br . lagoa 
Formosa, mG, 20/03/19 . João martins de Paula . Prefeito municipal .

3 cm -20 1205698 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG

torna público o edital de leilão Público 001/19, referente à alienação 
de bens inservíveis conforme lei municipal 1213/18, a realizar-se dia 
30/04/2019 às 08h00min . Informações 34-3824-2000 . www .lagoafor-
mosa .mg .gov .br  . lagoa Formosa, mG, 22/03/2019 . João martins de 
Paula . Prefeito municipal .

2 cm -22 1206883 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS/mG. 

aviso de suspensão do licitatório nº 141/2018 – Tomada de Preços n° 
07/2018 . melhor técnica e preço . Contratação de serviços especializa-
dos para a realização de concurso público para provimento de vagas do 
quadro de cargos do município de lavras/mG (serviços de formulação 
e correção de provas para concurso para 71 cargos e 309 vagas, con-
forme solicitação da secretaria municipal de administração e Gestão 
de Pessoas . Helton Teixeira alvarenga .

2 cm -22 1207198 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG. 

aviso de Publicação do Processo licitatório nº 31/2019 – Pre-
gão 18/2019 . menor Preço Global . Futura e eventual contratação de 
empresa para Instalação de pontos de rede lógica de dados, compreen-
dendo o fornecimento de cabos u/uTP categoria Cat 5e, patch cords, 
conector rJ45 macho, conector rJ45 fêmea, caixas de superfície 
com tampas, eletrodutos de PVC, conexões para eletrodutos de PVC, 
buchas, parafusos e demais materiais necessários para fixação e junção 
de eletrodutos, racks de parede e piso, patch panels e switchs . data de 
apresentação de envelopes e julgamento: 14h00min do dia 12/04/2019 . 
o edital encontra-se na sede da Prefeitura municipal, à av . dr . syl-
vio menicucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou pelo site www .
lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4021 . rodrigo moreti Pedroza – 
diretoria de suprimentos .

3 cm -22 1207196 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LimEirA Do oESTE – mG

- aVIso de lICITaçÃo - Tomada de Preços Nº 03/2019 
- “menor Preço Global” . o Prefeito municipal, no uso de suas atri-
buições, torna público que fará realizar no dia 15 de abril de 2019, 
às 08h:30min, no departamento de licitações, na rua Pernambuco 
nº 780, Centro, nesta cidade, licitação objetivando Contratação de 
empresa especializada na área de engenharia, para ampliação do prédio 
localizado na avenida minas Gerais nº 441, onde está implantada a sede 
da secretaria municipal de Cultura, para abrigar o museu municipal, 
conforme projeto básico, com recursos do ICms CulTural . o edital 
na integra encontra-se à disposição dos interessados no setor de lici-
tações da prefeitura ou ainda no site: www .limeiradooeste .mg .gov .br  . 
Informações complementares pelo telefone (034) 3453-1700 e 3453-
1715 . limeira do oeste - mG, 22 de março de 2019 . Pedro socorro do 
Nascimento – Prefeito municipal .

4 cm -22 1207237 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LoNTrA - mG, 

licitação mista, Processo licitatório nº 019/2019 – Pregão Presencial 
nº 006/2019, torna publico, o aviso de licitação, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, sem o 
fornecimento de peças . abertura dia 04 .04 .2019 às 09:00 horas . edital 
disponível no site oficial do município www.lontra.mg.gov.br; ou atra-
vés do - e-mail: licitacao .lontra@outlook .com, ou diretamente na sede 
do município – rua olimpio Campos 39 – Centro – lontra . dernival 
mendes dos reis – Prefeito .

3 cm -20 1205853 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHuAÇu-mG
resulTado da Tomada de Preço Nº 08/2018

– Torna público o resultado do Julgamento de Proposta referente à 
“Tomada de Preço nº 08/2018”, cujo objeto é Contratação de empresa 
do ramo da engenharia civil para execução da obra de término do pré-
dio em construção para abrigar a administração e vigilâncias da secre-
taria municipal de saúde, neste município . sagrou-se vencedora a 
empresa dNa engenharia Construtora e Incorporadora eireli com o 
valor global de r$ 814 .000,34 (oitocentos e quatorze mil e trinta e qua-
tro centavos) . as informações inerentes a presente publicação estarão 
disponíveis aos interessados na Prefeitura municipal de manhuaçu – 
setor de licitações, situada à Praça Cinco de Novembro, 381 – Centro, 
no horário de 09h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min . atra-
vés do e-mail licitamanhuacu@yahoo .com .br ou através do site www .
manhuacu .mg .gov .br . Comissão Permanente de licitação . manhuaçu/
mG, 22 de março de 2019 .

4 cm -22 1207052 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArmELÓPoLiS:

 aVIso de lICITaçÃo - Processo licitatório nº 49/2019 Pregão Pre-
sencial nº 32/2019 . objeto: aquisição de materiais médico e hospitalar 
para a unidade básica de saúde . data: 08/04/2019 às 14:00 . marmeló-
polis, 21 de março de 2019 . denise aparecida bezerra . Pregoeira .

1 cm -21 1206437 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArmELÓPoLiS/mG – 

CoNCurso PÚblICo 01/2018 - edITal de HomoloGaçÃo .a 
Prefeitura, no uso de suas atribuições legais e com responsabilidade 
técnica da CoNsCam assessoria e Consultoria,após a conclusão dos 
trabalhos e cumprimento de todas as etapas, prazos recursais e demais 
exigências constantes do edital de abertura, TorNa PÚblICa a 
HomoloGaçÃo do CoNCurso PÚblICo nº 01/2018, com 
publicação, nesta data, da Homologação da Lista de Classificação Final 
que estará disponível no mural da Prefeitura e nos sites www .consca-
mweb .com .br e www .marmelopolis .mg .gov .br . o Concurso Público 
terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período . marmelópolis, 22 de março de 2019 . Camilo alberto 
ribeiro da silva . Prefeito municipal .

3 cm -21 1206532 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNS SoArES/mG
PREGÃO Nº 049/2018. RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO. 
Processo administrativo Nº 320/2018 - PreGÃo de licitação Nº 
049/2018 . Órgão: Prefeitura municipal de martins soares/mG . Con-
tratado: mINasmaQuINas s/a, CNPJ Nº 17 .161 .241/0001-15 . 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículo 
zero km, tipo van; para transporte seletivo da saúde, conforme Termo 
de referência . ata de registro de Preço nº 06/2019 . data assinatura: 
12/03/2019 . Vigência: 12/03/2020 . Valor Global: r$ 208 .000,00 . Fun-
damento legal: lei Federal nº 8 .666/93 e alterações . Fernando almeida 
de andrade - Prefeito municipal .

3 cm -21 1206305 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATo VErDE/mG – 

Torna Público o procedimento licitatório nº 17/2019, modalidade Ine-
xigibilidade/Credenciamento nº 03/2019, abertura no dia 09/04/2019, 
às 08h00m, cujo objeto é Credenciamento de clinicas medicas para 
realizações de exames, ressonâncias, tomografias, consultas e procedi-
mentos médicos especializados para o município de mato Verde – mg . 
mato Verde/mG, 21 de março de 2019 . samuel Figueira de souza – 
Presidente da CPl .

2 cm -21 1206314 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG- 
Torna público o Pregão Presencial nº 015/2019 . objeto: reg . Preços p/ 
aquis . materiais e prest . serv . manut . instalações esportivas . abertura às 
09:00 horas do dia 03/04/2019 . Inform . (33)37641252 . Jurandir . F . de 
J . Filho . Pregoeiro .

1 cm -21 1206296 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG -

 Torna público o Pregão Presencial nº 016/2019 . objeto: reg . Preçosa-
quisição de pneus, câmaras e outros materiais de borracharia . abertura 
às 09:00 horas do dia 04/04/2019 . Informações (33)37641252 . Jurandir . 
F . de J . Filho . Pregoeiro .

1 cm -21 1206299 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirAÍ/mG

PreGÃo PreseNCIal Nº 016/2019, torna público aos interessados, 
que fará realizar no dia 04 de abril de 2019, às 09:00 horas, licitação, 
na modalidade Pregão Presencial, objetivando o registro de preços 
para aquisição de GeNeros alImeNTICIos para a merenda esco-
lar das escolas municipais dom Helvécio e Jones Cordeiro e Creches 
altina Todesco e Criança Feliz . recurso: Próprio/convênio . maiores 
informações estão no edital à disposição dos interessados, na Prefei-
tura de municipal de miraí, ou pelo telefone (32) 3426-1288 . miraí, 21 
de março de 2019 . luiz Fortuce–Prefeito de miraí; maureli Freitas da 
silva – Pregoeiro . Publique-se .

3 cm -21 1206518 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNJoLoS/mG

Torna público a rescisão do Contrato nº . 013/2019, de 11 de fevereiro 
de 2019, oriundo do Processo licitatório nº . 004/2019 – Tomada de 
Preço n° . 002/2019, celebrado entre o município de monjolos/mG e a 
empresa Geraldo roberto da silva Filho - me cujo objeto é a prestação 
de serviços de pavimentação das vias públicas, meio fio, sarjeta e dre-
nagem pluvial nas ruas Piedade, da saudade, dona Quita, dona Hilda 
moreira, agustinha Nunes e arminda Nogueira, situadas no bairro Vila 
moreira na sede do município de monjolos, com área total de 3 .697,80 
m² de acordo com o Contrato de repasse n° . 866940/2018 – operação 
1.052.796-69/2018/MCIDADES/CAIXA. Osmar Martins da Silva,
Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -22 1207116 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNJoLoS/mG 
torna público a rescisão do Contrato nº . 012/2019, de 11 de fevereiro 
de 2019, oriundo do Processo licitatório nº . 003/2019 – Tomada de 
Preço n° . 001/2019, celebrado entre o município de monjolos/mG e a 
empresa Geraldo roberto da silva Filho – me cujo objeto é a prestação 
de serviços de pavimentação de via pública, meio fio, sarjeta, sinaliza-
ção viária e drenagem pluvial – 4° . etapa – rua bolivar Tameirão - dis-
trito de rodeador, município de monjolos, com área total de 2 .441,20 
m² de acordo com o Contrato de repasse n° . 866671/2018 – operação 
1.052.726-90/2018/MCIDADES/CAIXA. Osmar Martins da Silva,
Presidente da Comissão de licitação .

3 cm -22 1207114 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo-mG
EXTRATO DE CONTRATO N° 17/2019. PREGÃO PRESENCIAL 
– Nº 19/2019, ProCesso 27/2019 . objeto: refere-se à aquisição 
de brinquedos Pedagógicos conforme Termo de Compromisso Par 
n° 201305416/2013 firmado entre o Ministério da Educação FNDE 
e o município de monte Carmelo mG, para Participação exclusiva 
de microempresas, empresas de Pequeno Porte e microempreende-
dor Individual . Vigência: 31/12/2019 . Partes: município de monte 
Carmelo-mG . empresa: Prisma Infomóveis e equipamentos eireli 
ePP, CNPJ: 04 .557 .755/0002-23 . Valor Global: r$ 8 .005,60 . data: 
21/03/2019 . Paulo rodrigues rocha . secretário municipal da Fazenda . 
aVIso de HabIlITaçÃo . o Pregoeiro torna público o resultado da 
Habilitação do Processo nº 27/2019, modalidade Pregão Presencial nº 
19/2019 – Tipo: menor preço por item . empresa Habilitada: Prisma 
Infomóveis e equipamentos eireli ePP, CNPJ: 04 .557 .755/0002-23 . 
data: 20/03/2019 . Iscleris Wagner Gonçalves machado - Pregoeiro . 
aVIso de HomoloGaçÃo: o secretário municipal da Fazenda 
torna pública a Homologação do processo nº . 27/2019, modalidade 
Pregão Presencial nº 19/2019 – Tipo: menor preço por item, em favor 
da empresa: Prisma Infomóveis e equipamentos eireli ePP, CNPJ: 
04 .557 .755/0002-23 . data: 21/03/2019 . Paulo rodrigues rocha – 
secretário municipal de Fazenda .

5 cm -22 1207029 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação

Processo Nº . 132/2019
Pregão eletrônico Nº 056/2019

objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de pneus 
e câmaras de ar para atender a demanda domunicípio de montes Cla-
ros-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 15h00min 
do dia 08 de abril de 2019 . abertura das propostas: às 15h00min do dia 
08 de abril de 2019 . Início da disputa: às 09h00min do dia 09 de abril 
de 2019 . o edital está disponível no sítio https://licitacoes .montescla-
ros .mg .gov .br/licitacoes

montes Claros, 22 de março de 2019
Glennda santos Cardoso

Pregoeira
4 cm -22 1207150 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS/mG
EXTRATO Nº. 82/2019

a Comissão Permanente de licitação e Julgamento torna público a 
raTIFICaçÃo do processo abaixo relacionado:
Processo nº . 0135/2019 - Inexigibilidade de licitação nº . 0032/2019 . 
objeto: aQuIsIçÃo de medICameNTos aTraVÉs da ade-
sÃo a aTa de reGIsTro de Preços do esTado de mINas 
GeraIs Nº . 199/2018, CoNForme memoraNdo-CIrCular 
Nº . 08/2019/ses/subPas-saF-dmb, delIberaçÃo CIb-sus/
mG Nº . 2 .416/2016 e deCreTo muNICIPal Nº . 3 .546/2017 . rati-
ficado em 19 de março de 2019, em favor das empresas abaixo especi-
ficadas, com seus respectivos valores:
alFalaGos lTda ., no valor de r$ 8 .269,50 (oito mil, duzentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta centavos);
bH Farma ComÉrCIo lTda – me, no valor de r$ 33 .267,06 
(trinta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos);
bIoHosP ProduTos HosPITalares s .a ., no valor de r$ 
52 .443,72 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
seTeNTa e doIs CeNTaVos);
CImed INdÚsTrIa de medICameNTos lTda ., no valor de r$ 
178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos);
CosTa CamarGo ComÉrCIo de ProduTos HosPITala-
res lTda ., no valor de r$ 40 .532,00 (quarenta mil, quinhentos e 
trinta e dois reais);
CrIsTÁlIa ProduTos QuÍmICos FarmaCÊuTICos lTda ., 
no valor de r$ 5 .880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais);
HIPolabor FarmaCeuTICa lTda ., no valor de r$ 16 .287,50 
(dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);
mulTIFarma ComerCIal lTda ., no valor de r$ 14 .609,11 (qua-
torze mil, seiscentos e nove reais e onze centavos);
PraTI, doNaduZZI & CIa lTda ., no valor de r$ 18 .518,66 
(dezoito mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos);
solumed dIsTrIbuIdora de medICameNTos e Produ-
Tos Para a saÚde lTda ., no valor de r$ 5 .916,46 (cinco mil, 
novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) .

montes Claros/mG, 21 de março de 2019 .
Priscila batista almeida

Presidente da CPlJ
8 cm -21 1206717 - 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 3201903222107360277.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS

extrato Nº 035-2019 - CoNTraTos:
ProCesso Nº 002/2019 – PreGÃo PreseNCIal Nº 001/2019 - 
obJeTo: Contratação de sociedades empresárias especializadas na 
prestação de serviço de TraNsPorTe esColar rural, em aten-
dimento a demanda da rede municipal de educação de montes Claros/
mG .
Contratos assinados em 01 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato: P002/19-6 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 53 .600,00 (cinquenta e três mil, seiscentos reais) .
Contrato: P002/19-15 – Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 50 .700,00 (cinquenta mil, setecentos reais) .
Contrato P002/19-21 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 51 .100,00 (cinquenta e um mil e cem reais) .
Contrato P002/19-25 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 49 .950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-30 - Contratado: aGemIro QueIroZ rIbeIro 
29185823600 . Valor: r$ 49 .800,00 (quarenta e nove mil, oitocentos 
reais) .
Contrato P002/19-39 - Contratado: aNNa ClaÚdIa maIa Gus-
mÃo . Valor: r$ 32 .600,00 (trinta e dois mil, seiscentos reais) . V
Contrato P002/19-49 - Contratado: JosÉ HeNrIQue almeIda 
Gomes-me . Valor: r$ 59 .280,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e 
oitenta reais) .
Contrato P002/19-50 - Contratado: JosÉ HeNrIQue almeIda 
Gomes-me . Valor: r$ 45 .450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-55 - Contratado: GIlberTo FoNseCa rodrI-
Gues 82287937668 . Valor: r$ 55 .600,00 (cinquenta e cinco mil, seis-
centos reais) .
Contrato P002/19-56 - Contratado: Joao JaCsoN NeTo 
36931055615 . Valor: r$ 84 .550,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-57 - Contratado: JosÉ HeNrIQue almeIda 
Gomes-me . Valor: r$ 74 .496,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos 
e noventa e seis reais) .
Contrato P002/19-68 - Contratado: maYKa CrIsTINa loPes 
souZa 84499168600 . Valor: r$ 40 .000,00 (quarenta mil reais) .
Contrato P002/19-71 - Contratado: elaINe de FaTIma FoNseCa 
03945079675 . Valor: r$ 44 .600,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos 
reais) .
Contrato P002/19-72 - Contratado: FABIANO MOURÃO XAVIER 
77590376604 . Valor: r$ 65 .530,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos 
e trinta reais) .
Contrato P002/19-103 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 43 .536,00 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e seis 
reais) .
Contrato P002/19-106 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 49 .990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa 
reais) .
Contratos assinados em 03 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-59 – Contratado: WalIssoN almeIda dos 
saNTos 10798936606 . Valor: r$ 90 .000,00 (noventa mil reais) .
Contratos assinados em 06 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-22 - Contratado: maTHeus soares FerNaN-
des 11033661651 . Valor: r$ 59 .850,00 (cinquenta e nove mil, oito-
centos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-32 - Contratado: GerlICe souTo VIeIra 
26829690625 . Valor: r$ 55 .990,00 (cinquenta e cinco mil, novecen-
tos e noventa reais) .
Contrato P002/19-33 - Contratado: JoaQuIm THIaGo bINeTo 
00096343630 . Valor: r$ 44 .950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-34 - Contratado: maTHeus soares FerNaN-
des 11033661651 . Valor: r$ 48 .990,00 (quarenta e oito mil, novecen-
tos e noventa reais) .
Contrato P002/19-47 - Contratado: leaNdro FoNseCa FIlHo 
62400460604 . Valor: r$ 69 .660,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e 
sessenta reais) .
Contrato P002/19-64 - Contratado: delCIo duarTe FoNseCa 
82210748615 . Valor: r$ 55 .900,00 (cinquenta e cinco mil, novecen-
tos reais) .
Contrato P002/19-65 - Contratado: marIleNe dIas PereIra-me . 
Valor: r$ 49 .850,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-66 - Contratado: ClaudIaN maYrINK braN-
dÃo 70268207615 . Valor: r$ 56 .950,00 (cinquenta e seis mil, nove-
centos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-70 - Contratado: GIlmar FoNseCa rodrI-
Gues 95112391634 - me . Valor: r$ 58 .600,00 (cinquenta e oito mil, 
seiscentos reais) .
Contrato P002/19-73 - Contratado: GIlmar FoNseCa rodrI-
Gues 95112391634 - me . Valor: r$ 61 .400,00 (sessenta e um mil, 
quatrocentos reais) .
Contrato P002/19-74 - Contratado: GIlmar FoNseCa rodrI-
Gues 95112391634 - me . Valor: r$ 61 .400,00 (sessenta e um mil, 
quatrocentos reais) .
Contrato P002/19-83 - Contratado: FabIo amaral saNTos 
04850816606 . Valor: r$ 44 .390,00 (quarenta e quatro mil, trezentos 
e noventa reais) .
Contrato P002/19-86 - Contratado: edImar dIas da sIlVa . Valor: 
r$ 66 .000,00 (sessenta e seis mil reais) .
Contrato P002/19-88 - Contratado: WIlToN PereIra Veloso 
86791796634 . Valor: r$ 47 .999,00 (quarenta e sete mil, novecentos 
e noventa e nove reais) .
Contrato P002/19-96 - Contratado: IGor saNTos Gomes 
11566344662 . Valor: r$ 38 .770,00 (trinta e oito mil, setecentos e 
setenta reais) .
Contratos assinados em 07 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-1 - Processo 002/2019 – Pregão Presencial 001/2019 . 
Contratado: JoÃo ValderNeY soares me . Valor: r$ 54 .650,00 
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-2 - Contratado: JoaNes soares PereIra 
15826660678 . Valor: r$ 52 .000,00 (cinquenta e dois mil reais) .
Contrato P002/19-3 - Contratado: JoaNes soares PereIra 
15826660678 . Valor: r$ 53 .559,00 (cinquenta e três mil, quinhentos 
e cinquenta e nove reais) .
Contrato P002/19-4 - Contratado: JoaNes soares PereIra 
15826660678 . Valor: r$ 54 .200,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos 
reais) .
Contrato P002/19-5 - Contratado: mauro PereIra JuNIor 
09612308608 . Valor: r$ 41 .458,00 (quarenta e um mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito reais) .
Contrato P002/19-7 - Contratado: CÍCero de Jesus loPes - me . 
Valor: r$ 54 .490,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 
reais) .
Contrato P002/19-8 - Contratado: CÍCero de Jesus loPes - me . 
Valor: r$ 57 .600,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos reais) .
Contrato P002/19-9 - Contratado: JoÃo ValderNeY soares me . 
Valor: r$ 60 .050,00 (sessenta mil e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-10 - Contratado: osmY Cardoso souZa 
04775762656 . Valor: r$ 52 .750,00 (cinquenta e dois mil, setecentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-16 - Contratado: Helades CosTa FreITas 
96570474634 . Valor: r$ 60 .200,00 (sessenta mil, duzentos reais) .
Contrato P002/19-28 - Contratado: GerlICe souTo VIeIra 
26829690625 . Valor: r$ 57 .290,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e 
noventa reais) .
Contrato P002/19-35 - Contratado: VIVIaNe FaTIma r . PereI-
ra-me . Valor: r$ 44 .790,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e 
noventa reais) .
Contrato P002/19-36 - Contratado: daNIel FerNaNdo reIs olI-
VeIra 11844184625 . Valor: r$ 46 .740,00 (quarenta e seis mil, sete-
centos e quarenta reais) .

Contrato P002/19-44 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) .
Contrato P002/19-45 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 40 .000,00 (quarenta mil reais) .
Contrato P002/19-46 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 70 .550,00 (setenta mil, quinhentos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-48 - Contratado: marIa Ismar FoNseCa Pra-
Tes 07880949631 . Valor: r$ 64 .780,00 (sessenta e quatro mil, sete-
centos e oitenta reais) .
Contrato P002/19-51 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 52 .000,00 (cinquenta e dois mil reais) .
Contrato P002/19-52 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 48 .000,00 (quarenta e oito mil reais) .
Contrato P002/19-53 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 54 .000,00 (cinquenta e quatro mil reais) .
Contrato P002/19-54 - Contratado: GuI PraTes TraNsPorTes 
me . Valor: r$ 56 .000,00 (cinquenta e seis mil reais) .
Contrato P002/19-67 - Contratado: FraNCIsCo FerreIra FIlHo 
18814743649 . Valor: r$ 62 .200,00 (sessenta e dois mil, duzentos 
reais) .
Contrato P002/19-87 - Contratado: marIa de lourdes aNdrade 
maIa 03874529665 . Valor: r$ 45 .450,00 (quarenta e cinco mil, qua-
trocentos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-95 - Contratado: JoNas PereIra de olIVeIra 
77592735687 . Valor: r$ 59 .499,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais) .
Contrato P002/19-101 - Contratado: mardem PereIra de olI-
VeIra 49099965672 . Valor: r$ 41 .580,00 (quarenta e um mil, qui-
nhentos e oitenta reais) .
Contratos assinados em 08 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-11 - Contratado: J .F .a . TraNsPorTes eIrelI . 
Valor: r$ 57 .700,00 (cinquenta e sete mil, setecentos reais) .
Contrato P002/19-12 - Contratado: J .F .a . TraNsPorTes eIrelI . 
Valor: r$ 39 .800,00 (trinta e nove mil, oitocentos reais) .
Contrato P002/19-14 - Contratado: beaTrIZ CrIsTINa aNdrade 
meNdes 59838000604 me . Valor: r$ 60 .600,00 (sessenta mil, seis-
centos reais) .
Contrato P002/19-18 - Contratado: beaTrIZ CrIsTINa aNdrade 
meNdes 59838000604 me . Valor: r$ 60 .568,20 (sessenta mil, qui-
nhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos .
Contrato P002/19-23 - Contratado: GIlberTo GoNçalVes dos 
saNTos me . Valor: r$ 49 .900,00 (quarenta e nove mil, novecentos 
reais) .
Contrato P002/19-26 - Contratado: VIVIaNe FaTIma r . PereI-
ra-me . Valor: r$ 46 .150,00 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-29 - Contratado: GIlberTo GoNçalVes dos 
saNTos me . Valor: r$ 49 .950,00 (quarenta e nove mil, novecentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-61 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 64 .000,00 (sessenta e quatro mil reais) .
Contrato P002/19-62 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 44 .800,00 (quarenta e quatro mil, oito-
centos reais) .
Contrato P002/19-63 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 55 .000,00 (cinquenta e cinco mil reais) .
Contrato P002/19-69 - Contratado: daNIlo rodrIGues FoN-
seCa . Valor: r$ 37 .950,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-77 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 45 .800,00 (quarenta e cinco mil, oitocen-
tos reais) .
Contrato P002/19-78 - Contratado: IraCema loPes FerreIra 
04568211638 . Valor: r$ 40 .799,00 (quarenta mil, setecentos e noventa 
e nove reais) .
Contrato P002/19-82 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 35 .900,00 (trinta e cinco mil, novecen-
tos reais) .
Contrato P002/19-84 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 39 .900,00 (trinta e nove mil, novecentos 
reais) .
Contrato P002/19-85 - Contratado: souZa serVIços e TraNs-
PorTes eIrelI . Valor: r$ 47 .250,00 (quarenta e sete mil, duzentos 
e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-93 - Contratado: J .F .a . TraNsPorTes eIrelI . 
Valor: r$ 35 .370,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais) .
Contrato P002/19-102 - Contratado: J .F .a . TraNsPorTes eIrelI . 
Valor: r$ 38 .000,00 (trinta e oito mil reais) .
Contrato P002/19-105 - Contratado: dImas GusmÃo rIbeIro – 
TraNsPorTes me . Valor: r$ 53 .496,00 (cinquenta e três mil, qua-
trocentos e noventa e seis reais) .
Contrato P002/19-107 - Contratado: J .F .a . TraNsPorTes eIrelI . 
Valor: r$ 38 .600,00 (trinta e oito mil, seiscentos reais) .
Contratos assinados em 11 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-13 - Contratado: GlG TraNsPorTes lTda-me . 
Valor: r$ 79 .600,00 (setenta e nove mil, seiscentos reais) .
Contrato P002/19-17 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 45 .500,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos reais) .
Contrato P002/19-19 - Contratado: HerCules P . de souZa-me . 
Valor: r$ 57 .000,00 (cinquenta e sete mil reais) .
Contrato P002/19-20 - Contratado: marIa INeZ dos saNTos 
amorIm me . Valor: r$ 55 .382,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos 
e oitenta e dois reais) .
Contrato P002/19-24 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 45 .350,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-27 - Contratado: VIVIaNe FaTIma r . PereI-
ra-me . Valor: r$ 48 .150,00 (quarenta e oito mil, cento e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-31 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 44 .600,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos reais) .
Contrato P002/19-37 - Contratado: CassIo da sIlVa PraTes 
09279828622 . Valor: r$ 35 .599,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
noventa e nove reais) .
Contrato P002/19-38 - Contratado: CassIo da sIlVa PraTes 
09279828622 . Valor: r$ 39 .900,00 (trinta e nove mil, novecentos 
reais) .
Contrato P002/19-43 - Contratado: NIValdo FerNaNdes 
rIbeIro 77591097687 . Valor: r$ 41 .190,00 (quarenta e um mil, 
cento e noventa reais) .
Contrato P002/19-58 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 63 .799,00 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais) .
Contrato P002/19-75 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 39 .899,00 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais) .
Contrato P002/19-76 - Contratado: Jose reNaTo FoNseCa sIlVa 
me . Valor: r$ 57 .950,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta 
reais) .
Contrato P002/19-79 - Contratado:GIlberTo PereIra moTa 
05010893657 . Valor: r$ 34 .900,00 (trinta e quatro mil, novecentos 
reais) .
Contrato P002/19-80 - Contratado: GIlberTo PereIra moTa 
05010893657 . Valor: r$ 37 .400,00 (trinta e sete mil, quatrocentos 
reais) .
Contrato P002/19-81 - Contratado: dImas GusmÃo rIbeIro – 
TraNsPorTes me . Valor: r$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) .
Contrato P002/19-89 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 33 .545,00 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) .
Contrato P002/19-90 - Contratado: marIa INeZ dos saNTos 
amorIm me . Valor: r$ 57 .200,00 (cinquenta e sete mil, duzentos 
reais) .
Contrato P002/19-91 - Contratado: GlG TraNsPorTes lTda-me . 
Valor: r$ 58 .800,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos reais) .
Contrato P002/19-92 - Contratado: CassIo da sIlVa PraTes 
09279828622 . Valor: r$ 40 .800,00 (quarenta mil, oitocentos reais) .
Contrato P002/19-94 - Contratado: alaN soares saNTos 
08529238648 . Valor: r$ 39 .170,00 (trinta e nove mil, cento e setenta 
reais) .

Contrato P002/19-97 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 40 .050,00 (quarenta mil e cinquenta reais) .
Contrato P002/19-98 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 40 .919,00 (quarenta mil, novecentos e dezenove reais) .
Contrato P002/19-99 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . Valor: 
r$ 31 .649,00 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais) .
Contrato P002/19-100 - Contratado: CassIo da sIlVa PraTes 
09279828622 . Valor: r$ 40 .870,00 (quarenta mil, oitocentos e setenta 
reais) .
Contrato P002/19-104 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . 
Valor: r$ 44 .400,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais) .
Contrato P002/19-108 - Contratado: TraNsPraTes lTda-me . 
Valor: r$ 29 .990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais) .
Contrato P002/19-109 - Contratado: GlG TraNsPorTes lTda-me . 
Valor: r$ 39 .445,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais) .
Contratos assinados em 12 de março de 2019, com vigência a partir da 
data de sua assinatura até 31/12/2019:
Contrato P002/19-40 - Contratado: INes da sIlVa moTa 
04497374629 . Valor: r$ 55 .500,00 (cinquenta e cinco mil, quinhen-
tos reais) .
Contrato P002/19-41 - Contratado: INes da sIlVa moTa 
04497374629 . Valor: r$ 55 .900,00 (cinquenta e cinco mil, novecen-
tos reais) .
Contrato P002/19-42 - Contratado: maNoel rodrIGues da 
moTa 02876397625 . Valor: r$ 55 .900,00 (cinquenta e cinco mil, 
novecentos reais) .

montes Claros (mG), 22 de março de 2019 .
Jaheb Wagner leite Castro

Coordenador de acompanhamento de Contratos
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG.
 aviso de licitação . abertura de PP 019/2019, registro de Preços 
006/2019, PrC 042/19, tipo menor preço por item, para a aquisição 
de gêneros alimentícios - pães, bolos e salgados para as diretorias da 
Prefeitura municipal de monte sião, far-se-á no dia 09/04/2019, às 10 
horas . o edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no 
site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 
horas, a rua maurício Zucato, 111 – Centro, monte sião, CeP 37580-
000 . Tel .: 35-3465-4793 .

 PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de lici-
tação . abertura de PP 020/2019, registro de Preços 007/2019, PrC 
043/19, tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimen-
tícios para as diretorias da Prefeitura municipal de monte sião, far-se-á 
no dia 10/04/2019, às 10 horas . o edital em inteiro teor está à dispo-
sição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 
2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a rua maurício Zucato, 111 – Centro, 
monte sião, CeP 37580-000 . Tel .: 35-3465-4793 .

 PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de lici-
tação . abertura de PP 021/2019, PrC 044/19, registro de Preços 
008/2019, do tipo menor preço por item, para o registro de preços para 
eventual e futura prestação de serviços mecânicos, preventivo e corre-
tivo, para a manutenção dos veículos leves e médios da frota da dire-
toria de saúde, far-se-á no dia 11/04/2019, às 10 horas . o edital em 
inteiro teor está disponível no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou 
de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício Zucato, 111, 
monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

 PreFeITura muNICIPal de moNTe sIao/mG . aviso de lici-
tação . abertura de TP 005/2019, PrC 045/19, tipo menor preço global, 
para contratação de prestação de serviços de engenharia para elabo-
ração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico para a 
diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, far-se-á no dia 
12/04/2019, às 10 horas . o edital em inteiro teor está disponível no 
site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 
16 horas, na rua maurício Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . 
Tel . (35) 3465-4793 .

 PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de aber-
tura da licitação PP 022/2019, PrC 049/19, tipo menor preço global, 
para a contratação de prestação de serviços de manutenção de cami-
nhão - Iveco, Tector 170e21 attack, com fornecimento de peça para a 
diretoria de serviços urbanos, far-se-á no dia 15/04/2019, às 10 horas . 
O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site ofi-
cial www .montesiao .mg .gov .br ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, 
na rua maurício Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 
3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . PrC 047/19, 
INEXIGIBILIDADE 003/2019. Aviso de Credenciamento de empresas 
para fornecimento de cascalho para a manutenção das estradas rurais 
para a diretoria de obras urbanas e rurais . recebimentos de envelo-
pes de 26/04/2019, das 09 às 16 horas . o edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br e/
ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício Zucato, 111, 
monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

 PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de lici-
tação . abertura de CP 004/2019, PrC 048/19, do tipo menor preço 
empreitada global, para Prestação de serviços qualificado (NR10 e NR 
35), com fornecimento de equipamentos, material e mão de obra, para 
serviço preventivo e corretivo no sistema de Iluminação Pública para a 
diretoria de obras urbanas e rurais, dar-se-á no dia 30/04/2019, às 10 
horas. O Edital em inteiro teor está disponível no site oficial www.mon-
tesiao .mg .gov .br ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurí-
cio Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . PrC 013/19, 
INEXIGIBILIDADE 004/2019. CHAMADA PÚBLICA 001/2019. 
Aviso de INEXIGIBILIDADE de Grupos Formais, Informais e Indivi-
duais de agricultores Familiares do município de monte sião e região 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar para 
atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar PNae para 
a alimentação dos alunos das creches e escolas da rede pública muni-
cipal de ensino para a diretoria de educação e esporte . recebimentos 
de envelopes de 10/04 a 30/04/2019, das 09 às 16 horas . o edital em 
inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.mon-
tesiao .mg .gov .br e/ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua mau-
rício Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo /mG . PrC 050/19, 
INEXIGIBILIDADE 005/2019. Aviso de Credenciamento de empresas 
e/ou instituições para prestação de serviço de Internação Psiquiátrica 
para adolescentes de 12 a 18 anos, de ambos os sexos, para tratamento 
de dependência química para a diretoria de saúde . recebimentos 
de envelopes de 29/04/2019, das 09 às 16 horas . o edital em inteiro 
teor está à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.
mg .gov .br e/ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício 
Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Termo de 
FomeNTo N° 004/2019, Que em eNTre sI Celebram o 
muNICÍPIo de moNTe sIÃo e a assoCIaçÃo dos PaIs e 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE PARA OS FINS NELE 
esPeCIFICados .Constitui objeto do presente instrumento o repasse 
financeiro, visando o atendimento especializado a crianças, adolescen-
tes, adultos e familiares, conforme Plano de Trabalho aprovado .Valor: 
52 .000,00 (cinquenta e dois mil reais) . data de assinatura: 01/03/2019 
Vigência: 27/12/2019 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Termo de 
FomeNTo N° 002/2019, Que em eNTre sI Celebram o 
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO E A ONG EXPRESSÃO LIVRE 
Para os FINs Nele esPeCIFICados .Constitui objeto do pre-
sente instrumento o repasse financeiro, visando repasse de recursos 
financeiros, visando apresentação de Banda de Marchinhas/Carnaval 
2019 pelas ruas do Centro Comercial da cidade durante os dias de car-
naval conforme Plano de Trabalho aprovado .Valor: 5 .000,00 (cinco mil 
reais) . data de assinatura: 13/02/2019 Vigência: 31/03/2019 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Termo de 
FomeNTo N° 002/2019, Que em eNTre sI Celebram o 
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO E A ONG EXPRESSÃO LIVRE 
Para os FINs Nele esPeCIFICados .Constitui objeto do pre-
sente instrumento o repasse financeiro, visando repasse de recursos 
financeiros, visando apresentação de Banda de Marchinhas/Carnaval 
2019 pelas ruas do Centro Comercial da cidade durante os dias de car-
naval conforme Plano de Trabalho aprovado .Valor: 5 .000,00 (cinco mil 
reais) . data de assinatura: 13/02/2019 Vigência: 31/03/2019 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Termo de 
FomeNTo N° 003/2019, Que em eNTre sI Celebram o 
muNICÍPIo de moNTe sIÃo e a assoCIaçÃo do CIrCuITo 
TurÍsTICo das malHas do sul de mINas Para os FINs 
Nele esPeCIFICados .Constitui objeto do presente instrumento o 
repasse financeiro, repasse de recursos financeiros, visando à integra-
ção turística sustentável dos municípios a ela associados, através da 
execução das ações abaixo discriminadas, conforme Plano de Traba-
lho aprovado .Valor: 15 .000,00 (quinze mil reais) . data de assinatura: 
18/02/2019 Vigência: 27/12/2019 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Convênio que 
entre si celebram o município de monte sião e o Consórcio Intermu-
nicipal de saúde dos municípios da microrregião do médio sapucaí-
CIsamesP . objeto: Cooperação mútua para o gerenciamento de 
sistema de Transporte em saúde Intermunicipal visando garantir aos 
usuários do sistema Único de saúde melhores condições de desloca-
mento para realização de exames, consultas especializadas e demais 
atendimentos em saúde, conforme Plano de Trabalho aprovado . Valor 
Total: 137 .938,32 (cento e trinta e sete mil, novecentos e trinta e oito 
reais e trinta e dois centavos) . data de assinatura: 02/01/2019 Vigência: 
31/12/2019 (acrescido 60 dias para Prestação de Contas) .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG Termo de 
FomeNTo N° 005/2019, Que em eNTre sI Celebram o 
muNICÍPIo de moNTe sIÃo e a FuNdaçÃo CulTural Pas-
Coal aNdreTa Para os FINs Nele esPeCIFICados .Cons-
titui objeto do presente instrumento o repasse financeiro, visando o 
atendimento especializado a crianças, adolescentes, adultos e familia-
res, conforme Plano de Trabalho aprovado .Valor: 90 .000,00 (noventa 
mil reais) . data de assinatura: 22/03/2019 Vigência: 30/12/2019 . JosÉ 
PoCaI JÚNIor – Prefeito municipal .

33 cm -22 1207105 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTEZumA-mG  . 

Torna pública a realização do Pregão Presencial nº 011/2019 . obJeTo: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de locação de máquinas, cami-
nhões e rolo compactador, destinado a manutenção das atividades 
da secretaria municipal de obras e urbanismo  . abertura 03/04/2019 
às 09h00min . edital disponível no setor de licitações situado à Praça 
José batista, 1 .000, Centro, montezuma-mG . Informações através do 
telefone: (38) 3825 1198 e e-mail: licitação@montezuma .mg .gov .br  . 
montezuma/mG, 21 de março de 2019 . dailton araújo morais sá – 
Pregoeiro Oficial.
PreFeITura muNICIPal de moNTeZuma-mG . Torna pública 
a realização da Tomada de Preços nº 001/2019 . obJeTo: C ontratação 
de empresa especializada para execução na forma de empreitada por 
preço global, para construção de melhorias habitacionais para o con-
trole de doenças de chagas, conforme convênio funasa nº cv 1316/17 . 
abertura 10/04/2019 às 09h00min . edital disponível no setor de lici-
tações situado à Praça José batista, 1 .000, Centro, montezuma-mG . 
Informações através do telefone: (38) 3825 1198 e e-mail: licitação@
montezuma .mg .gov .br  . montezuma/mG, 21 de março de 2019 . dail-
ton araújo morais sá – Presidente da CPl .

5 cm -21 1206527 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro DA GArÇA/mG - 

ProCesso Nº 24/2019– Pregão Presencial Nº 09/2019 – rP 04/2019 
– ProCesso 25/2019 – Pregão Presencial 10/2019, torna público, 
que às 08h30min, dias 09/04/2019 e 05/04/2019, na Prefeitura muni-
cipal, situado na Praça são sebastião, n° 440, Centro, nesta Cidade, 
será realizada sessão de recebimento e abertura dos envelopes con-
tendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação do tipo 
“meNor Preço Por ITem”, respectivamente para registro de pre-
ços para aquisição de medicamentos e aquisição de 01 (uma) motoci-
cleta, zero quilometro, para atender a secretaria municipal de saúde e 
saneamento de morro da Garça . edital e informações, endereço acima 
ou fone: (38) 3725-1110, e-mail licitacao@morrodagarca .mg .gov .br no 
horário de 08h00min às 16h00min .

3 cm -22 1206834 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro Do PiLAr/mG, 
O contrato nº 001/2019 firmado com a empresa POSTO MATTOS 
lTda, no valor de r$ 1 .223 .347,12 (Hum milhão duzentos e vinte e 
três mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos), conforme 
Processo nº 090/2018 Pregão nº 042/2018, cujo objeto é fornecimento 
parcelado de combustível para abastecimento dos veículos pertencen-
tes à frota municipal. O contrato nº 002/2019 firmado entre a empresa 
mÁrCIo auGusTo da sIlVa, no valor r$ 25 .500,00 (Vinte e 
cinco mil e quinhentos reais) anual, conforme Processo nº 091/2018 
Pregão nº 043/2018, cujo objeto é aquisição de gás liquefeito de petró-
leo (GlP) mais conhecido como gás de cozinha para a Prefeitura muni-
cipal. O contrato nº 003/2019 firmado com a empresa COMERCIAL 
JoTaTe lTda, no valor de r$ 241 .047,50 (duzentos e quarenta e 
um mil, e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) anual, conforme 
Processo nº 005/2019 Pregão nº 004/2019, cujo objeto é a contratação 
de empresa fornecedora de Gêneros alimentícios com vistas ao for-
necimento de merenda escolar para a rede de ensino municipal, con-
forme requisição da secretaria municipal de educação da Prefeitura 
Municipal de Morro do Pilar. O contrato nº 004/2019 firmado com a 
empresa allIaNCe Produçoes e esTruTura Para eVeN-
Tos lTda, no valor de r$ 30 .000,00 (Trinta mil reais), conforme Pro-
cesso nº 008/2019 Pregão nº 007/2019, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a realização de show musical (bandas de 
reconhecimento regional dos gêneros musicais sertanejo, forró, axé, 
mPb e Funk) e dJ durante o Carnaval 2019 . o contrato nº 006/2019 
firmado com a empresa MARGEM PRODUÇÃO E ESTRUTURAS 
lTda, no valor de r$ 549 .015,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil, 
e quinze reais), conforme Processo nº 011/2019, Pregão nº 009/2019, 
cujo objeto é a adesão a ata de registro de preços de referente a estru-
tura para eventos durante o ano de 2019. O contrato nº 007/2019 fir-
mado com a empresa doma eNGeNHarIa lTda me, no valor 
de r$ 9 .900,00 (Nove mil e novecentos reais), conforme Processo 
nº 006/2019 Pregão nº 005/2019, cujo objeto é Contratação de enge-
nheiro, arquiteto ou empresa especializada para elaboração e execução 
de projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico no Carnaval 
2019, para o Forro do morro de 2019 e o réveillon 2019 . o contrato 
nº 008/2019 firmado com a empresa GRAFICA EDITORA BARCE-
los eIrelI, no valor de r$ 14 .327,00 (Quatorze mil, trezentos e vinte 
e sete reais), conforme Processo nº 013/2019 dispensa nº 002/2019, 
cujo objeto é serviços gráficos na confecção de formulários de exames, 
receituário, formulários diversos e envelopes personalizados . o con-
trato nº 009/2019 firmado com a empresaSILVIO BARBOSA PUBLI-
CIdade e ProPaGaNda lTda, no valor de r$ 3 .500,00 (Três 
mil e quinhentos reais), conforme Processo nº 015/2019 dispensa nº 
003/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de locução durante as 
festividades carnavalescas de 2019 que serão realizadas nos dias 01 a 
05 de março, para apresentação das bandas de 21:00 as 02:30hs todos 
os dias, matinê e banda mole . a ata de registro de preços nº 001/2019 
firmada com a empresa CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA, 
no valor de r$ 152 .500,00 (Cento e cinquenta e dois mil e quinhentos), 
Conforme Processo nº 001/2019 Pregão nº 001/2019, cujo objeto é o 
reGIsTro de Preços, que vigorará por 1 (um) ano, para eventual 
e futura contratação de empresa especializada para locação de cilindros 
em regime de comodato e fornecimento de recarga de oxigênio para 
atender a secretaria municipal de saúde de morro do Pilar . as infor-
mações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665162 ou através 
do e-mail licitacao@morrodopilar .mg .gov .br . Pregoeira Heide Ferreira 
da silva .

13 cm -21 1206324 - 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 3201903222107360278.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE morro Do PiLAr/mG,

 aditivo nº 002-2019, torna público para conhecimento dos interessa-
dos o aditivo nº 002/2019, firmado com a empresaVISUAL CONS-
TRUÇÕES, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
deobras lTda me, conforme contrato nº 038/2018, Processo nº 
047/2018, Tomada de Preços nº 004/2018, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para execução de obra de construção de ponte 
no perímetro urbano do município de morro do Pilar, bem como para 
pavimentação em bloquetes hexagonal de concreto e com face superior 
plana, com dimensões aproximadas de 30 cm X 30 cm X 8 cm, de modo 
que 13 (treze) bloquetes perfaçam 1m2, das ruas Capitão Georgino 
Ferreira e Varginha localizadas no bairro centro, em morro do Pilar, 
com fornecimento de materiais, conforme projeto executivo, memorial 
descritivo . Vigência: mais 120(Cento e vinte) dias . Contrato de repasse 
nº 849459/2017/MCIDADES/CAIXA firmado entre o Município de 
morro do Pilar e a união Federal, por intermédio do ministério das 
Cidades, representado pela Caixa econômica Federal . as informações 
poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665162 ou através do e-mail 
licitacao@morrodopilar .mg .gov .br . Presidente da Comissão Perma-
nente de licitação . Heide Ferreira da silva .

5 cm -21 1206210 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum-mG

reTIFICaçÃo do edITal de PreGÃo 007/2019
oNde se lÊ: aquisição de 02 Colhedora de forragem de uma linha 
para diversas culturas, acionamento por trator, equipado com transmis-
são por coroa e pinhão com caixa blindada, 04 rolos internos sendo 2 
rolos recolhedores, 1 liso e 1 móvel, rotor regulável com 12 facas em 
perfil “C”, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tama-
nhos de picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contra faca 
do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída 
dobrável, bica de saída em polietileno cross link com proteção interna, 
pé de apoio, cardan de acionamento, carenagem, bica de descarga, pis-
tão de giro da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, cardan de acio-
namento do rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato 
(versão semi-hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V 
super HC, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e que-
bra jato), eixo do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as nor-
mas de segurança, rotação requerida de 540 rPm na TdP, potência 
requerida na TdP de 50 a 80cv para atender a secretaria municipal 
de agricultura .
lÊ-se: aquisição de 02 Colhedora de forragem de uma linha para 
diversas culturas, acionamento por trator, equipado com transmissão 
por coroa e pinhão com caixa blindada, 04 rolos internos sendo 2 rolos 
recolhedores, 1 liso e 1 móvel, rotor regulável com 12 facas, engre-
nagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado 
(2 a 36mm), afiador com pedra retangular, contra faca do rotor fixa 
com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica 
de saída em polietileno cross link com proteção interna, pé de apoio, 
cardan de acionamento, carenagem, bica de descarga, pistão de giro 
da bica, quebra-jato, caixa de ferramentas, cardan de acionamento do 
rotor e rolos, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-
hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V super HC, 
comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), eixo 
do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as normas de segu-
rança, rotação requerida de 540 rPm na TdP, potência requerida na 
TdP de 50 a 80cv para atender a secretaria municipal de agricultura .
rosângela l . de o . barcelos – Pregoeira .
PreGÃo PreseNCIal Nº 008/2019
o município de mutum, estado de minas Gerais, pessoa jurí-
dica de direito público interno, com sede na Praça benedito Valada-
res, 178, mutum, mG, CeP 36 .955-000, inscrito no CNPJ sob o n . 
18 .348 .086/0001-03, torna público que realizará o Processo licitató-
rio n . 021/2019, Pregão Presencial n . 008/2019, com abertura prevista 
para 03/04/2019, às 09:00 horas, destinado a selecionar e registrar pre-
ços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente para 
atender a secretaria municipal de administração e outras, conforme 
especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência). Cópia do 
edital estará à disposição dos interessados na secretaria municipal de 
administração, departamento de Compras e licitações, na Praça bene-
dito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 ou no site oficial 
da Prefeitura (www .mutum .mg .gov .br) . esclarecimentos ou pedidos de 
informações podem ser feitos do através do fone/fax (33) 3312-1503 
ou, ainda, através do e-mail: licitacao@mutum .mg .gov .br . rosângela 
lamarca de oliveira barcelos (Pregoeira) .

12 cm -22 1206745 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum-mG
CoNCorreNCIa PublICa Nº 001/2019

o município de mutum, estado de minas Gerais, pessoa jurí-
dica de direito público interno, com sede na Praça benedito Valada-
res, 178, mutum, mG, CeP 36 .955-000, inscrito no CNPJ sob o n . 
18 .348 .086/0001-03, torna público que realizará o Processo licitató-
rio n . 023/2019, Concorrência Pública n . 001/2019, com abertura pre-
vista para 23/04/2019, às 09:00 horas, destinado a selecionar a melhor 
proposta técnica objetivando a contratação de empresa especializada 
para realização da XXXIV Exposição Agropecuária de Mutum entre 
os dias 18 a 21 de Julho de 2019 nos moldes do anexo VIII: Projeto 
Básico (Especificações Técnicas – Exigências do Município). Cópia do 
edital estará à disposição dos interessados na secretaria municipal de 
administração, departamento de Compras e licitações, na Praça bene-
dito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 ou no site oficial 
da Prefeitura (www .mutum .mg .gov .br) . esclarecimentos ou pedidos de 
informações podem ser feitos do através do fone/fax (33) 3312-1503 
ou, ainda, através do e-mail: licitacao@mutum .mg .gov .br . rosângela 
lamarca de oliveira barcelos (Pregoeira) .
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019
o município de mutum-mG, torna público que no dia 26 de março 
de 2019 às 09:00 horas realizará a Inexigibilidade/Credenciamento 
nº 004/2019 para seleção de empresas especializadas na Prestação de 
serviços de exames laboratoriais (incluindo material), visando atender 
a demanda de Plantão no Pronto socorro municipal em atendimento 
a secretaria de saúde deste município . rosângela l . o . barcelos 
– Pregoeira .

6 cm -22 1207069 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
aVIso de lICITaçÃo

Pregão Presencial registro de Preços - nº 033/2019
o município de Nova lima torna público, que fará realizar o Pregão 
Presencial registro de Preços - nº 033/2019 . objeto: aquisição de 
materiais de limpeza e higiene, descartáveis, acessórios e ePI, para 
manutenção da rede municipal de ensino, destinando itens exclusiva-
mente para me/ePP e itens para cota de 25% para me/ePP conforme 
art . 48, III da lC 123/06 alterada pela lC 147/14 . data de realização 
04/04/2019 às 09:00 h  . o edital poderá ser retirado no site www .nova-
lima .mg .gov .br, em Portal da Transparência/Publicações  . Nova lima, 
21 de março de 2019 . a Pregoeira .

3 cm -21 1206380 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA mÓDiCA
sessão deserta . o município de Nova módica torna público, para 
conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
003/2019 visando a aquisição de medicamentos Éticos, realizada em 
20 de março de 2019, às 09horas foi considerada deserTa, por não 
comparecerem interessados ao certame . CPl: 20/03/2019

2 cm -21 1206200 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo CruZEiro/mG

aVIso de lICITaçÃo – Pregões Presenciais 13 e 14 . o município 
de Novo Cruzeiro – mG torna pública a realização das seguintes licita-
ções: PP 13/2019 no dia 05/04/2019 às 09h00min . objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de utensílios / materiais médico-
laboratorial e hospitalar para realização de exames de ultrassom e raio 
x e outros; PP 14/2019 no dia 08/04/2019 às 11h00min . objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de serralheria em geral, incluindo solda e reforma de 

materiais de serralheria . Integra do edital e demais informações atinen-
tes ao certame encontram-se à disposição dos interessados na divisão 
de licitação situada na av . Júlio Campos, 172, Centro nos dias úteis no 
horário de 07 às 12 horas, através do telefone 33 3533-1200 e e-mail: 
licitacoesnc@yahoo .com .br . Juliano augusto Guedes – Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de NoVo CruZeIro/mG - aVIso 
de lICITaçÃo – TP02/2019 . o município de Novo Cruzeiro – mG 
torna pública a realização da seguinte TP n° 02/2019 no dia 12/04/2019 
às 09h00min . objeto: Contratação de empresa para execução de obra de 
conclusão de obra de ampliação das unidades básicas de saúde elvira 
martins e Geraldo lago Figueiró . Integra do edital e demais informa-
ções atinentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados 
na divisão de licitação situada na av . Júlio Campos, 172, Centro nos 
dias úteis no horário de 07 às 12 horas, através do telefone 33 3533-
1200 e e-mail: licitacoesnc@yahoo .com .br . Juliano augusto Guedes – 
Presidente da CPl .

6 cm -21 1206341 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLiVEirA 

– aVIso de edITal do ProCesso lICITaTÓrIo Nº 
032/2019,Tomada de Preços Nº 002/2019 – meNor Preço 
Global . objeto: construção da ponte em concreto armado na Comu-
nidade bota branca, Zona rural deste município (rePasse VIa 
ProCesso Nº 59053 .001581/2018-61 –mINIsTÉrIo da INTe-
GraçÃo NaCIoNal) . abertura em10/04/2019, às 13h00min . edi-
tal em www .oliveira .mg .gov .br . oliveira, 21/03/2019 . adair sebastião 
de sousa, Presidente da Comissão de licitações .

2 cm -20 1206048 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo 

torna público o processo de dispensa de licitação nº . 018/2019, artigo 
24, inciso XVI, referente à contratação da cessão de direito de uso do 
sistema de registro e administração de multas – sram para atualiza-
ção, off-line, das bases de dados do deTraN/mG (veículos, infrações 
e condutores) e seus desdobramentos, tendo como favorecida a empresa 
Companhia de Tecnologia da Informação do estado de minas Gerais - 
ProdemGe, durante o período de 12 meses, com o valor global de r$ 
61 .502,28 . superintendência de Compras e licitações .
PreFeITura muNICIPal de ouro PreTo torna público o 
processo de Dispensa de Licitação nº. 007/2019, Artigo 24, inciso X, 
referente à locação do imóvel localizado à rua Grande, nº . 04 – dis-
trito de antônio Pereira, para funcionamento da ampliação de turmas 
da escola municipal de educação Infantil bernardina de Queiroz, de 
propriedade do sr . José Themóteo dos santos, durante o período de 
12 meses, com o valor global de r$ 16 .068,72 . superintendência de 
Compras e licitações .
PreFeITura muNICIPal de ouro PreTo torna público cer-
tame deserto referente ao Pregão Presencial nº .014/2018 de objeto con-
cessão remunerada de 01 (uma) sala situada no Terminal rodoviário 
08 de Julho, localizada no final do corredor área dos guichês, frente ao 
guichê 01 . Fábio rodrigues braga – Pregoeiro . 

5 cm -22 1207199 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG

 – aVIso de lICITaçÃo do PreGÃo 08/2019 . a Prefeitura muni-
cipal de Pains, torna público a todos os interessados a realização do 
Processo licitatório Nº 031/2019 . modalidade: Pregão Presencial Nº 
08/2019 . registro de Preços N° 04/2019 . objeto: registro de preços 
visando a contratação de empresa do ramo para a prestação de servi-
ços de ressolagem, conserto e recauchutagem de pneus dos veículos da 
frota do município de Pains – mG . abertura da sessão: às 09:00 hs do 
dia 04 de abril de 2019 . local: setor de Compras e licitações, situado 
à Praça Tonico-164-Centro – Pains/mG . Tel: (037) 3323-1285 solange 
maria Valadão de sá, Pregoeira .

3 cm -22 1206763 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG

Certidão. Certifico que, após a devida publicação no Jornal Diário, 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário Oficial dos Muni-
cípios mineiros, do dia 18 de março de 2019, os candidatos abaixo 
discriminados, aprovados(as) no Concurso Público 001/2018, devida-
mente convocados, decorrido o prazo para apresentação, NÃo Com-
PareCeram para tomarem conhecimento da relação dos documen-
tos necessários à posse, estando, portanto,elImINados do referido 
concurso .
Inscrição Nome do Candidato Cargo
2329433 maria Nazare da silva Técnico em administração

2318015 larissa de sousa dias Professor auxiliar da educa-
ção básica

2338689 Herbert de oliveira Gomes enfermeiro Plantonista

2312546 roberta dias de oliveira 
Cunha diniz enfermeiro Plantonista

2327142 Vânia da Conceição e silva especialista em educação

2338381 sílvia Conceição menezes 
silva motorista Carteira d

2296590 Vitor antônio da silva ajudante de obras e 
serviços

2324768 maria Geralda Gomes da 
rocha

Técnico em enfermagem 
Plantonista (PCd)

2327605 damarques Henrique bombeiro Hidráulico

2309213 angela dias de moura Professor auxiliar da educa-
ção básica

Pará de minas, 21 de março de 2019 . marcos eugênio sanches martins 
secretário municipal de Gestão Pública .

7 cm -22 1206743 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG

Certidão. Certifico que, após a devida publicação no Jornal Diário, 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário Oficial dos Muni-
cípios mineiros, do dia 18 de março de 2019, os candidatos abaixo 
discriminados, aprovados(as) no Concurso Público 001/2018, devi-
damente convocados, decorrido o prazo, NÃo ComPareCeram 
PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES MÉDI-
Cos solICITados No aTo da assINaTura do Termo de 
CoNVoCaçÃo, estando, portanto, elImINados do referido 
concurso .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
2335537 rosilene rocha Ferreira Farmacêutico

2294967 simone machado mendes de 
sousa

Instrutor de artes 
manuais

2330310 emanuelle marcela de oli-
veira dias

Professor de educação 
básica II

Pará de minas, 21 de março de 2019 . marCos euGÊNIo saNCHes 
marTINs . secretário municipal de Gestão Pública .

5 cm -22 1206744 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas-Convocação-aten-
dendo ao edital 001/18, do Concurso Público da Prefeitura municipal 
de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado pelo decreto nº 
10 .590/2018, convocamos os candidatos abaixo para comparecerem no 
prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta convocação, 
na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede da Prefei-
tura de Pará de minas-mG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, 
para assinatura do termo de posse para início do efetivo exercício no 
respectivo cargo . o não comparecimento do candidato na data prevista 
acarretará na sua eliminação do Concurso .

Inscrição Nome do Candidato Cargo

02294948 rômulo lima barroso de 
Queiroz enfermeiro Plantonista

02331481 Geraldo eustáquio de oliveira motorista Carteira d

Pará de minas, 25 de março de 2019 . marcos eugênio sanches martins 
secretário municipal de Gestão Pública .

4 cm -22 1206959 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG: 
aviso de licitação sob a modalidade Pregão Nº 017/2019 – PrC Nº 
1065/18 – rP 013/2019 . objeto: Fornecimento de material hidráulico . 
Tipo: menor preço . o edital poderá ser obtido na íntegra na diretoria de 
Compras e Contratos ou através do site http://transparencia .parademi-
nas .mg .gov .br . abertura: 10/04/19 às 09:00 horas . Pará de minas, 22 de 
março de 2019. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro Oficial.

2 cm -22 1207043 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:

 Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas – Convocação 
- atendendo ao edital 001/18, do Concurso Público da Prefeitura 
municipal de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado pelo 
decreto nº 10 .590/2018, convocamos os candidatos abaixo para com-
parecerem no prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede 
da Prefeitura de Pará de minas-mG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 
16:00h, para apresentação dos documentos e exames médicos solici-
tados no ato da assinatura do termo de convocação . o não compare-
cimento do candidato no prazo previsto acarretará na sua eliminação 
do Concurso .
Inscrição Nome do Candidato Cargo

2319077 maria lúcia amorim 
santos Técnico em administração

2326182 Gabriele silveira de 
araújo especialista em educação

2332540 Patrícia maria santos 
brito

Professor auxiliar de educação 
básica

 Pará de minas, 25 de março de 2019 . marcos eugênio sanches martins 
secretário municipal de Gestão Pública .

5 cm -22 1206968 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:

Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas-Convocação-
atendendo ao edital 001/18, do Concurso Público da Prefeitura 
municipal de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado pelo 
decreto nº 10 .590/2018, convocamos os candidatos abaixo para com-
parecerem no prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede 
da Prefeitura de Pará de minas-mG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 
16:00h, para tomarem conhecimento da relação dos documentos neces-
sários à posse .

Inscrição Nome do Candidato Cargo

2338260 letícia de oliveira 
resende

Professor auxiliar da educação 
básica

2337368 lennon da Costa 
santos médico oftalmologista

2320739 márcio eustáquio de 
Carvalho Vigia

2326741 Fernando augusto 
Nunes Penido eletricista

2335833 ricardo ribeiro 
machado ajudante de obras e serviços

2297143 Hélio Custódio de 
oliveira ajudante de obras e serviços

Pará de minas, 25 de março de 2019 . marcos eugênio sanches martins 
secretário municipal de Gestão Pública .

6 cm -22 1206966 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

 – aVIso de edITal-PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 25/2019 
–ProC .56/2019 objeto: registro de preços para aquisição de insumos 
laboratoriais para desenv . das ativ . no lab . munic . de controle de qual . de 
água, tipo menor preço por lote/item . acolhimento das Propostas: dia 
26/03/2019 às 13:00 horas até dia 08/04/2019 às 12:00 horas; abertura 
das Propostas de Preços: dia 08/04/2019 às 12:01 horas; Início da ses-
são de disputa de Preços: dia 08/04/2019 às 13:00 horas . local: www .
licitanet .com .br . Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de brasília (dF) . o edital completo encontra-se disponível nos 
sites: http://187 .72 .229 .145:8444/governa-transparencia-web/paginas/
publico/lei12527/licitacoes/consultarlicitacao .xhtml .ewww .licitanet .
com .br . maiores informações, junto à secretaria municipal de saúde 
de Patos de minas à rua alzino martelo, 710, Nova Floresta, Patos de 
minas - mG . Fone 34 3822 9801 .

4 cm -22 1206930 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

– aVIso de edITal do PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 023_2019 
– objeto: aquisição de licença perpetua de uso software Corel-
draW acolhimento das Propostas: dia 25/03/2019 às 12:00 (doze 
horas) até dia 05/04/2019 às 12:00 (doze horas); abertura das Pro-
postas de Preços: dia 05/04/2019 às 12:05 (doze horas e cinco minu-
tos); Início da sessão de disputa de Preços: dia 05/04/2019 às 13:00 
(treze horas) . local: www .licitanet .com .br . Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de brasília (dF) . o edital com-
pleto encontra-se disponível nos site: www .patosdeminas .mg .gov .
br, http://187 .72 .229 .145:8444/governa- transparencia-web/paginas/
publico/lei12527/licitacoes/consultar licitacao .xhtml e www .licitanet .
com .br . maiores informações, junto à Prefeitura municipal de Patos de 
minas, situada na rua dr . José olympio de melo, 151 – bairro eldo-
rado . Fones: (34) 3822-9642 / 9607 .

4 cm -22 1206973 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

– aVIso de HomoloGaçÃo – Homologo o Pregão eletrônico nº 
11_2019 – Processo nº 035/2019 . objeto: Contratação de seguradora 
para prestação de serviços de seguro de Casco, responsabilidade Civil 
Facultativa - rFC e acidentes Pessoais de Passageiros – aPP, para 235 
(duzentos e trinta e cinco) veículos, em favor da licitante: maPFre 
seGuros GeraIs s/a, com o valor total global de r$ 630 .000,00 
(seiscentos e trinta mil reais) . Patos de minas, 22 de março de 2019 . 
José martins Coelho – secretário municipal de administração .

2 cm -22 1206972 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
Termo de doaçÃo Nº 26416/2018 – o município de Patos de 
minas torna pública a doação, pelo ministério dos direitos Humanos, 
através da secretaria Nacional de Políticas da Promoção da Igualdade 
racial (sePPIr), 01 (um) automóvel misto utilitário, tipo suV, marca 
Citroen, modelo aircross start 1 .6 . a doação foi acordada através do 
Termo de doaçÃo Com eNCarGos Nº 26416/2018, visando 
o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao fortalecimento dos 
Órgãos e Conselhos de Promoção da Igualdade racial . Fábio amaro 
rodrigues . secretário municipal de Cultura, Turismo, esporte e lazer . 
Patos de minas, 22 de março de 2019 .

3 cm -22 1207023 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG

AVISO DE INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 
013/2019 – PROCESSO Nº 059/2019. Ratifico o parecer da Procura-
doria Geral do município e reconheço, no presente caso, a Inexigibi-
lidade de licitação por Credenciamento para contratação da empresa 
VIeIra Passos eNGeNHarIa lTda para avaliação de Imóveis 
urbanos e rurais no município de Patos de minas, visando dar suporte 
às secretarias de Planejamento e de obras Públicas, conforme Processo 
de Credenciamento 15 .946/2018, com base no artigo 25, Caput da lei 
8 .666/93 .Patos de minas, 22 de março de 2019 . José martins Coelho . 
secretário municipal de administração .

3 cm -22 1207187 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS-mG 

– Aviso de Retificação – Pregão Presencial Nº 008/2019 - Processo n.º 
044/2019 – a Comissão de Pregão Presencial da Prefeitura de Patos de 
Minas/MG retifica o edital , cujo objeto é o Registro de Preços para a 
Aquisição, nivelamento e plantio de grama esmeralda . A retificação 
completa encontra-se disponível no site: http://187 .72 .229 .145:8444/
governa-transparencia-web/paginas/ publico/lei12527/licitacoes/

consultarlicitacao .xhtml, Placard e no site do município de Patos de 
minas .a nova data para a abertura dos envelopes e propostas de habili-
tação será no dia 05/04/2019 às 15:00(quinze) horas .as demais cláusu-
las e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas . Patos 
de minas, 21 de março de 2019 . Juliana silva Caixeta – Pregoeira .

3 cm -22 1206974 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG – 

aVIso de edITal do PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 024_2019 – 
objeto: aquisição de tanques aéreos para armazenamento de emulsão 
asfáltica . acolhimento das Propostas: dia 25/03/2019 às 12:30 (doze 
horas e trinta minutos) até dia 05/04/2019 às 12:30 (doze horas e trinta 
minutos); abertura das Propostas de Preços: dia 05/04/2019 às 12:35 
(doze horas e trinta e cinco minutos); Início da sessão de disputa de 
Preços: dia 05/04/2019 às 13:00 (treze horas) . local: www .licitanet .
com .br . Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de brasília (dF) . o edital completo encontra-se disponível nos sites: 
www .patosdeminas .mg .gov .br, http://187 .72 .229 .145:8444/governa- 
transparencia-web/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarlici-
tacao .xhtml e www .licitanet .com .br . maiores informações, junto à Pre-
feitura municipal de Patos de minas, situada na rua dr . José olympio 
de melo, 151 – bairro eldorado . Fones: (34) 3822-9642 / 9607 .

4 cm -22 1206984 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAuLiSTAS-mG

extrato do edital - Processo licitatório 025/2019, Pregão Presencial n .º 
015/2019 . a P .m . de Paulistas-mG, torna público que realizar . objeto: 
registro de Preços para Contratação de empresa para compra parcelada 
de itens de composição para instalação hidráulica (caixa d agua, tubos 
sold) e telha colonial, para atender as demandas da secretaria de obras 
da P .m de Paulistas-mG . exclusiva de microempresas - me e empre-
sas de pequeno porte – ePP e microempreendedor individual – meI . 
entrega dos envelopes até o dia 05 de abril de 2019 as 08hs30min . 
Informações pelo Tel . (33) 3413-1183, o edital e demais anexos encon-
tra disponível no site do município https://paulistas .mg .gov .br/licita-
coes-novo/ .Informações e esclarecimentos protocoladas ou via e-mail 
licitacao@paulistas .mg .gov .br . arlan soares Fernandes do reis Prego-
eiro Oficial Paulistas-MG 22 de Março de 2019.

PreFeITura muNICIPal de PaulIsTas-mG
extrato do edital - Processo licitatório 026/2019, Pregão Presencial n .º 
016/2019 . a P .m . de Paulistas-mG, torna público que realizar . objeto: 
registro de preços Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento 
de forma parcelada, de peças e acessórios automotivos para a frota de 
veículos deste município, através de concessão de desconto sobre a 
Tabela de Preços do sistema audatex . exclusiva de microempresas - 
me e empresas de pequeno porte – ePP e microempreendedor indi-
vidual – meI . entrega dos envelopes até o dia 09 de abril de 2019 as 
13hs30min . Informações pelo Tel . (33) 3413-1183, o edital e demais 
anexos encontra disponível no site do município https://paulistas .
mg .gov .br/licitacoes-novo/ .Informações e esclarecimentos protocola-
das ou via e-mail licitacao@paulistas .mg .gov .br . arlan soares Fernan-
des do Reis Pregoeiro Oficial Paulistas-MG 22 de Março de 2019.

7 cm -22 1206904 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAVÃo/mG.
extrato do Terceiro Termo aditivo ao Contrato administrativo nº 
026/2018 . Processo licitatório nº 028/2018 . Pregão Presencial nº 
016/2018 . objeto: Contratação de serviços técnicos especializados 
para a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de 
convênios, projetos de captação de recursos e elaboração de prestação 
de contas, visando atender as demandas do município de Pavão-mG . 
Contratada: CedeCo- Centro de desenvolvimento Contábil ltda - 
CNPJ:12 .940 .812/0001-04 . aditivar o valor do contrato em 24,8%, 
sendo assim o valor total do contrato passa a ser r$ 53 .700,00 . Funda-
mento legal: lei 8 .666/93 . Pavão/mG, 02 de Janeiro de 2019 . luciano 
balarini – Prefeito municipal de Pavão .

3 cm -21 1206294 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrA Do ANTA-mG
a Prefeitura municipal de Pedra do anta torna pública a formalização 
do Termo de Fomento n°01/2019, celebrado com a aPae de Teixeiras, 
CNPJ n°00 .669 .539/0001-38, tendo por objeto a realização de parceria 
entre a Administração Municipal e APAE para a consecução de fina-
lidades de interesse público e recíproco propostas pela aPae envol-
vendo a oferta de serviços de ensino especial a alunos do município de 
Pedra do Anta, mediante a transferência de recursos financeiros. Pedra 
do anta, 20 de março de 2019 . João batista Viana – Prefeito .

2 cm -21 1206603 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuÇu/mG
 torna público que encontra em aberto o Processo licitatório n° 
026/2019, Tomada de Preços 002/2019, Contratação de empresa espe-
cializada para Construção de Passadouro sob a estrada do bairro Pitan-
gueiras . abertura será no dia 15/04/19 as 08:30 horas . o edital encon-
tra-se disponível no rol da Prefeitura, site www .pirangucu .mg .gov .br 
ou através do e-mail: compras@pirangucu .mg .gov .br . dúvidas pelo 
telefone (35) 3643-1222, das 08:00 as 16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -22 1206813 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG
PreGÃo Para reGIsTro de Preços Nº 004-sma/19 - o muni-
cípio 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 realizar no dia 15 de abril de 2019, às 08h30min, na sala de 
licitações do departamento de suprimentos, localizado no endereço 
abaixo mencionado, abertura do edital de PreGÃo Para reGIs-
Tro de Preços Nº 004-sma/19, para possível ForNeCImeNTo 
de medICameNTos - seCreTarIa muNICIPal de saÚde . 
o referido edital encontra-se à disposição dos interessados no site 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, 
20 de março de 2019 .

3 cm -20 1205887 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu
Torna público a retificação noProcesso Licitatório 037/2019 – Con-
corrência Pública 001/2019 .onde se lê “recapeamento asfáltico”, 
leia-se “Pavimentação asfáltica”, lembrando que a licitação será do 
tipo “menor Preço”, com critério de julgamento “menor Preço Glo-
bal” . a data da abertura continua sendo dia 24/04/2019 às 09:00h . Para 
maiores informações:Tel: (37) 3523 1000, ramal 211 .o edital poderá 
ser obtido noe-mail: editaislicitacao@pompeu .mg .gov .br ou site www .
pompeu .mg .gov .br  .
ozéas da silva Campos - Prefeito municipal .

3 cm -22 1207101 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA/mG
extrato de Contrato e extrato de ata de registro de Preços . Processo 
licitatório nº 008/19 Pregão nº 006/19 . objeto: registro de Preços para 
futura e eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Outros. Contrata-
das: auto Posto morisa ltda, CNPJ: 23 .802 .440 .0001/68, Valor Global: 
r$ 89 .759,60 (oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e sessenta centavos.); PNEUTEX LTDA, CNPJ: 16.873.226/0001-37, 
Valor Global: r$ 10 .340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais .); Tra-
tor Cav serviços ltda –me, CNPJ: 19 .040 .477/0001-29, Valor Global: 
r$ 48 .993,10 (Quarenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e 
dez centavos.) e Canedo Distribuidora de Lubrificantes Ltda, CNPJ: 
13 .169 .585/0001-10, Valor Global: r$ 11 .061,00 (onze mil e sessenta 
e um reais .) . Publique-se . Wagner mol Guimarães (Prefeito) .

3 cm -22 1206780 - 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 3201903222107360279.



 80 – sábado, 23 de março de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PErDiZES mG, 

extrato de Contrato, Processo Nº 004/2019, origem: Pregão Presen-
cial Nº: 003/2019, objeto: a contratação de empresa para fornecimento 
de medicamentos Hospitalar para Pronto atendimento e medicamen-
tos para Farmácia comunitária e medicamentos Controlados, de acordo 
com a secretária municipal de saúde – Fms, mediante Termo Contra-
tual, com as especificações constantes no Anexo I, deste Edital. Con-
tratante: Prefeitura municipal de Perdizes mG . Contratados: acácia 
Comercio de medicamentos ltda com o valor global de r$ 105 .758,20 
(Cento e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos); 
bH Farma Comercio ltda com o valor global de r$ 128 .691,00 (Cento 
e vinte e oito mil seiscentos e noventa e um reais); biohosp Produtos 
Hospitalares ltda com o valor global de r$ 91 .029,40 (Noventa e um 
mil vinte e nove reais); Cirúrgica olímpio – eIrelI com o valor glo-
bal de r$ 48 .227,40(Quarenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e 
quarenta centavos); Comercial Cirúrgica rioclarense ltda com o valor 
global de r$ 232 .652,60 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e cin-
quenta e dois reais e sessenta centavos); Cristalia Produtos Químicos 
Farmacêuticos ltda com o valor global de r$ 42 .862,16 (Quarenta e 
dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos); dimas-
ter Com de Prod Hospitalar ltda com o valor global de r$ 69 .028,00 
(seiscentos e nove mil e vinte e oito reais); dimebras Comercial Hospi-
talar ltda com o valor global de r$ 54 .723,90 (Cinquenta e quatro mil 
setecentos e vinte e três reais e noventa centavos); drm - distribuidora 
regional de medicamentos ltda com o valor global de r$ 22 .160,40 
(Vinte e dois mil cento e sessenta reais e quarenta centavos); equipar 
medico Hospitalar ltda com o valor global de r$ 678,00 (seiscentos e 
setenta e oito reais); Produtos Farmacêuticos borges ltda com o valor 
global de r$ 397 .510,33 (Trezentos e noventa e sete mil quinhentos e 
dez reais e trinta e três centavos); Pro-remédios distribuidora de Pro-
dutos Farmacêuticos e Cosme com o valor global de r$ 213 .673,75 
(duzentos e treze mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e cinco 
centavos); Pro-saúde distribuidora de medicamentos eIrelI com 
o valor global de r$ 98 .755,58 (Noventa e oito mil setecentos e cin-
quenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); soma/mG Produtos 
Hospitalares ltda com o valor global de r$ 56 .456,00 (Cinquenta e seis 
mil quatrocentos e cinquenta e seis reais); supermúsica distribuidora 
Hospitalar eIrelI com o valor global de r$ 74 .848,30 (setenta e qua-
tro mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos); Ts Farma 
distribuidora eIrelI com o valor global de r$ 24 .477,36 (Vinte e 
quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) . 
Prazo de Vigência: assinatura do contrato até 31 de dezembro 2019 . 
Vinícius de Figueiredo barreto - Prefeito municipal, Perdizes mG, 20 
de Fevereiro de 2019 .

 Prefeitura municipal de Perdizes mG, extrato de Contrato, Processo 
Nº 012/2019, dispensa N° 001/2019, edital Chamada Publica N° 
001/2019 . objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
Familiar, Ratificação de Dispensa, Considerando os pareceres favorá-
veis da Comissão Permanente de licitações desta Prefeitura municipal, 
nos termos e efeitos da lei nº 8 .666/93 e suas alterações, r a T I F I 
C o integralmente o processo de dispensa de licitação que versa sobre 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar, consubstan-
ciada no presente instrumento, foi objeto de dispensa de licitação, de 
acordo com a lei nº . 11 .947/2009, resolução/FNde/Cd nº . 038/2009 
e a resolução/Cd/FNde nº 25, de 04 de julho de 2012, e a lei n .º 
8 .666/93 e suas alterações, referente Processo n .º 012/2019, dispensa 
N° 001/2019, edital Chamada Publica nº 001/2019; Contratante: Prefei-
tura municipal de Perdizes/mG, Contratados: associação dos Produto-
res Familiares da região da boa Vista com preço total de r$ 83 .295,00 
(oitenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais), Cooperativa dos 
agricultores Familiares de uberlandia e região com preço total de r$ 
90 .630,40 (Noventa mil seiscentos e trinta reais e quarenta centavos) e 
José antônio Flausino dias com preço total de r$ 11 .328,40 (onze mil 
trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) . Vigência: até 31 de 
dezembro de 2019 . Perdizes/mG, 20 de Fevereiro de 2019 . Vinicius de 
Figueiredo barreto - Prefeito municipal .

 Prefeitura municipal de Perdizes mG, extrato de Contrato, Processo 
Nº 013/2019, origem: Pregão Presencial Nº: 011/2019, objeto: a 
contratação de empresa para fornecimento de material de Consumo 
para funcionamento do laboratório, para atender as necessidades da 
população do município de Perdizes, conforme solicitação da secre-
taria municipal de saúde - Fms, Contratante: Prefeitura municipal de 
Perdizes mG . Contratado: Hmed serviços e distribuição de Produtos 
médicos ltda com o valor global de r$ 263 .262,07 (duzentos e ses-
senta e três mil duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos) . Prazo 
de Vigência: assinatura do contrato até 31 de dezembro 2019 . Viní-
cius de Figueiredo barreto - Prefeito municipal . Perdizes mG, 18 de 
Fevereiro de 2019 .

 Prefeitura municipal de Perdizes mG, extrato – I Termo aditivo de 
Contrato Nº 014/2019 . Processo Nº 104/2018 . Pregão Presencial Nº 
076/2018 . objeto: o presente Termo de aditamento de Contrato tem 
por objeto o ajuste de preço de 4,17% do valor unitário inicial man-
tendo o equilíbrio inicial do contrato, conforme a alteração da Cláusula 
Terceira . Contratante: Prefeitura municipal de Perdizes . Contratado: 
Posto Verão ltda . do Preço: o preço unitário do Item 06 (Óleo die-
sel) passará o valor unitário para r$ 3,75 (três reais e setenta e cinco 
centavos) . Perdizes mG, 01 de março de 2019 . Vinícius de Figueiredo 
barreto - Prefeito municipal
 Prefeitura municipal de Perdizes mG, extrato – II Termo aditivo de 
Contrato Nº 013/2019 . origem: Processo Nº 104/2018 – Pregão Presen-
cial Nº 076/2018, objeto: o presente Termo de aditamento de Contrato 
tem por objeto, ajuste de preço de 2,52636%, mantendo o equilíbrio 
inicial do contrato, conforme a alteração da Cláusula Terceira, Contra-
tante: Prefeitura municipal de Perdizes . Contratado: Posto Petrobom 
ltda ePP, do Preço: o preço unitário do Item 02 (gasolina) passará o 
valor unitário de r$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos) o litro, 
Vinícius de Figueiredo barreto - Prefeito municipal, Perdizes mG, 07 
de março de 2019

22 cm -22 1206787 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA. 

extrato de Contrato . Processo licitatório nº 048/2019 Inex .005/2019 . 
objeto: Contratação de serviços técnico-especializados, serviços sin-
gulares, de advocacia especializada em direito municipal, para acom-
panhamento em geral de ações judiciais de segunda instância (Tribu-
nal de Justiça, Tribunal de Contas do estado, Tribunal regional do 
Trabalho) e para os tribunais superiores (sTJ, sTF, TrF 1ª região, 
TsT) em demandas judiciais de interesse do município de Ponte 
Nova Contratada: Mauro Bomfim Sociedade de Advogados, CNPJ Nº 
05 .908 .905/0001-88, Valor global r$ 66 .000,00 (sessenta e seis mil 
rais) . Publique-se . Wagner mol Guimarães (Prefeito) .

3 cm -22 1207212 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo CHiQuE-mG 

torna público o P . nº 015/19 PP nº 12/19 . objeto: aquisição de unifor-
mes . sessão: 11/04/2019 às 08:00 hs . edital: Prefeitura, e-mail: lici-
tacaopontochique2017@gmail .com ou pelo site . Ponto Chique-mg, 
21/03/19 ronilson lemos de souza - Pregoeiro . 

1 cm -21 1206422 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PoNTo DoS VoLANTES – mG, 

Processo de licitação nº . 026/2019, na modalidade Pregão Presen-
cial nº . 016/2019, do Tipo menor Preço, cujo objeto visa o registro 
de Preços para futura aquisição de motocicletas, para atender a secre-
taria municipal de saúde do município de Ponto dos Volantes (mG) . 
o recebimento das propostas será no dia 08/04/2019, às 09h00min . 
os atos convocatórios serão processados e julgados de acordo com as 
leis Federais nºs . 10 .520/2002 e 8 .666/93 e suas alterações, decreto 
municipal 027/2014 e decreto municipal nº . 074/2018 . o edital e seus 
anexos estarão disponíveis no site www .pontodosvolantes .mg .gov .br . 
eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao seguinte endereço de 
e-mail: licitacaopmpv@hotmail .com . Ponto dos Volantes/mG, 22 de 
março de 2019 . leandro ramos santana – Prefeito municipal .

3 cm -22 1206936 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTo FirmE/mG 
torna publico a celebração doContrato nº 008/2019, Processo licita-
tório nº 009/2018, Pregão presencial nº 009/2018 . Contratante: Pre-
feitura municipal de Porto Firme . Contratada: srT NasCImeNTo 
maQuINas e eQuIPameNTos-ePP, CNPJ: 30 .430 .510/0001-60, 
no valor de r$ 172 .000,00 (cento e setenta e dois mil reais) . Vigên-
cia: 20/03/2019 à 31/12/2019 . Porto Firme/mG, 20/03/2019 . reginaldo 
barbosa Gonçalves Prefeito municipal .

2 cm -22 1207056 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrADoS, 

torna pública a abertura do processo de licitação nº 021/2019, Pregão 
Presencial nº 009/2019, registro de Preços parafutura e eventual con-
tratação de empresa para fornecimento de massa asfáltica CbuQ para 
asfaltamento e tapa buraco de logradouros públicos diversos no muni-
cípio de Prados atendendo as necessidades da secretaria municipal 
de obras e serviços urbanos . abertura dia 03/04/2019, às 09h:00min 
horas . local: sede da Prefeitura . edital disponível no site: www .prados .
mg .gov .br . Informações somente através do e-mail: licitacao@prados .
mg .gov .br .

3 cm -20 1205778 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrADoS 

Torna pública a adesão n .º 002/2019 ao Pregão Presencial n .º 115/2018 
do município de lagoa dourada - mG, com o objeto: “registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de mata-burros metálicos, de 
acordo com as especificações e quantidades esrimadas constantes do 
ANEXO I, que é parte integrante deste edital” . Léster Rezende Dantas 
Junior . Prefeito municipal .

2 cm -21 1206655 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PrADoS
torna pública a abertura do processo de licitação nº 024/2019, Pregão 
Presencial (rP) nº 010/2019 para Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar de alunos da rede estadual de 
ensino do município de Prados, referente a linha que sai da comuni-
dade das Pitangueiras para o município de barroso, a serem executados 
em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado por itinerá-
rio – no preço do quilômetro rodado deverá está incluso a manutenção 
do veículo, o combustível e motorista, com participação exclusiva de 
me/ePP, realizar-se-á no dia 04/04/2019 às 09:00hs na sede da Prefei-
tura de Prados, o edital está disponível no site: www .prados .mg .gov .br . 
Informações somente através do e-mail: licitacao@prados .mg .gov .br .

3 cm -22 1206770 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE BErNArDES/mG. 

Proc . licitatório nº . 09/19 . Inexigibilidade nº . 01/19 . resumo do Termo 
aditivo ao Contrato de aquisição de Combustível . Contratado: Posto 
bons amigos ltda . Valor aditivo: r$ 32 .912,24 . Prazo: 13/03/19 à 
31/12/19 . Fica reajustada o valor da diesel, passando de r$ 3,58 para 
r$ 3,79 . Fica reajustado também o valor da gasolina, passando de r$ 
4,56 para r$ 4,75 . Fica reajustado ainda, o valor do etanol, passando 
de r$ 3,08 para r$ 3,29 . Presidente bernardes/mG, 13/03/19 . Jazon 
Haroldo silva almeida – Prefeito municipal .

3 cm -21 1206194 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE BErNArDES/mG

Proc . licitatório nº . 18/19 . Pregão nº . 13/19 . objeto: Contratação 
de serviços de Transporte escolar e Intermunicipal . data: 08/04/19 
às 08:00 . local: rua são José, 21, Centro . edital e informações: 
(32)3538-1136 ou pelo site www .presidentebernardes .mg .gov .br . Pre-
sidente bernardes/mG, 20/03/19 . Jazon Haroldo silva almeida – Pre-
feito municipal .

2 cm -21 1206180 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS .

 Torna Público . Processo licitatório n .º 021/2019, Inexigibilidade de 
licitação - Credenciamento n .º 001/2019 . a presente licitação tem por 
objeto Credenciamento de Leiloeiro Oficial para atender a demanda da 
Prefeitura municipal de raposos – mG para alienação de bens imóveis 
e móveis ociosos . data de credenciamento: 25/03/2019 a 15/04/2019 
das 12:00 hs as 17:30hs . os editais estarão disponíveis no site www .
raposos .mg .gov .br . demais informações na sede da Prefeitura, Praça 
da matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs . douglas Nascimento 
rodrigues – Presidente da C .P .l

3 cm -21 1206720 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG –
Chamamento Publico 003/2019 - torna público que se encontra dis-
ponível no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Chama-
mento Publico 003/2019 .
o Chamamento tem por objeto a captação de recursos para a realização 
da 80° Festa da Padroeira Nossa senhora das Neves - 2019, por meio 
de seleção de pessoas jurídicas interessadas em fornecer, a título de 
patrocínio, uma ou mais cotas, conforme lotes especificados no item 
2 .3 do edital .
 os interessados deverão realizar o credenciamento por meio de pre-
enchimento de formulário disponibilizado pelo município de ribeirão 
das Neves (anexo I) no site da Prefeitura (http://www .ribeiraodasne-
ves .mg .gov .br), devendo apresentá-lo, juntamente com a documentação 
indicada no item 3 .2, do edital .
 as inscrições deverão ser realizadas aos cuidados da Comissão de 
eventos da Prefeitura, na secretaria municipal de esportes e Cultura, 
situada a rua ari Teixeira da Costa, nº 1099, bairro savassi, ribeirão 
das Neves, de segunda a sexta-feira, de 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 
16:00h exceto feriados e pontos facultativos até o dia 13 de julho de 
2019, podendo ser prorrogado prazo ou não a critério da comissão do 
evento . alex de almeida Ferreira silva /Presidente da CPl .

5 cm -22 1206789 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG 
–Chamamento Publico 001/2019 - torna público que se encontra dis-
ponível no site www .ribeiraodasneves .mg .gov .br, o edital do Chama-
mento Publico 001/2019 . o presente Chamamento tem por objeto a 
seleção de pessoas jurídicas interessadas
em fornecer, a título de apoio, um ou mais itens, a serem utilizados nos 
dos “CamPeoNaTos de FuTsal masCulINo e FemININo 
e VoleIbol masCulINo da seCreTarIa muNICIPal de 
esPorTe e CulTura”
3 .1 os interessados deverão realizar o credenciamento por meio de pre-
enchimento de formulário disponibilizado pelo município de ribeirão 
das Neves (anexo I) do edital, no site da Prefeitura (http://www .ribeira-
odasneves .mg .gov .br), devendo apresentá-lo, juntamente com a docu-
mentação indicada no item 3 .2, do edital aos cuidados da secretaria 
municipal de esportes e Cultura, situada a rua ari Teixeira da Costa, nº 
1099, bairro savassi, ribeirão das Neves, de segunda a sexta-feira, de 
09:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:00h exceto feriados e pontos faculta-
tivos do dia 26 de março ao dia 25 de abril de 2019 . alex de almeida 
Ferreira silva /Presidente da CPl .

4 cm -22 1206812 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA-mG. 
aVIso de CHamameNTo PublICo . o município de rIo 
CasCa – mG, torna público para conhecimento dos interessados que 
estará recebendo até às 16:00 horas do dia 26 de abril de 2019, os enve-
lopes para o chamamento público de parcerias nº 002/2019, para cele-
bração dos termos de parcerias, na forma prevista das leis Federais 
13 .019/14 e 13 .204/15 . rio Casca, 22 de março de 2019 . adriano de 
almeida alvarenga-Prefeito municipal .

2 cm -22 1206911 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA
lICITaçÃo 036/2019

o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licitação 
nº 036/2019, na modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” 
e julgamento pelo “Tipo menor Preço”, para contratação de microem-
presas (me), empresas de Pequeno Porte (ePP) e/ou microempreen-
dedor Individual (meI) execução de serviço de controle de pragas em 
diversos imóveis e logradouros públicos pertencentes ao município de 
rio Pomba/mG . a sessão terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do 
dia 10 de abril de 2019, na sala de licitações da Prefeitura, situada à 
av . raul soares, 15, no município de rio Pomba/mG . o edital de lici-
tação está à disposição dos interessados nos dias úteis no local já men-
cionado no horário comercial . rio Pomba, 21 de março de 2019 .Carla 
Nolasco martins Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -22 1206768 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA

 – lICITaçÃo 035/2019
o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licitação 
nº 035/2019, na modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” 
e julgamento pelo “Tipo menor Preço”, para contratação de microem-
presas (me), empresas de Pequeno Porte (ePP) e/ou microempreende-
dor Individual (meI) execução de serviço apresentação de peça teatral 
educativa, condução de quis e palestras sobre dengue, chikungunya e 
febre amarela . a sessão terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do 
dia 08 de abril de 2019, na sala de licitações da Prefeitura, situada à 
av . raul soares, 15, no município de rio Pomba/mG . o edital de lici-
tação está à disposição dos interessados nos dias úteis no local já men-
cionado no horário comercial . rio Pomba, 21 de março de 2019 .Carla 
Nolasco martins Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -21 1206701 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riTáPoLiS

torna pública a abertura do Processo de licitação nº 016/2019, Pregão 
Presencial rP nº 07/2019 objetivando o registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de gêneros alimentícios para “lanches” e “refei-
ções” . abertura dia 04/04/2019, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura, 
Pça Tiradentes, 340 – Centro . mais informações poderão ser obtidas 
através do tel: (32) 3356-1136 ou no site: www .ritapolis .mg .gov .br . 
Higino Zacarias de souza – Prefeito municipal .

2 cm -21 1206556 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá,

 aTraVÉs seCreTarIa muNICIPal de saÚde de sabarÁ 
– CadasTro: Cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para 
comercialização/dispensação de medicamentos retinoícos de uso sis-
têmico (lista C2), em cumprimento às Portarias sVs/mG n° 344 de 
12/06/1998 e n° 06 de 01/02/1999 .emPresa: drogaria araújo s .a . 
CNPJ: 17 .256 .512/0140-95 . eNdereço: Praça bueno brandão, N° 
15, Centro, sabará-mG . CadasTro Nº: 001/2019 . sabará, 21 de 
março de 2019 . Paulo Henrique lourenço da silva . Coordenador de 
Vigilância sanitária . sabará, 29 de outubro de 2018 . (a) Wander José 
Goddard borges – Prefeito .

3 cm -21 1206713 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

EXTRATO DO CONTRATO Nº040/2019 – Partes: Município de 
sabará e medICom eIrelI - me . objeto: aquisição de medica-
mentos baseados em percentual de desconto sobre os preços fixados na 
tabela de preços de medicamentos do Governo Federal, ministério da 
saúde/Cmed, em atendimento à secretaria municipal de saúde, con-
forme Processo Interno nº 249/2019 e anexo único deste instrumento . 
Valor: r$4 .000 .000,00 . data: 13/03/2019 . Prazo:12 meses . (a) Wander 
José Goddard borges – Prefeito .

2 cm -22 1206849 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá -

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019. Par-
tes: município de sabará e a empresa NoVo dIa serVIços lTda 
- ePP . objeto: Promover registro de preço, consignado em ata, para 
eventual e futura contratação de empresa do ramo para a execução de 
serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédios próprios muni-
cipais e dos locados que estiverem sob responsabilidade da adminis-
tração incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, em aten-
dimento a secretaria municipal de obras, conforme Processo Interno 
nº 3784/2018 e anexo único integrante deste . Valor: r$2 .500 .000,00 . 
data: 19/03/2019 . Prazo: 12 meses . (a) Wander José Goddard borges 
– Prefeito .

3 cm -22 1207137 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SACrAmENTo-mG

2º aVIso de reTIFICaçÃo - Tomada de Preços Nº 003/2019 
- edITal Nº 015/2019 - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 017/2019 
- Tomada de Preços Nº 003/2019 - obJeTo: Contratação de 
empresa especializada de engenharia e construções elétricas para exe-
cução de extensão de rede de distribuição de energia elétrica e Ilumi-
nação Pública no município de sacramento, com fornecimento de toda 
infraestrutura, equipamentos, mão de obra e todo material necessário à 
execução da obra, conforme especificações discriminadas no Projeto 
básico e seus anexos . o município de sacramento, estado de minas 
Gerais, torna público a Retificação do Edital e seus anexos do Processo 
em epígrafe, nos moldes a seguir: 1 – QuaNTo ao PaGameNTo - 
em Todo o edital e seus anexos, onde se lê: - as ordens de serviços 
serão fornecidas parceladamente a critério da contratante e abrangerá 
partes do projeto, justificando que essa medida se respalda no potencial 
de liquidez e na cronologia da disponibilidade financeira da contratante 
- a cada ordem de serviço concluída gerará um boletim de medição 
conforme consta no memorial descritivo e seu pagamento será efetuado 
em até 90 (noventa) dias após a emissão da nota fiscal correspondente 
ao citado boletim de medição, conforme disponibilidade financeira da 
CoNTraTaNTe . leia-se: - a ordem de serviço será fornecida pela 
contratante . - após a ordem de serviço executada, gerará um boletim 
de medição conclusivo do total da obra e seu pagamento será efetu-
ado em até 180 dias, a partir da emissão da competente Nota Fiscal . 
Em que pesem alterações, para os fins dos dispostos na Lei Federal n. 
8666/93, altera-se a data da sessão pública do certame, para às 8:00h do 
dia 15 de abril de 2019 . as demais disposições do edital e anexos do 
processo licitatório em referência permanecem inalteradas . a presente 
retificação visa resguardar a Municipalidade do pleno atendimento aos 
princípios que regem a administração Pública e a lei de licitações . 
sacramento/mG, 21 de março de 2019 . Wesley de santi de melo Pre-
feito municipal

Tomada de Preços Nº 005/2019 o município de sacramento 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Tomada 
de Preços, em regime de meNor Preço Global, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para 
execução das obras de construção de um consultório odontológico e 
uma sala de atendimento médico na ubs milton skaff, no bairro Per-
pétuo socorro, conforme Projeto básico e anexos . abertura: às 13:30 
horas do dia 11 de abril de 2019 . Fundamento legal nº 8 .666/93 e alte-
rações . o edital encontra-se à disposição dos interessados no horário 
das 7 às 16 horas no departamento de Compras desta Prefeitura, situ-
ado à Praça monsenhor saul amaral, nº 512, Centro, sala 12/ site www .
sacramento .mg .gov .br ou sua solicitação através do e-mail (licitação@
sacramento .mg .gov .br) . sacramento, 22 de março de 2019 . Wesley de 
santi de melo Prefeito municipal

11 cm -22 1206764 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALTo DA DiViSA- mG, 

torna público que realizará Processo licitatório Nº 016/2019 Pre-
gão Presencial srP– Nº 006/2019 às 09h00 min do dia 05/04/2019 . 
obJeTo: registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender usuários do sus-sistema único de saúde com base no maior 
percentual de desconto sobre a tabela Cmed/aNVIsa . Informações 
sobre edital através do tel . (33) 3725 1250 ou email: licitacao@salto-
dadivisa .mg .gov .br . salto da divisa-mG, 21/03/2019 . Consuélia P . da 
silva . Pregoeira

2 cm -21 1206705 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA BárBArA/mG
rePublICaçÃo . Tomada de Preços Nº 002/19 - PrC Nº 
046/19 . menor Preço Global . objeto: execução de tabuleiro em con-
creto armado no pontilhão do triângulo central em santa bárbara/mG, 
conforme edital . data da sessão: 09/04/19 às 08 horas, na Pç Cleves 
de Faria, 104, Centro . edital à disposição no site: www .santabarbara .
mg .gov .br e na divisão de Compras . 21/03/2019 . a) márcia Izabel de 
souza Costa - secretária mun . adm . Pública .

2 cm -21 1206594 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

BárBArA Do moNTE VErDE/mG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 Quarto Termo aditivo ao Contrato nº 037/2017, Processo licitatório 
nº 042/2017, Tomada de Preço nº 002/2017 . objeto: Contratação de 
empresa do ramo de construção civil para execução de obra de engenha-
ria para reforme das unidades de saúde na sede do município sendo: 
unidade básica de saúde – ubs, rua Padre Caetano Navázio, esquina 
com a rua manoel duarte da silveira, Centro, santa bárbara do monte 
Verde/mG e unidade básica de saúde – PsF, rua Camilo Nominato 
de Paula, s/n, são Cristóvão, santa bárbara do monte Verde/mG, con-
forme Convênio nº 1321003425/2015 e Primeiro Termo aditivo ao 
Convênio nº 1321003425/2015 da secretaria de estado da saúde de 
minas Gerais, referente à prorrogação do prazo de vigência do contrato . 
Contratante: Prefeitura municipal de santa bárbara do monte Verde . C
ontratada:Contratada:CoNsTruTora sHammaH lTda-me, ins-
crita no CNPJ sob nº 18 .324 .952/0001-26 .Vigência do Termo aditivo: 
10/01/2019 à 10/04/2019 . ana Paula de almeida Carvalho, Presidente 
da Comissão Permanente de licitação .

4 cm -22 1206845 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

Termo de adJudICaçÃo e HomoloGaçÃo
PreGÃo eleTrÔNICo reGIsTro de Preço Nº 009/2019
objeto: contratação eventual e futura de locação de veículos leves e 
pesados e máquinas para obras e serviços, com e sem condutor . o Pre-
goeiro Carlos José Cândido martins adJudICa o objeto às empresas:
 Cooperativa de transportes e serviços urbanos e rurais, no valor total 
de r$ 2 .598 .800,00;
Wr transporte e Terraplenagem, no valor total de r$ 6 .088 .806,00; 
m&e aluguel de Carros ltda, no valor total de r$ 735 .516,00;
lógica Transportes limitada, no valor total de r$ 1 .523 .700,00;
leaphar locadora de Veículos eireli, no valor total de r$ 
3 .606 .000,00;
King automotores ltda, no valor total de r$ 87 .600,00 .
o secretário de administração e Gestão de Pessoas, sr . Thomás lafetá 
alvarenga, adjudica o objeto às empresas:
rondave ltda, no valor total de r$ 1 .242 .000,00;
 Cascalheira santa luzia ltda, no valor total de r$ 4 .799 .200,00;
m&e aluguel de Carros ltda, no valor total de r$ 889 .620,00;
e HomoloGa o procedimento em 21/03/2019, para seu efeito jurí-
dico e legal .

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS:
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 043/2019 – empresa m&e alu-
guel de Carros ltda, no valor total de r$ 1 .618 .080,00, com validade 
de 12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 044/2019 – empresa rondave 
ltda, no valor total de r$ 1 .242 .000,00, com validade de 12 meses . 
assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 045/2019 – empresa leaphar 
locadora de Veículos eireli, no valor total de r$ 3 .606 .000,00, com 
validade de 12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 046/2019 – empresa lógica 
Transportes limitada, no valor total de r$ 1 .523 .700,00, com validade 
de 12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 047/2019 – empresa Wr trans-
porte e Terraplenagem, no valor total de r$ 6 .088 .806,00, com validade 
de 12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 048/2019 – empresa Cascalheira 
santa luzia ltda, no valor total de r$ 4 .799 .200,00, com validade de 
12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 049/2019 – empresa Coopera-
tiva de transportes e serviços urbanos e rurais, no valor total de r$ 
2 .598 .800,00, com validade de 12 meses . assinada em 21/03/2019 .
aTa de reGIsTro de Preço Nº: 050/2019 – empresa King auto-
motores ltda, no valor total de r$ 87 .600,00, com validade de 12 
meses . assinada em 21/03/2019 .

Contrato nº: 91/2019– Pregão eletrônico rP n° 037/2018–dIsTrI-
buIdora mulTIPla lTda, objeto: Gêneros Perecíveis Hortifruti-
granjeiros . Valor r$ 117 .070,00, assinado em 28/02/2019 .

1° Termo aditivo ao Contrato n° 91/2019– dIsTrIbuIdora mulTI-
Pla lTda, reequilíbrio valor: 93 .710,00, assinado em 04/03/2019 .

12 cm -22 1207221 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mAriA Do SALTo

torna público que realizará no dia 04/04/2019 ás 09hras00min Pl 
007/2019 PP 004/2019 objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de materiais de limpeza, descartáveis, utensílios para 
cozinha e higiene pessoal . realizará no dia 08/04/2019 às 09hras00-
min Pl 007/2019 PP 005/2019 objeto: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de material didático, expediente, pedagógico, brin-
quedos, armarinho, artesanatos, playground e outros . editais e infor-
mações encontram-se à disposição dos interessados no setor de licita-
ções, (33)37271144/1145 site: http://www .santamariadosalto .mg .gov .
br/licitacao nos dias úteis, no horário de 08 às 13 horas . Édio aguilar 
rocha . Pregoeiro .

3 cm -22 1206821 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTANA Do PArAÍSo – mG - 

EXTRATO 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 09/2017, oriundo do PP 
07/2017 . Contratada: master Gestão Tecnologia lTda me, CNPJ 
17 .316 .566/0001-20, cujo objeto é aditamento de prazo da contratação 
de empresa especializada na Prestação de serviços de fornecimento 
de licença de uso de sistema de Gestão Pública, para a administração 
direta do município de santana do Paraíso, com garantias e manuten-
ção, conversão de dados, implantação e suporte técnicos extraordinário . 
santana do Paraíso, 28 de fevereiro de 2019 . luzia Teixeira de melo/
Prefeita municipal .

3 cm -21 1206610 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA

Proc . 28/17 . extrato do Terceiro Termo aditivo do contrato de prestação 
de serviços de desenvolvimento de projetos e consultoria de engenharia 
civil, referente ao Processo 028/2017-Pregão 027/2017, que celebram 
entre si o município de santana de Pirapama e C .K .W Projetos, enge-
nharia e serviços-me . o objeto do presente instrumento é o aditamento 
da cláusula décima do contrato originário firmado entre as partes, em 
19/05/2017, que fica aditado pelo prazo de 07 (sete) meses a contar 
de sua assinatura, em 17 de fevereiro de 2019 . 2- extrato do Terceiro 
Termo aditivo do contrato de prestação de serviços de desenvolvi-
mento de software de sistema para a administração Pública, referente 
ao Processo 027/2017, que celebram entre si o município de santana 
de Pirapama e memory Projetos e desenvolvimento de sistemas ltda . 
o objeto do presente instrumento é o aditamento da cláusula décima 
primeira do contrato originário firmado entre as partes, em 18/05/2017, 
que fica aditado pelo prazo de 07 (sete) meses a contar de sua assina-
tura, em 16 de fevereiro de 2019; 3 - extrato do Primeiro Termo aditivo 
do contrato de prestação de serviços de cópias e impressões, referente 
ao Processo 007/2018, que celebram entre si o município de santana de 
Pirapama e Copycentro ltda-ePP . o objeto do presente instrumento é o 
aditamento da cláusula décima do contrato originário firmado entre as 
partes, em 16/02/2018, que fica aditado pelo prazo de 12 (doze) meses 
a contar de sua assinatura, em 16 de fevereiro de 2019 . santana de Pira-
pama 21 de março de 2019 . 

5 cm -21 1206404 - 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 3201903222107360280.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 81 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT –mG

Pregão Presencial 015/19, Pregão Presencial 
016/19 e Pregão Presencial 017/19

PP015/19 obj . Futura e eventual aquisição de medalhas e troféus para 
atender eventos esportivos e eventos apoiados pela Pref . municipal . 
abertura: 03/04/19 às 14h;
PP016/19 obj . Futura e eventual aquisição de extintores . abertura: 
03/04/19 às 9h;
PP017/2019 . obj . Contratação de empresa especializada para futura 
e eventual realização de sessões de oxigenoterapia Hiperbárica em 
atendimento a pacientes do sus . abertura: 04/04/2019 às 14h . edi-
tal: www .santosdumont .mg .gov .br . Informações: 32 3252-7400 . Carlos 
alberto de azevedo – Prefeito municipal .

3 cm -22 1207134 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo FELiX DE miNAS/mG

 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019. Ratifico a Inexi-
gibilidade de licitação nº 02/2019 . obJeTo: apresentação em palco, 
ao vivo da dupla “matogrosso & mathias” no dia 19 de julho de 2019 
no 23º Aniversário e XVIIl Cavalgada do Município de São Félix de 
minas - mG, sendo o início do show previsto para 23h30min e dura-
ção mínima de duas horas e meia . FaVoreCIdos: b4 Produções 
arTIsTICas eIrelI Valor: r$ 75 .000,00 . em 18/03/2019 . Cleu-
dison Luiz da Silva – Prefeito Municipal.INEXIGIBILIDADEDE 
LICITAÇÃO Nº 03/2019. Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 
03/2019 . obJeTo: apresentação em palco, ao vivo do CaNTor 
“SORÓ SILVA” no dia 20 de julho de 2019 no 23º Aniversário e XVIIl 
Cavalgada do município de são Félix de minas - mG, sendo o início 
do show previsto para 23h30min e duração mínima de duas horas e 
meia . FaVoreCIdos: Wb Produções arTÍsTICas e musI-
CaIs lTda Valor: r$ 28 .000,00 . em 18/03/2019 . Cleudison luiz 
da silva – Prefeito municipal .

4 cm -20 1205954 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GErALDo DA PiEDADE – mG - 
ProCesso lICITaTÓrIo N:005/2019 - aVIso de lICITaçÃo 
–o município de são Geraldo da Piedade/mG, comunica através da 
CPl, que abrirá o ProCesso lICITaTÓrIo N:005/2019, na moda-
lidade Pregão Presencial para registro de Preços N°:004/2019, tipo 
menor Preço por Item, cujo objeto é o fornecimento parcelado de pro-
dutos e materiais químicos (sulfato de alumínio, Hipoclorito de cálcio, 
Hidróxido de Sódio e Ácido Fluossilicío), paraa purificaçãoe análise 
deágua, destinado ao sistema de Tratamento de Água da sede do muni-
cípio . a abertura dos envelopes de habilitação dar-se-á ás 09h00 do dia 
04/04/2019, 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 - centro, nos dias úteis no 
horário de 07h30min às 11h30min e das 13h00 às 17h00 . Informações 
Tel/Fax: (33) 3238-1117 . email: cplsaogeraldo2@gmail .com . Nilda 
maria Pereira Farias – Presidente da CPl .

PreFeITura muNICIPal de sÃo Geraldo da PIedade – 
MG - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No:001/2019 
– Município de São Geraldo da Piedade X a empresa Materiais de 
Construção Fortaleza ltda - me - CNPJ:66 .383 .134/0001-47 - r$ 
2 .615 .773,90 (dois milhões e seiscentos e quinze mil e setecentos e 
setenta e três reais e noventa centavos) . obJeTo: Fornecimento par-
celadode materiais de Construção em geral, destinados à manuten-
ção de todas as secretarias municipais . VIGÊNCIa: 05/02/2019 a 
05/02/2020 .

PreFeITura muNICIPal de sÃo Geraldo da PIedade – 
MG -EXTRATO DO CONTRATO Nº:006/2019 firmado pelo municí-
pio de São Geraldo da Piedade X a empresa Colefar Ltda - ME - CNPJ: 
04 .962 .103/0001-93 . obJeTo: Coleta, transporte e tratamento, incine-
ração e destinação final de resíduos de serviço de saúde. VALOR: R$ 
8 .190,00 (oito mil e cento e noventa reais) . Vigência: data da assina-
tura até 31/12/2019 .

PreFeITura muNICIPal de sÃo Geraldo da PIedade – 
MG -EXTRATO DO CONTRATO Nº:007/2019 firmado pelo municí-
pio de São Geraldo da Piedade X a empresa espaço livre Comércio de 
Gás ltda - me - CNPJ:11 .438 .950/0001-19 . obJeTo: Fornecimento 
de recarga de gás de cozinha (GlP) em botijões de 13 kg, para aten-
der a demanda das secretarias requisitante do município . Valor: r$ 
18 .500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) . Vigência: data da assina-
tura até 31/12/2019 .

PreFeITura muNICIPal de sÃo Geraldo da PIedade 
– MG - EXTRATOS DE CONTRATOS Nos:008; 009; 010; 011 e 
012/2019 – Município de São Geraldo da Piedade X os profissionais: 
No:008/2019 – sr . Gersi antonio de França - r$ 135 .000,00 (cento 
e trinta e cinco mil reais); No:009/2019 - sr . laercio martins maciel 
- r$ 210 .000,00 (duzentos e dez mil reais);No:010/2019 - sr . milton 
Pereira da silva - r$ 59 .200,00 (cinquenta e nove mil duzentos reais); 
No:011/2019 - sr . José Ângelo dos santos - r$ 50 .320,00 (cinquenta 
mil e trezentos e vinte reais) e No:012/2019 - sr . ricardo Ferreira Costa 
- r$ 83 .600,00 (oitenta e três mil e duzentos reais) . obJeTo: loca-
ção de veículos para a prestação de serviços de transporte de alunos 
das redes municipal e estadual de ensino da zona rural para a sede do 
município, universitário e diversos durante os períodos escolares e de 
pessoas, visando atender as necessidades das secretarias municipais . 
VIGÊNCIa: data da assinatura até 31/12/2019 . 

13 cm -22 1207250 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do ABAETÉ/mG
Torna público que realizará Processo licitatório nº 018/2019, Pregão 
Presencial nº . 012/2019 (srP), objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de recuperação de vias pavimentadas (tapa-bu-
racos), abertura dia 03/04/2019 às 09:00 hs; Processo licitatório nº 
019/2019, Pregão Presencial nº . 013/2019 (srP), objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios (carnes), abertura dia 04/04/2019 às 09:00 hs; Pro-
cesso licitatório nº 020/2019, Pregão Presencial nº . 014/2019 (srP), 
objeto: aquisição de conjunto de viga metálica para ponte, abertura dia 
05/04/2019 às 09:00 hs; Processo licitatório nº 021/2019, Pregão Pre-
sencial nº . 015/2019 (srP), objeto: aquisição de materiais de constru-
ção diversos, abertura dia 08/04/2019 às 09:00 hs; Processo licitatório 
nº 022/2019, Pregão Presencial nº . 016/2019 (srP), objeto: aquisição 
de material médico hospitalar de consumo, abertura dia 09/04/2019 
às 09:00 hs; Processo licitatório nº 023/2019, Pregão Presencial nº . 
017/2019 (srP), objeto: contratação de empresa para prestação de ser-
viços de locação, montagem, assistência e desmontagem de brinque-
dos recreativos, abertura dia 10/04/2019 às 09:00 hs; Processo lici-
tatório nº 024/2019, Concorrencia nº .001/2019, objeto: concessão de 
uso para exploração de espaço de bem público municipal, abertura dia 
24/04/2019 às 09:00 hs; Processo licitatório nº 025/2019, leilão nº . 
001/2019, objeto: alienação de veículos e equipamentos, abertura dia 
12/04/2019 às 09:00 hs . Informações: setor de licitações, Praça mes-
sias mattos, 110, Centro, CeP:38 .790-000; email: licitacao@saogonca-
lodoabaete .mg .gov .br . edital completo no site: www .saogoncalodoaba-
ete .mg .gov .br . Fone/fax:(38)3563-1216/ 1126 .

6 cm -20 1205958 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG
 Processo licitatório Nº 153/2018 – Concorrência Pública Nº 010/2018 
- Contratação de empresa para execução da 2ª etapa da escola em 
Tempo Integral do bairro recreio, em são Gonçalo do rio abaixo/
mG . a CPl informa que em 08/03/2019 foi realizado o julgamento do 
anexo III - Planilhas de Preços, onde o licitante Construtora Hr domí-
nio ltda foi considerado vencedor, por apresentar o menor valor global 
para execução dos serviços . a CPl informa ainda que a empresa dimi-
nas Construções eireli - ePP em 15/03/2019, apresentou recurso contra 
a decisão da CPl . a CPl com base no Parecer da Procuradoria Jurídica 
decide maNTer a deCIsÃo Que deClarou VeNCedor o 
licitante Construtora Hr domínio ltda, conforme aTa de reuNIÃo 
EXTRAORDINÁRIA. São G. Rio Abaixo, 20 de março de 2019.

3 cm -21 1206550 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo

a Pregoeira e equipe de apoio informam que realizará Processo licita-
tório 35/2019 - Pregão Presencial N .º 22/2019 – registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, atendendo as 
necessidades da secretaria municipal de saúde do município de são 
Gonçalo do rio abaixo/mG . recebimento/ abertura das Propostas 
será realizada, a partir das 09:00 horas no dia 04/04/2019 e a etapa 
de lances será realizada, a partir das 08:30 horas, no dia 10/04/2019, 
no setor de licitações da Prefeitura municipal-r . Henriqueta rubin, 
nº 27-Centro-s .G .r .a . o edital completo poderá ser obtido no mesmo 
endereço ou através do site oficial do órgão: www.saogoncalo.gov.br. 
s . G . r . abaixo, 22 de março de 2019 .antônio Carlos Noronha bica-
lho – Prefeito municipal . 

3 cm -22 1207054 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG
 referente ao Termo de Contrato N .º 009/2019 . Partes: P .m .s .G .r .a . e 
duarte e reis ltda . onde se lê: objeto: aquisição de alimentação esco-
lar, atendendo às necessidades da secretaria municipal de educação 
da P .m .s .G .r .a . . leia-se: Contratação de veículos diversos para trans-
porte de alunos, atendendo as necessidades da secretaria municipal de 
educação da P .m .s .G .r .a .
 Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo/mG – 2º aditivo 
ao contrato Nº 172/2017 . Valor: r$ 33 .822,79 .
 Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo/mG – 2º aditivo 
ao contrato Nº 173/2017 . Valor: r$ 58 .997,61 .

3 cm -21 1206545 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG
2º aditivo ao Termo de Contrato 075/2017  . Partes: PmsGra e empório 
Card ltda . Período : 12 meses . Valor: 12 meses . Valor: r$ 565 .168,50 .

1 cm -22 1207132 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo

Torna público – aviso de suspensão de licitação: Processo licitató-
rio Nº . Pmsg/Cpl/006/2019 . Pregão Presencial Nº . 005/2019 . objeto: 
“ Contratação de Instituição Financeira Para Centralizar e Processar 
os Créditos da Folha de Pagamento dos servidores ativos, Inativos 
e Pensionistas da Prefeitura municipal de são Gotardo, e efetuar os 
depósitos ou Transferências bancárias Para a Conta Indicada Para 
Cada servidor Constante da Folha de Pagamento ” . “Comunica-se a 
suspensão do Processo Citado acima Para maiores adequações Con-
forme despacho do Prefeito municipal” . esclarecimentos Poderá ser 
obtido No site Www .saogotardo .mg .Gov .br . Telefone: (34) 3671-
7127 .e email: licitacaosg@Gmail .Com . são Gotardo, 22 de março 
de 2019 . Prefeito municipal: seiji eduardo sekita .

3 cm -22 1206945 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

JoÃo BATiSTA Do GLÓriA/mG
Pregão Presencial nº 016/2019 . Procedimento licitatório nº 206/2019 . 
Sessão Oficial dia 09/04/2019 às 08:00 hs. Objeto: “Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais escolares, de escritório, 
tecidos e aviamentos para uso das secretarias municipais de são João 
batista do Glória/mG”  .o edital poderá ser retirado pelo site: www .
gloria .mg .gov .br ou retirado na sede da Prefeitura municipal na sala de 
licitações  . Informações pelo telefax (35) 3524-0908 . são João batista 
do Glória/mG, 20/03/2019 . laila Cristina Pereira/Pregoeira .

3 cm -20 1205752 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA LAGoA-mG

aviso contendo o resumo do edital . Credenciamento 03/19 . a Pre-
feitura municipal de são João da lagoa/mG, torna público que está 
aberto o prazo para o Credenciamento nº003/2019, Processo licitató-
rio nº 014/2019 . objeto: Credenciamento para contratação de shows 
artísticos (bandas e/ou artistas) para apresentações musicais, em 
diferentes estilos, para atender aos eventos/Festividades municipais . o 
Credenciamento ocorrerá a partir da data de sua publicação, válido até 
31/12/2019, sem qualquer exclusividade, nos termos da legislação em 
vigor . Informações: setor de licitações, av . Coração de Jesus, nº 1005, 
centro, pelo site www .saojoaodalagoa .mg .gov .br, email licita .pmsjl@
yahoo .com .br . Telefone: (38) 3228-8133 . são João da lagoa, 22 de 
março de 2019 . José rodrigo de Jesus Fonseca – Presidente da CPl .

3 cm -22 1207168 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA LAGoA/mG

aviso decisão de Impugnação PP 04/19 . a Prefeitura municipal de são 
João da lagoa - mG, através da Pregoeira, comunica aos interessados 
e participantes do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 
004/2019, Processo nº 009/2019, que tem por objeto Contratação de 
empresas especializadas em serviços de locação de equipamentos e 
estrutura para eventos e shows, a decisão pela ProCedÊNCIa da 
impugnação apresentada pela empresa alliance Produção e estruturas 
para eventos ltda, e informa que após reavaliação técnica do Instru-
mento convocatório, será designada nova data para a realização do pre-
gão . são João da lagoa, 21 de março de 2019 . betânia saraiva eulálio 
- Pregoeira . 

3 cm -21 1206384 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi 

torna público a raTIFICaçÃo da dispensa n° 062/2019, Contrato 
n° 023/2019 e Processo n° 066/2019-Credor ComPaNHIa mINeIra 
de auTomoVeIs lTda CNPJ 24 .344 .495/0001-34 objeto: revisão 
de Veìculos em Garantia–Valor: r$195,00,00 .em conformidade com o 
Artigo 24, II XVII da Lei Federal n°8.666/93- Nivaldo José de Andrade 
– Prefeito municipal .

2 cm -22 1206912 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL  .

Proc . licitatório nº . 022/2019 - Tomada de Preços nº 001/2019 . adjudi-
cação . objeto: contratação de empreitada por preço global de execução 
de complementação de obra de construção civil de uma unidade de cre-
che PrÓ-INFÂNCIa TIPo 2 CoNVeNCIoNal no município de são 
José do Goiabal, inserido no PaC 2 n° 10901/2014 .Foi declarada ven-
cedora e adjudicado o objeto em favor da empresa: Construtora empre-
endimentos Quaresma e Cia lTda me CNPJ n° 13 .525 .230/0001-16 
no valor de de r$ 406 .766,55 . (quatrocentos e seis mil, setecentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), são José do Goiabal, 
14 de março de 2019 .
PreFeITura muNICIPal de sÃo JosÉ do GoIabal .
Proc . licitatório nº . 022/2019 - Tomada de Preços nº 001/2019 . Homo-
logação . Faz tornar público que foi homologado ato de adjudicação 
promovido em favor de Construtora empreendimentos Quaresma e Cia 
lTda me CNPJ n° 13 .525 .230/0001-16 no valor de r$ 406 .766,55 . 
(quatrocentos e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 
cinco centavos), são José do Goiabal, 14 de março de 2019 .

4 cm -21 1206526 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL

 extrato de contrato . Proc . lic . nº . 022/2019 - Tomada de Preços nº 
001/2019 . objeto: contratação de empreitada por preço global de exe-
cução de complementação de obra de construção civil de uma unidade 
de creche PrÓ-INFÂNCIa TIPo 2 CoNVeNCIoNal no município 
de são José do Goiabal, inserido no PaC 2 n° 10901/2014 . Contra-
tada: Construtora empreendimentos Quaresma e Cia lTda meCNPJ 
n° 13 .525 .230/0001-16; Contrato: 025/2019 . r$ 406 .766,55 . (quatro-
centos e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos) . Vigência: 14/03/2019 a 31/12/2019 . são José do Goiabal, 
14 de março de 2019

3 cm -22 1206932 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SÃo SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG . 
Processo de licitação, modalidade Pregão nº 015/2019, Presencial, Pro-
cesso nº 0408/2019, tipo menor preço por item . objeto: registro de pre-
ços para escolha mais vantajosa e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis, destinados 
a diversos setores desta prefeitura, com entrega parcelada, pelo perí-
odo de 06 meses, com itens exclusivos a participação de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, item em 
cota reservada para as mesmas e item de livre participação . a abertura 
será dia 05 de março de 2019, às 09:30 Horas . o edital completo e as 
demais informações relativas a presente licitação encontram-se à dis-
posição no site: www .ssparaiso .mg .gov .br e na Prefeitura municipal, 
Gerência de Compras e licitações, na Praça Inês Ferreira marcolini, nº 
60, lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx) 
3539-7015, diariamente das 11:30 e das 17:30 horas, onde poderão ser 
lidos, examinados e adquiridos . são sebastião do Paraíso – mG, 22 de 
março de 2019 . rosiély mercês de souza Volpe – Pregoeira .

4 cm -22 1207192 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo Do PArAÍSo - mG.
 Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, 
Processo nº 00133/2019, registro de Preços nº 002/2019, tipo menor 
Preço por Item . objeto:registro de Preços para escolha mais vantajosa 
e eventual contratação de empresa, objetivando o fornecimento de leite 
de vaca integral, pasteurizado, tipo C, destinados a atender diversos 
setores que integram esta Prefeitura, pelo período de 12 meses, com 
entrega parcelada de acordo com as necessidades da administração, 
com item de participação exclusiva de meI (microempreendedor Indi-
vidual), me (microempresa) e ePP (empresa de Pequeno Porte), e item 
de livre participação . a abertura será dia05 de abril de 2019, às 13:30 
horas . o edital completo e as demais informações relativas a presente 
licitação encontram-se disponível no site: www .paraiso .mg .gov .br e 
na Prefeitura municipal, Gerência de Compras e licitações, na Praça 
Inês Ferreira marcolini, nº 60 – Piso superior, bairro lagoinha, nesta 
cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, dia-
riamente das 11:30 às 17:30 horas, onde poderão ser lidos, examinados 
e adquiridos . são sebastião do Paraíso – mG, 20 de marçode 2019 . 
rosIÉlY merCÊs de souZa VolPe – PreGoeIra .

5 cm -22 1206916 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG.
 Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, 
Processo nº 0125/2019, Tipo menor Valor Por Item . objeto: Contrata-
ção de empresa objetivando a aquisição de 01 (uma) ambulância, Tipo 
simples remoção, ano/modelo 2019, conforme contemplações expres-
sas na portaria n° 2243/2018, destinadas às atividades do bloco de Ges-
tão do sus-blGes, com entrega imediata .a abertura será dia 08 de 
abril de 2019, às 14:00 horas . o edital completo e as demais informa-
ções relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: 
www .ssparaiso .mg .gov .bre na Prefeitura municipal, Gerência de Com-
pras e licitações, localizada na Praça Inês Ferreira marcolini, nº 60, 
piso superior, bairro lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 
ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, ramal 7145, diariamente das 11:30 
às 17:30 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos . são 
sebastião do Paraíso – mG, 22 de março de 2019 . rosiely mercês de 
souza Volpe – Pregoeira .

4 cm -22 1206926 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

SÃo SEBASTiÃo Do PArAÍSo – mG . 
Processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 010/2019, Pro-
cesso nº 0316/2019, tipo licitatório: menor Preço, Critério de julga-
mento das propostas: menor Preço por Item . objeto: registro de Pre-
ços para a escolha mais vantajosa e eventual c ontratação de empresa 
objetivando a aquisição de medicamentos éticos, destinados a atender 
as demandas administrativas e judiciais da secretaria de saúde, atra-
vés do menor preço sob a coluna de Preço de Fábrica e Preço maximo 
de Venda ao Governo, respectivamente, contidos na Tabela Cmed/
aNVIsa integrando a manutenção da assistência Farmacêutica, por 
um período de 12 meses . a abertura será dia 10 de abril de 2019, às 
09:30 horas . o edital completo e as demais informações relativas a pre-
sente licitação encontram-se à disposição no site: www .paraiso .mg .gov .
br e na Prefeitura municipal, Gerência de Compras e licitações, na 
Praça Inês Ferreira marcolini – nº 60, bairro lagoinha, nesta cidade, 
fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx) 3539-7015, diariamente das 
11hs30min às 17hs30min, onde poderão ser lidos, examinados e adqui-
ridos . são sebastião do Paraíso – mG, 22 de março de 2019 . rosi-
ély mercês de souza Volpe – Pregoeira .

5 cm -22 1207194 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL 

SÃo SEBASTiÃo Do rio PrETo/mG  . 
Processo nº 028/2019, Pregão Presencial nº 008/2019 . aviso de lici-
tação, na modalidade PreGÃo PreseNCIal, do tipo meNor 
Preço Por ITem . objeto: reGIsTro de Preços para futura 
e eventual aquisição de combustíveis . abertura: 05/04/2019, às 09:00 
horas . edital no site: www .saosebastiaodoriopreto .mg .gov .br ou no 
email: licitacao@saosebastiaodoriopreto .mg .gov .br . sebastião expe-
dito Quintão de almeida – Prefeito municipal .

2 cm -22 1207078 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
SEBASTiÃo Do rio VErDE – mG - 

Processo 0037/2019 . o Prefeito municipal de são sebastião do rio 
Verde, no uso de suas atribuições pelo processo administrativo nº 
0037/2019 – inexigibilidade de licitação nº 01/2019, acolhendo a deci-
são da Comissão Permanente de licitações – CPl e o douto parecer 
jurídico ratifica a inexigibilidade de licitação, nos termos do inciso III, 
do art . 25 ambos da lei 8666/93, e autoriza a contratação da dupla 
sertaneja CarreIro & CaPaTaZ, pelo Instituto Cultural Carreiro e 
Capataz - ICCeC, inscrito no CNPJ sob o nº 29 .377 .730/0001-98, com 
sede na rua dos Ferroviários, nº 5, Casa b, bairro Parque Industrial, 
em são José do rio Preto, estado de são Paulo - CeP 15 .030-142, 
no valor supra de r$ 35 .000,00 (trinta e cinco mil reais) para realizar 
show artístico nas festividades do XI ARRAIÁ DA ESTAÇÃO, no dia 
29 de junho . 20/03/2019 . sandro lisboa martins - PreFeITo muNI-
CIPal . o Prefeito municipal de são sebastião do rio Verde, no uso 
de suas atribuições pelo processo administrativo nº 0038/2019 – inexi-
gibilidade de licitação nº 02/2019, acolhendo a decisão da Comissão 
Permanente de Licitações – CPL e o douto parecer jurídico ratifica a 
inexigibilidade de licitação, nos termos do inciso III, do art . 25 ambos 
da lei 8666/93, e autoriza a contratação da baNda dINo, através da 
empresa que detém a sua exclusividade: J C Furquim – movimento 
artístico, portadora do CNPJ nº 12 .648 .047/0001-45, sediada na rua 
manoel Guimarães, nº 554 - Centro de soledade de minas - mG - CeP 
37 .478-000, representada pelo sr . Júlio César Furquim, portador do rG 
10 .692 .847 - ssP/mG e do CPF 038 .194 .076-42, no valor supra de 
r$ 7 .500,00 (sete mil e quinhentos reais) para realizar show artístico 
nas festividades comemorativas do 56º aniversário de emancipação 
Político-administrativo do município de são sebastião do rio Verde, 
neste ano excepcionalmente após o dia da Cidade, em 29 de março . 
20/03/2019 . sandro lisboa martins - PreFeITo muNICIPal . o Pre-
feito municipal de são sebastião do rio Verde, no uso de suas atribui-
ções pelo processo administrativo nº 0039/2019 – inexigibilidade de 
licitação nº 03/2019, acolhendo a decisão da Comissão Permanente de 
Licitações – CPL e o douto parecer jurídico ratifica a inexigibilidade 
de licitação, nos termos do inciso III, do art . 25 ambos da lei 8666/93, 
e autoriza a contratação de JoHNY VIaNa e baNda, através da 
empresa que detém a sua exclusividade: J C Furquim – movimento 
artístico, portadora do CNPJ nº 12 .648 .047/0001-45, sediada na rua 
manoel Guimarães, nº 554 - Centro de soledade de minas - mG - CeP 
37 .478-000, representada pelo sr . Júlio César Furquim, portador do rG 
10 .692 .847 - ssP/mG e do CPF 038 .194 .076-42, no valor supra de 
r$ 8 .500,00 (oito mil e quinhentos reais) para realizar show artístico 
nas festividades comemorativas do 56º aniversário de emancipação 
Político-administrativo do município de são sebastião do rio Verde, 
neste ano excepcionalmente após o d ia da Cidade, em 30 de março . 
20/03/2019 . sandro lisboa martins - PreFeITo muNICIPal .

10 cm -20 1206059 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENADor FirmiNo . 

Processo 16/19 – PP 11/19 . Por rP . objeto: aquisição de Gêneros ali-
mentícios . abertura: 08/04/19, as 08:00hs . edital na Prefeitura, Praça 
raimundo Carneiro 48 . Tel . 32 3536 1275 . e-mail: prefeiturasf .licita-
cao@hotmail .com .

1 cm -21 1206355 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENHorA DE oLiVEirA 
torna público, que realizará Tomada de Preço - Técnica e Preço nº . 
001/2019 – objeto –seleção e contratação de empresa de consultoria 
e assessoria contábil para administração pública, nas áreas de finanças 
públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, 
tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, gestão de compras, 
almoxarifado e folha de pagamento, inclusive disponibilização de sof-
tware para o desenvolvimento dos trabalhos, no dia 23/04/19 . Pedidos 
de edital no e_mail: licitaoliveira@gmail .com pode ser baixado tam-
bém no site: www .senhoradeoliveira .mg .gov .br

3 cm -22 1206900 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrANiA. 

extrato de Tomada de Preço nº 03/2019 . Processo nº 49/2019 . obJeTo: 
execução indireta de serviços/obras de engenharia objetivando-se a 
construção do Piso da Quadra da Praça das andorinhas, incluindo o 
fornecimento de todo o material e mão de obra . Comunicam os interes-
sados as alterações realizadas no edital para melhor adequá-lo à legis-
lação . resolve adiar o certame, suspendendo a data de abertura do cer-
tame prevista para 28/03/2019 . a nova data prevista para abertura do 
certame será dia 12/04/2019 às 09:00 horas . edital no site www .serra-
nia .mg .gov .br . serrania, 22 de março de 2019 . luiz Gonzaga ribeiro 
Neto – Prefeito municipal .

3 cm -22 1207218 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToCoS Do moJi – mG–

 aVIso de lICITaçÃo – ProCesso lICITaTÓrIo Nº 051/2019 – 
CHamada PÚblICa Nº 002/2019 . objeto: referente ao Credencia-
mento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de reco-
lhimento de Tributos e demais receitas para o município, conforme 
especificado no anexo I do Edital. A sessão com entrega e abertura dos 
envelopes será no dia 15 de abril de 2019, até as 09h e 30min Cre-
deNCIameNTo; às 09h e 30 min . INÍCIo do CerTame . o edital 
e maiores informações estão disponíveis na sede da Prefeitura muni-
cipal 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) .

3 cm -22 1206755 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES - 

secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e lici-
tação . “divisão de licitação” . Prefeitura municipal de Três Cora-
ções . departamento de Compras e licitação –extrato de Contrato da 
dispensa 00007/2019 . Contrato: Nº00014/2019– objeto: Contratação 
de empresa Para o Fornecimento de Glicosímetro libre e sensores 
Para Glicosímetro libre Para Cumprir ordem Judicial Processo Nº 
0693 .18 .007904-0 em Favor de luanny Cristina dias da silva . Par-
tes: Prefeitura Municipal De Três Corações X Abbott Laboratorios Do 
brasil ltda Valor: r$14 .345,90 (Quatorze mil, Trezentos e Quarenta e 
Cinco reais e Noventa Centavos) . o Prazo deste Contrato será de 12 
(doze) meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três 
Corações em 18/02/2019 . Três Corações, 18 de Fevereiro de 2019 . 
Gilcilene buzetti Costa Gonçalves . secretaria de saúde

3 cm -21 1206408 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES 

- secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e 
licitação .“divisão de licitação” . Prefeitura municipal de Três Cora-
ções . departamento de Compras e licitação –extrato de Contrato da 
dispensa 00011/2019 . Contrato: Nº00019/2019– objeto: aquisição de 
Pilhas 675 extra Power Para Cumprir ordem Judicial autos 0010946-
25 .2018 em Favor de silmar damião martimiano Conforme decreto 
Nº 3.776/2018. Partes: Prefeitura Municipal De Três Corações X F. A. 
rom Comércio de Produtos auditivos ltda . Valor: r$1 .920,10 (um 
mil Novecentos e Vinte reais e dez Centavos) . o Prazo deste Con-
trato será de 01(um) mês .Publicado No Quadro de aviso da Prefei-
tura de Três Corações em 11/03/2019 . Três Corações, 11 de março de 
2019 . Gilcilene buzetti Costa Gonçalves . secretaria de saúde

3 cm -21 1206428 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES
secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e 
licitação . “divisão de licitação” . extrato de Contrato do Pregão 
00004/2019 . Termo: Nº00017/2019– objeto: aquisição de lanche 
Para eventos realizados em secretarias . Partes: Prefeitura municipal 
De Três Corações X Indústria E Comércio De Panificação Sá Maria 
ltda . Valor: r$184 .776,00(Cento e oitenta e Quatro mil setecentos e 
setenta e seis reais) .o Prazo deste Termo será de 12 (doze) meses . 
Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 
01/03/2019 . Três Corações, 01 de março de 2019 . Gilcilene buzetti 
Costa Conçalves . secretaria municipal de saúde . ulisses Ferreira 
Pinto . secretaria municipal de Governo . lisa Paula de andrade Vilela . 
secretaria municipal de educação . renata aparecida Costa . secretaria 
municipal de esportes . Vinícius Pinto dutra . secretaria municipal de 
desenvolvimento social

4 cm -21 1206499 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES 
- secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e 
licitação . “divisão de licitação” . extrato de Contrato da dispensa 
00009/2019 . Contrato: Nº00018/2019– objeto: materiais de Consumo 
Para serem utilizados Por José Cândido Conforme requerimento 
do ministério Público e Cumprimento de ordem Judicial autos Nº 
5002480-54 .2018 .8 .13 .0693 decreto Nº 3 .764/2018 . Partes: Prefeitura 
Municipal De Três Corações X Atos Medical Brasil Comércio E Dis-
tribuição de Produtos médico-Hospitalares ltda . Valor: r$29 .514,00 
(Vinte e Nove mil e Quinhentos e Quatorze reais) . o Prazo deste 
Contrato será de 12 (doze) meses . Publicado No Quadro de aviso 
da Prefeitura de Três Corações em 25/02/2019 . Três Corações, 25 de 
Fevereiro de 2019 .Gilcilene buzetti Costa Gonçalves . secretaria de 
saúde 

3 cm -21 1206474 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES . 
departamento de licitação . Pregão Presencial srp:Nº00013/2019 . 
Processo: Nº 00622/2018 . objeto:aquisição de material de limpeza . 
o município de Três Corações/Prefeitura municipal de Três Cora-
ções, Com sede Na av . brasil, Nº 225, bairro Jardim américa, Cep 
37 .410-000,Torna Pública a licitação Na modalidade Pregão Presen-
cial srp . data de abertura dos envelopes: dia 08de abril de 2019 Às 
09h30min . endereço: av . brasil, Nº 225 – Jardim américa/ departa-
mento de licitação . sob a responsabilidade dasecretaria municipal 
de educação e outras,Conforme lei Federal N .º 8 .666 de 21 .06 .1993 
e alterações, lei N° 10 .520/02 e Pelas demais Condições Fixadas 
Neste edital . o edital Completo, seus anexos, Impugnações, recur-
sos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados Pelos Inte-
ressados Para Ciência através do site Www .Trescoracoes .mg .Gov .br 
ou No departamento de licitação das 09:00 Às 11:00 e das 13:00 
Às 17:00 Horas . Três Corações, 21de marçode 2019 . alzira araújo de 
oliveira . Pregoeira

4 cm -21 1206448 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 
secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e lici-
tação . divisão de licitação . 1º/2019 Termo aditivo . Contrato N° 
00023/2018 – Inexigibilidade Nº 00006/2018 . objeto: Contratação 
de empresa especializada Para recarga de Passes escolares, urba-
nos e rurais Para a secretaria de educação . Fornecedor: Viação Três 
Corações ltda . Cnpj: 25 .239 .617/0001-95 . Tipo: o Prazo do Contrato 
original Fica Prorrogado Por 12 (doze) meses . autorização: Cláusula 
17 .1 do Contrato original, oriundo da Inexigibilidade Nº 00006/2018 . 
Início Vigência: 01/03/2019 até 29/02/2020 . Publicado No Quadro de 
aviso da Prefeitura em 01 de março de 2019 . Três Corações, 01 de 
março de 2019 . lisa Paula andrade Vilela de oliveira . secretária de 
educação

3 cm -21 1206403 - 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 3201903222107360281.



 82 – sábado, 23 de março de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES - 

secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e 
licitação .“divisão de licitação” . extrato de Contrato do Pre-
gão 00004/2019 . Termo: Nº00016/2019– objeto: aquisição de 
lanche Para eventos realizados em secretarias . Partes: Prefei-
tura Municipal De Três Corações X Carlos Gabriel Dos Reis. Valor: 
r$53 .058,65(Cinquenta e Três mil Cinquenta e oito reais e sessenta 
e Cinco Centavos) .o Prazo deste Termo será de 12 (doze) meses . 
Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 
01/03/2019 . Três Corações, 01 de março de 2019 . Gilcilene buzetti 
Costa Conçalves . secretaria municipal de saúde . ulisses Ferreira 
Pinto . secretaria municipal de Governo . lisa Paula de andrade Vilela . 
secretaria municipal de educação . renata aparecida Costa . secretaria 
municipal de esportes . Vinícius Pinto dutra . secretaria municipal de 
desenvolvimento social

4 cm -21 1206490 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES 

- secretaria municipal de Governo . departamento de Compras e 
licitação . “divisão de licitação” . extrato de Contrato da dispensa 
00053/2018 . Contrato: Nº00137/2018– objeto: Contratação de ser-
viços Técnicos especializados Para realização das revisões Com 
Fornecimento de Peças, de 10 .000, 20 .000 e 30 .000 Km do Veiculo 
Oficial Renault Logan Da Secretaria Municipal De Governo. Partes: 
Prefeitura Municipal De Três Corações X Saint Emilion Automó-
veis Peças e serviços ltda . Valor: r$1 .530,00 (um mil Quinhentos 
e Trinta reais) . o Prazo deste Contrato será de 12 (doze) meses . 
Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 
11/012/2018 . Três Corações, 11 de dezembro de 2018 . ulisses Fer-
reira Pinto . secretaria de Governo 

3 cm -21 1206433 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA.

 Termo de HomoloGaçÃo CoNCurso PÚblICo Para 
ProVImeNTo de CarGos eFeTIVos da PreFeITura muNI-
CIPal de TumIrITINGa/mG edITal Nº 001/2018 o exmo . 
senhor Prefeito José Paulo bretas Cabral, no uso de suas atribuições 
legais, após apreciação do resultado final do Concurso Publico de Pro-
vas, para Provimento de Cargos efetivos da Prefeitura municipal de 
Tumiritinga – mG, realizado em conformidade com as legislações 
municipais em vigor, bem como o edital nº 01/2018, realizado pela 
empresa exame auditores & Consultores ltda - epp, e em conformidade 
com o Parecer Jurídico e da Comissão do Concurso, HomoloGa o 
resulTado deFINITIVo / FINal do CoNCurso PÚblICo – 
edITal 001/2018, com o respectivo relatório Geral por ordem de 
Cargo e Classificação, para fins de direito e consequências de lei. Tumi-
ritinga/mG, 18 de março de 2019 . José Paulo bretas Cabral . Prefeito .

4 cm -22 1207164 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA.

 torna público Proc . licitatório Nº 028/2019 . Tomada de Preços . Nº 
009/2019. OBJETO: Contratação de profissionais da saúde compreen-
dendo 01 (um) médico para atuar no distrito de são Geraldo de Tumiri-
tinga e 01 (um) psicólogo para atuar no NasF, no municipio de Tumi-
ritinga/mG . abertura: dia 09/04/2019, às 09:00 hs, à av . amazonas, 
864 - Centro - Tumiritinga-mG, Cep . 35 .125-000 . maiores informações 
33-3235-1166, email: licitacao@tumiritinga .mg .gov .br . 

2 cm -22 1207210 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBá

Tomada de Preços 01/2019 . o município de ubá comunica a suspen-
são da Tomada de Preços 01/2019, com data de abertura marcada para 
25 .03 .2019, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração 
do Plano de mobilidade urbana do município de ubá e da Tomada de 
Preços 02/2019, com data de abertura marcada para 26 .03 .2019, cujo 
objeto é a contratação de empresa na prestação de serviços para adequa-
ção da iluminação pública com utilização de luminárias led, tendo em 
vista alterações necessárias no edital, com a sua devida republicação 
pelos mesmos meios que se deu o texto original . outras informações 
tel . (32)3301-6109 . e-mail compras@uba .mg .gov .br

3 cm -22 1206820 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG . 

PreGÃo eleTrÔNICo N° 38/2019 . objeto: Futuro e eventual 
Fornecimento de emulsão asfáltica rl 1C, Cimento asfáltico CaP 
50/70, asfalto diluído Cm 30 e Óleo bPF, em atendimento a secreta-
ria municipal de serviços urbanos e obras, Neste município . Tipo de 
licitação: menor preço . Valor estimado: r$ 5 .600 .306,00 . recebimento 
das propostas por meio eletrônico, data e horário da sessão: a partir 
das 12h (doze horas) do dia 25/03/2019 ao dia 10/04/2019 às 15h00, 
com abertura as 15h15min do mesmo dia . Informações: seob .licita-
cao@uberabadigital .com .br e pelos telefones: (34)3318-0837/3318-
0588 . obserVaçÃo: Poderão participar do certame os licitantes que 
atenderem às condições da lei e aos termos do referido instrumento 
convocatório. Uberaba, 22 de Março de 2019. KELLY MAX COSTA. 
Pregoeira sesurb-sds .

3 cm -22 1207031 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErLÂNDiA

aviso de licitação . Tomada de Preços nº . 100/2019 . Tipo “menor Preço 
Global” . secretaria municipal de saúde e obras– através da diretoria 
de Compras – Fará realizar licitação supramencionada . objeto: seleção 
e contratação de empresa de engenharia para realizar execução de obras 
civis de construção da unidade básica de saúde da Família (ubsF), 
no bairro shopping Park, em uberlândia/mG . a visita ao local onde os 
serviços serão executados, poderá ocorrerem qualquer dia ou horário, 
que preceda o dia da abertura do envelope de habilitação, desde que 
previamente marcado com setor de assessoria Técnica de engenharia 
da secretaria municipal de obras, através do telefone (34) 3239-2550 
ou através do email smo@uberlandia .mg .gov .br .  . os documentos que 
integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações 
da Prefeitura municipal de uberlândia, no endereço eletrônico https://
goo .gl/ho2Jed  . a sessão Pública para entrega dos envelopes das pro-
postas e documentação será no dia: 16/04/2019, às _13:00_horas, na 
diretoria de Compras, na av . u-biratan Honório de Castro, nº 826, 
bairro santa mônica, uber-lândia/mG, Cep 38 .408-154 .  uberlândia, 
20 de março de 2019 . Gladstone rodrigues da Cunha Filho - secretá-
rio municipal de saúde; Norberto Carlos Nunes de Paula - secretário 
municipal de obras .

5 cm -21 1206413 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG

TorNa PublICo – Pregão Presencial (srP) nº 023/2019 – aquisi-
ção de elementos e filtros automotivos. Julgamento dia 05/04/2019 as 
08:30 . edital completo disponível no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .
br, maiores informações no tel (38) 3677-9610 ramal 9016 . unaí-mG, 
22/03/2019 . maria Julieta estrela dos santos – Pregoeira

PreFeITura muNICIPal de uNaÍ-mG 
TorNa PublICo – edital de Concurso Público nº 001/2019 - Para 
Provimento de Cargos efetivos da Prefeitura municipal de unaí . edital 
completo encontra-se disponível no sitio: www .prefeituraunai .mg .gov .
br ou www .cotec .fadenor .com .br, maiores informações no tel (38) 
3677-9610 ramal 9031 . unaí-mG, 22/03/2019 . José Gomes branqui-
nho – Prefeito

 PreFeITura muNICIPal de uNaÍ-mG 
TorNa PublICo – Termo de revogação Concorrência nº 003/2018, 
referente a construção da creche proinfância tipo 1 no bairro mamo-
eiro, disponível no sitio: www .prefeituraunai .mg .gov .br, maiores infor-
mações no tel (38) 3677-9610 ramal 9031 . unaí-mG, 22/03/2019 . José 
Gomes branquinho – Prefeito

4 cm -22 1207068 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGiNHA-mG

aVIso - edITal de lICITaçÃo Nº 040/2019
CoNCorrÊNCIa Nº 001/2019

 o município de Varginha (m .G .), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no C .N .P .J ./m .F . sob o nº 18 .240 .119/0001-05, com 
sede na rua Júlio Paulo marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato repre-
sentado por seu Prefeito municipal, sr . antônio silva, no uso de suas 
prerrogativas legais, torna público que fará realizar CoNCorrÊNCIa 

– do tipo menor Preço, por execução indireta, no regime de empreitada 
por preço unitário, em conformidade com a lei Federal n° 8 .666/93 e 
suas alterações e pela lei Complementar n° 123/2006, alterada pela 
lei n° 147/2014, para contratação de serviço de transporte escolar rural 
de alunos da educação básica residentes na zona rural do município e 
matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino, através 
de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, vans e veículo adaptado ou qual-
quer outro modo que venha a ser implantado durante a vigência da con-
tratação, mediante as condições estabelecidas em edital . Vistoria Téc-
nica: até o 3º dia útil anterior a data de realização da licitação . data de 
Protocolo: até 23/04/2019 às 13h30min . data abertura: 23/04/2019 às 
14h00 . Informações/edital: deptº de suprimentos do município – Fone 
(0**35) 3690 – 1812 . aquisição do edital: mediante acesso ao site 
www .varginha .mg .gov .br na aba editais de licitação . Varginha (m .G .), 
20 de março de 2019 . antônio silva - Prefeito municipal .

5 cm -21 1206690 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViEirAS/mG – 

avisa a todos que fará realizar a abertura do Processo licitatório n° . 
005/2019, Concorrência Pública nº . 001/2019, objetivando a seleção 
de pessoa física ou jurídica que receberão a delegação, através de con-
trato de permissão, de 01 (uma) permissão para a execução do serviço 
público de transporte individual, por táxi, neste município . a entrega 
dos envelopes se dará até o dia 30 de abril de 2019, às 13hs e a abertura 
das propostas será em 30 de abril de 2019, às 13hs, na sede da Pre-
feitura municipal de Vieiras/mG, tudo conforme edital e seus anexos . 
Informações na Prefeitura municipal, avenida alcino bicalho, nº .331, 
bairro Fava, em Vieiras/mG ou através do telefone (32) 3755-1000, no 
horário das 09hs às 16hs . Vieiras/mG, 20 .03 .2019 . Pregoeiro .

3 cm -22 1207251 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA CruZ DE miNAS

 torna público TP 02/19 – Prestação de serviços de construção de cre-
che Pró-infância Tipo 2 com recursos do PaC 7425/2013 . abertura: 
11/04/2019 às 13 horas; PrP 10/19 - objeto: futura e eventual prestação 
de serviços de reparos mecânicos para toda a frota municipal e órgãos 
de convenio . abertura: 03/04/2019 às 09h30min e ainda PrP 11/19 - 
objeto: futura e eventual prestação de serviços de monitoramento e 
diagnóstico da qualidade da água para consumo humano . abertura: 
03/04/2019 às 13h30min . editais disponíveis em www .santacruzdemi-
nas .mg .gov .br . Jonas reis maciel – Pregoeiro .

3 cm -22 1206779 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

riTA DE CALDAS(mG) –
 Processo Nº 014/2019 - edital Nº 014/2019 - Pregão Presencial Nº 
012/2019 – registro de Preços Nº 009/2019 . objeto: constitui objeto 
do presente, o registro de Preços, objetivando a aquisição de produ-
tos alimentícios para o suprimento dos eventos a serem promovidos 
pelos diversos departamentos da Prefeitura municipal, de acordo com 
as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta. Fundamento legal: 
art . 4º, Inciso I da lei Federal 10 .520/2002, de 17 .07 .2002 e alterações, 
lei Federal nº 8 .666/93 e alterações e lei municipal nº 1 .745/2003, de 
23 .10 .2003 . data prevista para a entrega do credenciamento, da docu-
mentação de habilitação e propostas e abertura: 04 .04 .2019 às 08:45h 
e 09:00 horas . o edital e anexos estão disponíveis no site: prefeitu-
rasrc .mg .gov .br - Informações: via e-mail: licitasrc@gmail .com - data: 
22 .03 .2019 . Taíse lopes menossi machado – Pregoeira – Geraldo 
donizeti de Carvalho - Prefeito municipal . 

4 cm -22 1206947 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA roSA DA SErrA-mG, 
torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PreGÃo 
PreseNCIal Nº 009/2019, Processo Nº113/2019, do tipo meNor 
Preço Global, para aquisição de equipamentos para Implanta-
ção de academia ao ar livre . abertura dia 05/04/2019 às 09:0hs . luiz 
Cláudio Ferreira – Pregoeiro/ e-mail: licitacaopmsr@yahoo .com .br 
(34) 3654-1259

2 cm -21 1206376 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA roSA DA SErrA-mG,
 torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PreGÃo 
PreseNCIal Nº 011/2019, Processo Nº115/2019, do tipo maIor 
desCoNTo Na Tabela da mÉdIa obTIda, na forma de regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de Construção, elétricos e 
Hidráulicos . abertura dia 08/04/2019 às 09:0hs . luiz Cláudio Ferreira 
– Pregoeiro/ e-mail: licitacaopmsr@yahoo .com .br (34) 3654-1259

2 cm -21 1206570 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA roSA DA SErrA-mG, 
torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PreGÃo 
PreseNCIal Nº 010/2019, Processo Nº114/2019, do tipo meNor 
PREÇO POR ITEM, para Aquisição de Óleos Lubrificantes e Graxa. 
abertura dia 05/04/2019 às 14:0hs . luiz Cláudio Ferreira – Pregoeiro/ 
e-mail: licitacaopmsr@yahoo .com .br (34) 3654-1259

2 cm -21 1206427 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA roSA DA SErrA-mG, 
torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 
006/2019, Processo Nº 120/2019, do tipo meNor Preço, emprei-
tada Global para Contratação de pessoa Jurídica para Prestação de ser-
viços na execução e Fornecimento de material para reconstrução da 
cobertura da unidade mista de saúde dr . Hélio martins de oliveira e 
reconstrução da Quadra de esportes da escola estadual antero maga-
lhães de aguiar, conforme decreto municipal de Calamidade Pública 
nº 033 – 06/12/2018, Parecer Técnico estadual pasta nº 052/2018 e Por-
taria nº 009 – 11/01/2019 da secretaria Nacional de Proteção e defesa 
Civil . abertura dia 10/04/2019 às 09:00hs . e-mail:licitacaopmsr@
yahoo .com .br(34) 3654-1259 . João Paulino de moraes-Presidente da 
CPl .

3 cm -22 1207130 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do ALEGrE - 

extrato de edital – Processo nº 027/2019 - Pregão Presencial 009 - 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de solu-
ções de Hidratação endovenosa para atender a unidade básica de 
saúde e esF do município de são José do alegre - mG . Credencia-
mento dia 05/04/2019 às 14h . sessão de lances dia 05/04/2019 às 14h 
e 30 min . edital e informações complementares na sede da Prefeitura 
de 12 as 17 horas . Todos os atos praticados pela CPl, recursos, con-
trarrazões e decisões deste processo licitatório, serão publicadas no site 
www .saojosedoalegre .mg .gov .br . são José do alegre, 22 de março de 
2019 . rozana de Freitas Corrêa - Pregoeira .

3 cm -22 1206887 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG 
torna público realização do processo licitatório n .º 024/2019 – Pregão 
Presencial n .º 017/2019 – registro de preços para eventual contratação 
de empresa para fornecimento de material odontológico . abertura dos 
envelopes: 05/04/2019 às 9:00 hs . edital na Prefeitura municipal das 
08:00 às 11:00hs e 12:00 às 16:00 em dias úteis . Claudiomir José mar-
tins Vieira – Prefeito municipal .

2 cm -22 1207041 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG
 torna público realização do processo licitatório n .º 023/2019 – Pregão 
Presencial n .º 016/2019 – registro de preços para eventual contrata-
ção de empresa para fornecimento de material hospitalar . abertura dos 
envelopes: 04/04/2019 às 9:00 hs . edital na Prefeitura municipal das 
08:00 às 11:00hs e 12:00 às 16:00 em dias úteis . Claudiomir José mar-
tins Vieira – Prefeito municipal .

2 cm -22 1206963 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG 
torna público realização do processo licitatório n .º 025/2019 – Pregão 
Presencial n .º 018/2019 – registro de preços para eventual contrata-
ção de empresa para fornecimento de fraldas descartáveis . abertura dos 
envelopes: 05/04/2019 às14:30 hs . edital na Prefeitura municipal das 
08:00 às 11:00hs e 12:00 às 16:00 em dias úteis . Claudiomir José mar-
tins Vieira – Prefeito municipal .

2 cm -22 1207186 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
SÃo GErALDo Do BAiXio/mG

Contrato administrativo nº 008/2019 - o município de são Geraldo 
do baixio/mG - Comissão Permanente de licitação - CPl - extrato 
do Contrato referente à contratação de empresa de engenharia para a 
execução de pavimentação em diversas ruas do município, conforme 
Contrato de rapasse oGu nº 846009/2017/mCIdades/Caixa - obje-
tivando a execução de ações relativas ao Planejamento urbano, cele-
brado entre a união Federal, por intermédio do ministério das Cida-
des, representado pela Caixa econômica Federal e o município de são 
Geraldo do baixio/mG . em estrita conformidade com as disposições 
do presente contrato, do edital, de seus anexos, e de sua proposta apre-
sentado, firmado entre o Município de São Geraldo do Baixio/MG 
e de outro lado à empresa Construtora s & l lTda-me inscrita no 
CNPJ sob nº 18 .921 .363/0001-25, resultante do Processo administra-
tivo licitatório nº 005/2019, operado na modalidade Tomada de Pre-
ços nº 002/2019, tipo menor Preço Global, Contrato administrativo nº 
008/2019, com o valor global de r$ 243 .580,13 (duzentos e quarenta e 
três mil e quinhentos e oitenta reais e treze centavos) . recursos orça-
mentários: Ficha 250-206206 .154511205 .231 .44905100000-fonte 124 . 
Terá vigência a partir da data de sua assinatura e término no dia 31 
(trinta e um) do mês de dezembro de 2019 .

5 cm -22 1207153 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE

SÃo GErALDo Do BAiXio/mG
Pregão Presencial nº 005/2019 - a Prefeitura municipal de são Geraldo 
do baixio/mG, através da sua Comissão de licitação torna público para 
o conhecimento dos interessados que realizara a licitação na modali-
dade de “Pregão Presencial nº 005/2019”, sobre o “menor Preço Por 
Item”, para o registro de Preços para aquisição de fornecimento par-
celado de combustíveis, lubrificantes e filtros para atender a frota de 
veículos e máquinas do município de são Geraldo do baixio/mG, com 
data de abertura prevista para ser realizado no dia 08 de abril de 2019 
às 09h00min, na sala de reuniões da Prefeitura (1° andar), na av . mes-
sias Gonçalves nº 646 - Centro - são Geraldo do baixio/mG . o edital 
encontra-se à disposição dos interessados a partir desta data, no horário 
de 08h00min às 16h00min, no endereço supracitado . Informações atra-
vés do e-mail: licitacao2017@saogeraldodobaixio .mg .gov .br ou tele-
fone (0xx33) 3244-8010 - setor de licitações .

4 cm -22 1206923 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABiNoPoLiS/mG 

- Torna publico aviso de lICITaçÃo – Pregão Presencial 20/2019 - 
Proc . 32/2019 . objeto: registro de Preços para contratação de arbi-
tragem para Campeonatos de Futebol de Campo, realizados por este 
município . menor Preço por item . abertura 04/04/2019  . maiores 
informações www .sabinopolis .mg .gov .br – Claudiney antonio b . de 
almeida - Pregoeiro municipal .

2 cm -21 1206530 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm/mG -

 aVIso de lICITações - PreGÃo eleTrÔNICo NÚmero 
003/2019 - a Prefeitura do município de Contagem, através da 
equipe de Pregão designada pela Portaria sead número 005/2018, 
de 22/02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitações conforme abaixo: PreGÃo eleTrÔ-
NICo NÚmero 003/2019, tipo menor preço, destinado à contratação 
de empresa para prestação de serviços de natureza contínua de loca-
ção de mão de obra terceirizada de moNITores de TraNsPorTe 
esColar para acompanhamento de alunos, que compreenderá, além 
da mão de obra, o fornecimento de uniformes e crachás, marcado para 
o dia 08/04/2019, abertura das propostas às 09h00min . o edital poderá 
ser obtido da seguinte forma: através do site www .licitacoes-e .com .bre 
www .contagem .mg .gov .br . Informações pelo telefone (31)3352-5138 . 
Contagem, 21/03/2019 – equipe de Pregões .

4 cm -21 1206540 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm/mG

 - NoVa daTa de lICITaçÃo - PreGÃo eleTrÔNICo 
NÚmero 063/2019, nova data, tipo menor preço, destinado à aqui-
sição de eletrodomésticos, móveis, materiais de informática, material 
esportivo, material de escritório/papelaria e garrafas térmicas, as serem 
utilizados na execução do projeto mulheres da paz e proteção de jovens 
em território vulnerável, convênio mj/governo federal Nº 798691/2013, 
marcado para o dia 04/04/2019, abertura das propostas às 09h00min . 
os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www .
licitacoes-e .com .bre www .contagem .mg .gov .br . Informações pelo tele-
fone (31)3352-5138 . Contagem, 21/03/2019 – equipe de Pregões .

3 cm -22 1207106 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG

 - Ratifico PAC 11/19, Inex. 03/19, art. 25, I, Lei 8.666/93, o ato de 
reconhecimento da Inex . p/ contr . emp .medtronic Comercial ltda, p/ 
fornec .transmissor Guardian 2 link mmT-7730 p/ bomba de insulina 
mm640G . Vlr global r$ 2821,00 . avimar m . barcelos-Prefeito .

1 cm -21 1206525 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiuVA/mG

 extrato do edital 024/2019 . Processo 036/19- PP 022/19 - objeto: 
registro de preço para aquisições parceladas de material médico hos-
pitalar, laboratorial, móveis e equipamentos hospitalares para atender 
as necessidades da secretaria municipal de saúde . Credenciamento: 
08/04/19 - 08:00h – edital disponível no site: www .prefeituradebo-
caiuva .com .br . ana a . Perpetuo - Pregoeira . extrato do edital 025/2019 . 
Processo 037/19 - TP 001/19 - objeto: Contratação de empresa de cons-
trução civil para execução de obra da Iluminação do Cristo misericor-
dioso, situado no bairro Zumbi, conforme normas técnicas da abNT, 
no valor total estimado de r$ 152 .216,44 . Critério de julgamento será 
o de menor preço global . entrega dos envelopes: até as 08:30h do dia 
17/04/19 . abertura dos envelopes: 08:30h do dia 17/04/19 – edital dis-
ponível no site: www .prefeituradebocaiuva .com .br . Claudineia ribeiro 
– Presidente da CPl .

4 cm -22 1207205 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA ViNTE
edital de leilão – Torna público leilão online de bens inservíveis atra-
vés do site www.lucasleiloeiro.com.br, iniciando em 25/03/2019 e fina-
lizando em 10/04/2019 a partir das 10:00, sendo veículos e máquinas  . 
leiloeiro: lucas r . a . moreira . Fone: (37) 3242-2218 .

1 cm -22 1206935 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA riTA DE miNAS/mG

Torna público, que realizará licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 018/2019, Processo licitatório nº 020/2019 . objeto: aquisição de 
01 (um) Caminhão, novo, zero quilômetro para atender as atividades 
da secretaria municipal de agricultura, Pecuária e meio ambiente, no 
âmbito do Contrato de repasse no 877662/2018/maPa . edital no setor 
de licitações e Contratos da Prefeitura . envelopes contendo as docu-
mentações e as propostas deverão ser entregues até as 09h00min do dia 
05/04/2019, na sede da Prefeitura . sessão terá início às 09h30min do 
mesmo dia . Informações: rua Álvaro Correia de Faria, no 82, centro, 
santa rita de minas, dias úteis, de 08:00 às 11:00 horas e das 12:00 
às 17:00 horas, fone (33) 3326-6000 . santa rita de minas-mG, 21 de 
março de 2019 . ademilson lucas Fernandes – Prefeito municipal .

3 cm -21 1206709 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PALmÓPoLiS. 

ProC . 017/2019 . leilão 001/2019 . Venda de bens inservíveis . leilão: 
12/04/2019 às 10 hs à av . antônio esteves Viana, nº 60, Centro, Palmó-
polis. Inf: (31) 3243-1107. Leiloeira Oficial Patrícia Andrade.

1 cm -22 1206866 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JEQuiTiNHoNHA.

 ProC . 019/2019 . leilão 001/2019 . Venda de bens inservíveis . leilão: 
11/04/2019 às 10 hs na Câmara municipal, av . Pedro Ferreira, 228, 
Centro, Jequitinhonha. Inf: (31) 3243-1107. Leiloeira Oficial Patrícia 
andrade .

1 cm -22 1206914 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrALVA/mG
aVIso de lICITaçÃo – Tomada de Preço Nº 01/2019

TIPo: menor preço global . obJeTo: contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria jurídica a secretaria de saúde e 
Fundo municipal de saúde . eNTreGa dos eNVeloPes: até às 
09h30min do dia 11/04/2019 . berTura da sessÃo: dia11/04/2019 
às 09h45min . edital completo e informações estão disponíveis no sítio 
www .pedralva .mg .gov .br . Pedralva, 22/03/2019 . maria Teresa rangel 
monti santos – Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -22 1206982 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JurAmENTo/mG

 Pregão Presencial nº 0019/2019 . a Prefeitura mun . de Juramento 
Através de seu Pregoeiro Oficial torna público que fará realizar no dia 
05/04/2019 às 14h00min (quatorze) horas, licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº 0019/2019, Processo licitatório nº 023/2019, obje-
tivando a Contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de roçadeira 
Hidráulica para atender as necessidades da secretaria de agricultura do 
Município de Juramento/MG. Conforme especificações constantes no 
edital . maiores informações pelo tel .:(38) 3236-1118 - email: licitacao-
juramento@gmail.com. Pregoeiro Oficial: Francisco Gilvan Vieira.

3 cm -21 1206523 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA

extrato de ata de registro de Preços N° 19/2019 - Processo de lici-
tação Nº .: 000019/2019 . modalidade: P . P . Nº . 000008/2019 . Contra-
tante: município de Janaúba-mG . Contratada/Valor: amazônia Indús-
tria e Comércio ltda/r$ 127 .847,80; CNa multiformato e logística 
ltda/r$ 303 .580,00; Flexx distribuidora de alimentos ltda/r$ 
111 .044,30; Contexto Comércio de Produtos de limpeza ltda – me/
r$ 256 .482,00; Wilton Charles Vieira da silva me/r$ 122 .166,00; 
GN alimentos ltda/r$ 445 .580,00 . objeto da licitação: aquisição de 
Gêneros alimentícios para atendimento ao Programa merenda escolar . 
Vigência: 14/03/2019 a 14/03/2020 .

extrato de ata de registro de Preços N° 31/2019 - Processo de licita-
ção Nº .: 000031/2019 . modalidade: P . P . Nº . 000011/2019 . Contratante: 
município de Janaúba-mG . Contratada/Valor: eletro Geral ltda/r$ 
74 .260,00; Guarecompe recapagem e Comércio ltda/r$ 95 .930,00; 
Huarly Ferreira santos – me/r$ 239 .690,00; líder Pneus ltda/r$ 
312 .198,00 . objeto da licitação: aquisição de Pneus, Câmaras e Prote-
tores . Vigência: 13/03/2019 a 13/03/2020 .

4 cm -22 1207072 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio mANSo/mG

Pregão Presencial nº . 005/2019 - ProCesso Nº . 024/2019 . Tipo: 
menor Preço . Critério de Julgamento: Por item . obJeTo: a presente 
licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição 
de (Pó de Café, açúcar e margarina) para atendimento de lanche aos 
funcionários das secretarias do município de rio manso, com entrega 
parcelada mediante requisição . entrega dos envelopes: dia 08 de abril 
de 2019, até 10:00, sede da Prefeitura municipal . edital completo e 
informações no endereço acima ou fone (31) 3573-1120, com a Prego-
eira magna Teresinha Teixeira de sousa . Publicado no Quadro de avi-
sos da Prefeitura municipal conforme lei nº 510/1997 .

magna Teresinha de sousa – Pregoeira .
3 cm -22 1207112 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio mANSo/mG
 Torna público: Processo licitatório Nº 022/2019 - Pregão Presencial 
Nº 04/2019 - Tipo: menor Preço . obJeTo: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, filtros e aditivos para 
manutenção da frota municipal . entrega das Propostas: dia 04/04/2019 
às 13:00 horas, na Praça Fortunato Campos, nº 46, Centro, rio manso/
mG .edital completo e informações no endereço acima ou fone (31) 
3573-1120, no horário das 08:00 às 16:00 horas . 

2 cm -21 1206412 - 1
CÂmArAmuNiCiPALDE iTACAmBirA – mG

Torna público o ProcessolicitatórioNº . 002/2019 – Tomada de Pre-
ços Nº . 001/2019 – obJeTo: serviços especializados de assessoria 
Jurídica para Câmara municipal . data e Horáriodecredenciamento e 
abertura dos envelopes 11/04/2019 às 09h00min (nove horas) . Infor-
mações pelo e-mail camararaitacambira@hotmail .com ou pelo tel(38) 
3254-1119 .

2 cm -21 1206497 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG
aviso de licitação –PreGÃo nº 0019/2019– Processo nº 0075/2019 . 
o município de espera Feliz/mG torna público a realização aQuIsI-
çÃo de ComPressor odoNToloGICo Para aTeNder a 
saude buCal data e horário da sessão: 05/04/2019, às 16:00 horas . 
o edital completo encontra – se disponível no site: www .esperafeliz .
mg .gov .br . João Carlos Cabral de almeida – Prefeito municipal .

2 cm -21 1206592 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG
aviso de licitação – PreGÃo nº 0018/2019– Processo nº 00742019 . 
o município de espera Feliz/mG torna público a realização de regis-
tro de preço para os diversos materiais de construção e outros produ-
tos para atender as diversas secretarias do município data e horário da 
sessão: 08/04/2019, às 13:00 horas . o edital completo encontra – se 
disponível no site: www .esperafeliz .mg .gov .br . João Carlos Cabral de 
almeida – Prefeito municipal .

2 cm -21 1206590 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ/mG
aviso de licitação –PreGÃo nº 0017/2019– Processo nº 0073/2019 . 
o município de espera Feliz/mG torna público a realização de reGIs-
Tro de Preço Para FuTuras aQuIsIções de eQuIPa-
meNTos de INFormaTICa . data e horário da sessão: 03/04/2019, 
às 14:00 horas . o edital completo encontra – se disponível no site: 
www .esperafeliz .mg .gov .br . João Carlos Cabral de almeida – Prefeito 
municipal .

2 cm -21 1206587 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTACArAmBi-mG, 
Ratificação de dispensa de licitação nº 03/2019 – objeto: Locação de 
imóveis residenciais destinado a funcionamento da Vigilância sanitária 
(rua amazonas, 45) e Vila Florentina (zona rural) e serviço de aten-
dimento móvel de urgência - samu, conforme solicitação da secre-
taria de saúde . Contratados: marcia Cristiane Ferreira seixas, - r$ 
12 .000,00 (doze mil reais); Hermínia santos sousa - r$ 4 .800,00 (qua-
tro mil e oitocentos reais); elza Ferreira dos anjos - r$ 7 .200,00 (sete 
mil e duzentos reais) - Nívea maria de oliveira – Prefeita municipal . 
Itacarambi-mG, 19 de março de 2019 .
Pregão Presencial Nº . 08/2019 - Processo Nº . 12/2019 . registro de 
preço Nº 04/2019, objeto: aquisição de material didático para atender a 
demanda da rede municipal de educação . Credenciamento: 03/04/2019 
de 08h30min as 09h00min . Início da sessão: 09:00hs . Nívea maria 
de oliveira - Prefeita municipal . Informações e esclarecimentos: 
(38)3613-2171 . edital disponível para fornecimento via email licita-
ção@Itacarambi .mg .gov .br, site www .itacarambi .mg .gov .br ou direta-
mente no setor de licitação e Contratos . Itacarambi-mG, 19 de março 
de 2019 .
Pregão Presencial Nº . 09/2019 - Processo Nº . 13/2019 . registro de 
preço nº 05/2019, objeto: aquisição de material de construção, hidrau-
licos e letricos e outros para atender, todas as secretarias municipais 
de ITaCarambI/mG . Credenciamento: 08/04/2019 de 08h30min as 
09h00min . Início da sessão: 09:00 hs . Nívea maria de oliveira - Pre-
feita municipal . Informações e esclarecimentos: (38)3613-2171 . edital 
disponível para fornecimento via email licitação@Itacarambi .mg .gov .
br, site www .itacarambi .mg .gov .br ou diretamente no setor de licita-
ção e Contratos . Itacarambi-mG, 20 de março de 2019 .

6 cm -21 1206279 - 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 3201903222107360282.



minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 23 de março de 2019 – 83 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANTENA. 

aVIso de lICITaçÃo . PreGÃo PreseNCIal 058/2018 – 
reGIsTro de Preços . a Prefeitura municipal de mantena comu-
nica que abriu Processo licitatório nº 105/2018, na modalidade Pre-
gão Presencial para registro de Preços nº 058/2018, tipo menor Preço 
por item, objetivando a contratação de empresa para futura e eventual 
aquisição de medicamentos para atender às necessidade da secretaria 
municipal de saúde, acolhendo a resolução ses/mG nº 5952, de 14 de 
novembro de 2017 . a abertura será dia 04 de abril de 2019, às 13h30, no 
setor de licitações da Prefeitura municipal de mantena, av . José mol, 
216 – 1º andar - Centro – mantena – mG . o edital encontra-se à dis-
posição dos interessados no endereço informado, em horário comercial 
e no Site Oficial do Município: www.mantena.mg.gov.br. Informações: 
(33)3241-1325. Emerson Ribeiro da Silva – Pregoeiro Oficial. 

3 cm -22 1206841 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE rioS DE miNAS(mG)
aVIso de lICITaçÃo - CoNCorreNCIa Nº 001/2019 . a Prefei-
tura municipal de entre rios de minas/mG, através do departamento 
de Compras e licitações, torna público, para conhecimento a quem 
interessar possa, a abertura do Processo licitatório nº 035/2019, na 
modalidade Concorrência nº 001/2019, que com autorização do exmo . 
sr . Prefeito municipal, e de acordo com a lei municipal de nº 1 .802, 
de 25 de fevereiro de 2019 e no artigo 17, inciso I, da lei Federal nº 
8 .666/93, fará realizar, às 10:00 horas do dia 23 de maio de 2019, no 
salão do auditório municipal, à rua monsenhor leão, nº 95 - Centro, 
em entre rios de minas (mG), a Concorrência Pública, tipo: maior 
oferta . objeto: alienação de imóveis urbanos pertencentes ao municí-
pio de entre rios de minas (mG) . o edital encontra-se disponível no 
link “licitações”, sublink “licitações 2019”, do sítio eletrônico: www .
entreriosdeminas .mg .gov .br - maiores informações pelo telefone (31) 
3751-2747 . entre rios de minas, 21 de março de 2019 . JosÉ WalTer 
reseNde aGuIar - PreFeITo muNICIPal .

4 cm -21 1206481 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DourADoQuArA/mG

aviso de Processo de escolha do Conselho Tutelar de douradoquara/
mG - o Conselho municipal dos direitos da Criança e do adolescente 
(CmdCa) do município de douradoquara/mG, no uso de suas atri-
buições legais, considerando as disposições da lei Federal nº 8 .069/90 
- estatuto da Criança e do adolescente, da lei municipal nº 591/2013 
e a resolução CoNaNda nº 170/2014, torna público o Processo de 
Escolha Unificado para membros do Conselho Tutelar do Município de 
douradoquara/mG, para o exercício do mandato 2020/2023, mediante 
as condições estabelecidas neste edital publicado no site: (https://www .
douradoquara.mg.gov.br/) e afixado nos órgãos públicos Municipais. 
Christiane ramos e ramos - Presidente de CmdCa de douradoquara .

3 cm -22 1206915 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSÓPoLiS/mG

PreGÃo PreseNCIal Nº 026/2019
aquisição de diversos gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 
higiene pessoal e utensílios domésticos para atender a demanda da 
Prefeitura municipal de divisópolis/mG . abertura dia: 08/04/2019 às 
10:00 horas - Fone (33) 3724-1336 .

2 cm -22 1207036 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PALmA/mG

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 
003/2019 - ProCesso Nº 003/2019 - objeto: Contratação de entidade 
especializada para elaboração, organização e realização de Concurso 
Público para provimento de cargos do Quadro de Provimento efetivo 
para nomeação imediata e cadastro de reserva e Processo seletivo sim-
plificado de contratação temporária da Administração Direta do Muni-
cípio de Palma - adjudicada: Instituto Nacional de Concurso Público 
- INCP, CNPJ: 04 .647 .563/0001-27 - Itens: 01 - Valor a ser pago: 38,5% 
do valor arrecadado com inscrições .
EXTRATOS DE CONTRATO - Processo nº 003/2019 - Pregão nº 
003/2019 - objeto: Contratação de entidade especializada para elabo-
ração, organização e realização de Concurso Público para provimento 
de cargos do Quadro de Provimento efetivo para nomeação imediata 
e cadastro de reserva e Processo Seletivo Simplificado de contratação 
temporária da administração direta do município de Palma . Vigência: 
18/03/2019 a 31/12/2019 . Contratante: Prefeitura municipal de Palma . 
Contratados: Instituto Nacional de Concurso Público - INCP, CNPJ: 
04 .647 .563/0001-27, Contrato N° 001/2019, Valor: 38,5% do valor 
arrecadado com inscrições .
Publique-se: Hiram Vinícius mendonça Finamore - Prefeito 
municipal .

5 cm -21 1206493 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mEDiNA/mG

aVIso de ProrroGaçÃo
PreGÃo PreseNCIal Nº 007/2019

a Prefeitura municipal de medina/mG, torna público a prorrogação 
da abertura do Pregão Presencial nº 007/2019 - Processo licitatório nº 
019/2019 . objeto: registro de preços para futura e eventual contrata-
ção de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios em geral para atender a demanda do município, com 
reserva de cota de até 25% para microempresa e empresa de pequeno 
porte, meI e cooperativas enquadradas art . 34 lei 11 .488/2007, que 
seria realizado no dia 02/04/2019, às 8:00hs . em razão de interesse 
público fica adiado para o dia 04/04/2019 às 08h00min - Paulo Henri-
que moreira Camargo – Pregoeiro .

3 cm -22 1207201 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim/mG. 

PreGÃo PreseNCIal Nº . 011/2019 . o município de Itaobim/mG 
– torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial - Tipo: menor preço por item – para registro de Preços para even-
tual fornecimento de material de limpeza e Higiene Pessoal . aber-
tura dos envelopes dar-se-á no dia: 04/04/2019, às 09:00h . as cópias 
do edital nº . 012/2019 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 011/2019 - Pal 
Nº . 015/2019, esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no 
depto . municipal de licitação e Patrimônio - rua belo Horizonte, 
360, Centro, CeP: 39 .625-000 – Itaobim/mG, Fone: (33) 3734-1157 . 
e-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br edital disponível no site: www .
itaobim .mg .gov .br . robson Jose Chaves – Pregoeiro .

3 cm -21 1206414 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do iTAmBÉ/mG. 

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 020/2019 - Tomada de Preços 
Nº 001/2019 . a Prefeitura municipal de santo antônio do Itambé torna 
público que fará realizar o Processo licitatório nº 020/2019, Tomada 
de Preços nº 001/2019. Objeto: Contratação de Empresa/Profissional 
para a Prestação de serviços Técnicos de apoio administrativos nos 
setores de Compras, Controle Interno e Convênios da Prefeitura muni-
cipal de santo antônio do Itambé/mG . entrega dos envelopes: até às 
08:00 horas do dia 09 de abril de 2019 . abertura de envelopes às 08:00 
horas do dia 09 de abril de 2019 . Informações pelo telefone (33) 3428-
1223/1301, site: www .santoantoniodoitambe .mg .gov .br ou e-mail: lici-
tacaoitambe@hotmail .com, em horário comercial . santo antônio do 
Itambé/mG, 22 de março de 2019 . João antônio baracho Júnior - Pre-
feito municipal .

4 cm -22 1207174 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAGuASES/mG

EXTRATO DE EDITAL - NOVA DATA DE ABERTURA - PRO-
Cesso lICITaTÓrIo Nº 012/2019 - PreGÃo PreseNCIal Nº 
010/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - EXCLUSIVA 
me, ePP ou eQuIParadas . o município de Cataguases, por meio 
de seu Prefeito municipal o sr . Willian lobo de almeida comunica a 
todos os interessados que fará no dia 04 de abril de 2019 às 09:00 horas 
no salão Nobre Humberto Hardman Henriques, situado na Praça santa 
rita, 462, Centro, Cataguases/mG, a abertura do Processo licitatório 
nº 012/2019 na modalidade Pregão Presencial nº 010/2019, registro 
de Preços nº 009/2019, exclusiva para me, ePP ou equiparadas, Tipo 
maior desconto, para eventual e futura aquisição de medicamentos de 

a a Z (referência) contidos na tabela Cmed/aNVIsa pata atender à 
Farmácia básica, às demandas judiciais e programas dsT/HIV/aIds, 
da secretaria municipal de saúde de Cataguases/mG . Valor estimado: 
r$ 111 .000,00 . os interessados poderão adquirir o edital através do 
site: www .cataguases .mg .gov .br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em 
contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 ou através 
do e-mail: licitacao@cataguases .mg .gov .br . Cataguases, 15 de março 
de 2019 .

5 cm -22 1207027 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CLArAVAL/mG.

Aviso de Retificação do Edital de Concurso Público nº 01/2018 e Pro-
cesso Seletivo. 3º Retificação do Edital de Abertura. Concurso Público 
01/2018. A Prefeitura Municipal faz saber que houve Retificação no 
edital de abertura do Concurso Público nº 01/2018, no tocante ao cargo 
de MOTORISTA I. A íntegra da Retificação do Edital pode ser consul-
tada por meio dos sites: www .institutoimagine .com .br e www .claraval .
mg .gov .br . Claraval, 22 de março de 2019 . luiz Gonzaga Cintra - Pre-
feito municipal .

2 cm -22 1207013 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG. 

assunto: aviso de licitação . Processo 49/2019 - Tomada de Preços 
4/2019 . objeto: Contratação de empresa apta a 2ª etapa de reforma 
e construção do campo municipal de elói mendes/mG . abertura: 
16/04/2019, às 09h . Valor estimado: r$ 689 .990,49 . mais informa-
ções pelo site: www .eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone (35) 3264-
1983/3494 . José ricardo Pereira - Prefeito municipal .
extrato de Contrato . Processo 022/2019 - Pregão 012/2019 . objeto: 
Contratação de empresa apta ao fornecimento de cestas básicas, solici-
tado pela secretaria municipal de desenvolvimento e Promoção social, 
pelo menor Preço por Item, com registro de Preço . Vigência do Con-
trato: 12 meses . Contratante: município de elói mendes - Prefeitura . 
Contratada: amazônia distribuidora lTda - Item 1 (r$ 59,42) . José 
ricardo Pereira - Prefeito municipal .

3 cm -21 1206584 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TiroS/mG  . 

Pregão Presencial 08/2019 . o município de Tiros torna Público edital 
de licitação Pregão Presencial 08/2019 . Contratação de empresa espe-
cializada para Planejamento, organização e realização da 19ª (décima 
nona) Festa agropecuária que ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho 
de 2019 . abertura dos envelopes será dia 03/04/2019 às 14:00 horas . o 
edital completo e mais informações poderão ser obtidos na sede da Pre-
feitura municipal de Tiros, na Praça santo antônio, 170, Centro . Tele-
fone: (34) 3853-1221 e endereço eletrônico: www .tiros .mg .gov .br .

2 cm -21 1206382 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG . 

adesão 004/2019 . município de Campo azul . adesão 004/2019 à ata 
rP 43/18 - PP 19/2018, realizada pela Prefeitura de brasília de minas 
para instalação de luminária de led . Fornecedor: damasCeNo 
CoNsTruções lTda . Valor est:r$ 238 .750,00 .

1 cm -22 1207044 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG. 

município de Campo azul/mG, Cont . 022/19 - Proc . Inex . 11/2019 . 
Contratação do Cantor marcelinho dos teclados de renome regional 
para apresentação de show musical nas festividades tradicionais da Vila 
são José no dia 22/03/2019 . V . Global: r$ 2 .000,00 . Vig: 21/03/2019 a 
20/05/2019 . oseas almeida Junior - Prefeito municipal .

2 cm -21 1206588 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG. 

assunto: aviso de edital . Processo nº 00054/2019 - Pregão nº 
00027/2019 . objeto: Fornecimento de pneus para manutenção da frota 
do município, solicitado pelas secretarias municipais, pelo menor 
Preço por Item, por registro de Preço para futura e possível aquisição . 
abertura: 03/04/2019 às 09 horas . mais informações pelo site: www .
eloimendes .mg .gov .br ou pelo fone (35) 3264-3494 . elói mendes, 21 
de março de 2019 . dênis aparecido de Carvalho silva - Pregoeiro 
municipal .

2 cm -22 1207058 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mArGAriDA/mG.

 EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº 001/2019. DE: 
04/01/2019 . PreGÃo PreseNCIal nº 001/2019 . Contratado: 
MAX ANDERSON BRAGA MENDES, inscrito no CNPJ sob nº 
02 .096 .772/0001-02, Inscrição estadual sob nº 003714528 .00-43, situ-
ada na rua doutor olinto de abreu, nº 58, bairro Centro, Comple-
mento loja a, abre Campo/mG, CeP: 35 .365-000 . objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais 
escolares e de escritório destinado ao suprimento de todas as secre-
tarias de administração municipal para garantia de continuidade dos 
serviços públicos . Contratante: município de santa margarida/mG . 
Valor: r$ 2 .893,02 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dois 
centavos) . execução: secretaria municipal de administração . Vigên-
cia: 27/02/2019 a 31/12/2019 . dotação orç: 02 . 01 . 04 . 122 . 03 . 2421 . 
339030 - F-030; 02 . 02 . 04 . 123 . 06 . 2035; 339030 - F-072; 02 . 04 . 
12 . 122 . 18 . 2041 . 339030 - F-100; 02 . 04 . 03 . 361 . 19 . 2049 . 339030 
- F-115; 02 . 05 . 13 . 122 . 10 . 2183 . 339030 - F- 191; 02 . 06 . 27 . 122 . 
11 . 2067 . 339030 - F-219; 02 . 07 . 10 . 122 . 78 . 2071 . 339030 - F-243; 
02 . 07 . 10 . 302 . 75 . 2082 . 339030 - F-307; 02 . 07 . 10 . 302 . 75 . 2532 . 
339030 - F-329; 02 . 07 . 10 . 304 . 74 . 2087 . 339030 - F-339; 02 . 08 . 06 . 
08 . 122 . 29 . 2099 . 339030 - F-372; 02 . 07 . 10 . 304 . 74 . 2088 . 339030 
- F-347; 02 . 08 . 06 . 08 . 244 . 30 . 2498 . 339030 - F-420; 02 . 09 . 04 . 
122 . 42 . 2116 . 339030 - F-403; 02 . 08 . 06 . 08 . 122 . 32 . 2500 . 339030 
- F-424; 02 . 10 . 04 . 122 . 28 . 2441 . 339030 . - F-486; 02 . 11 . 04 . 122 . 
02 . 2506 . 339030 - F-526; 02 . 12 . 26 . 122 . 07 . 2454 . 339030 - F-536; 
02 . 01 . 06 . 181 . 08 . 2026 . 339030 - F-053; 02 . 01 . 06 . 183 . 08 . 2027 . 
339030 - F-056; 02 . 07 . 10 . 301 . 72 . 2073 . 339030 - F-256 . Publique-se 
em Diário Oficial. Geraldo Schiavo - Prefeito Municipal
PreFeITura muNICIPal de saNTa marGarIda/mG . 
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº 001/2019. DE: 
04/01/2019 . PreGÃo PreseNCIal nº 001/2019 . Contratado: Cam-
Pos e Gomes lTda, inscrita no CNPJ sob nº 17 .010 .855/0001-04, 
Inscrição estadual sob nº 082 .910 .01-4, situada na avenida Pref . Jose 
raposo, nº 211, Complemento Comércio, bairro Pequia, Iuna/es, CeP: 
29 .390-000 . objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
fornecimento de materiais escolares e de escritório destinado ao supri-
mento de todas as secretarias de administração municipal para garantia 
de continuidade dos serviços públicos . Contratante: município de santa 
margarida/mG . Valor: r$ 465 .849,60 (Quatrocentos e sessenta e cinco 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) . execu-
ção: secretaria municipal de administração . Vigência: 27/02/2019 a 
31/12/2019 . dotação orç: 02 . 01 . 04 . 122 . 03 . 2421 . 339030 - F-030 . 
02 . 02 . 04 . 123 . 06 . 2035; 339030 - F-072; 02 . 04 . 12 . 122 . 18 . 2041 . 
339030 - F-100; 02 . 04 . 03 . 361 . 19 . 2049 . 339030 - F-115; 02 . 05 . 13 . 
122 . 10 . 2183 . 339030 - F- 191; 02 . 06 . 27 . 122 . 11 . 2067 . 339030 - 
F-219; 02 . 07 . 10 . 122 . 78 . 2071 . 339030 - F-243; 02 . 07 . 10 . 302 . 75 . 
2082 . 339030 - F-307; 02 . 07 . 10 . 302 . 75 . 2532 . 339030 - F-329; 02 . 
07 . 10 . 304 . 74 . 2087 . 339030 - F-339; 02 . 08 . 06 . 08 . 122 . 29 . 2099 . 
339030 - F-372; 02 . 07 . 10 . 304 . 74 . 2088 . 339030 - F-347; 02 . 08 . 06 . 
08 . 244 . 30 . 2498 . 339030 - F-420; 02 . 09 . 04 . 122 . 42 . 2116 . 339030 - 
F-403; 02 . 08 . 06 . 08 . 122 . 32 . 2500 . 339030 - F-424; 02 . 10 . 04 . 122 . 
28 . 2441 . 339030 . - F-486; 02 . 11 . 04 . 122 . 02 . 2506 . 339030 - F-526; 
02 . 12 . 26 . 122 . 07 . 2454 . 339030 - F-536; 02 . 01 . 06 . 181 . 08 . 2026 . 
339030 - F-053; 02 . 01 . 06 . 183 . 08 . 2027 . 339030 - F-056; 02 . 07 . 10 . 
301. 72. 2073. 339030 - F-256. Publique-se em Diário Oficial. Geraldo 
schiavo - Prefeito municipal .

12 cm -21 1206575 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuETA/mG. 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO ADJUDICAÇÃO. Processo de Lici-
tação nº 01/2019, na modalidade “Pregão Presencial” nº 01/2019, tipo 
“menor Preço por Item”, visando a aquisição de 01 (um) caminhão 0 
km, com báscula, para atendimento a secretaria municipal de agricul-
tura, Pecuária, abastecimento e meio ambiente, para uso em suas ativi-
dades, através do Contrato de Repasse nº 872676/2018/MAPA/CAIXA, 
fica Adjudicado o Item licitado a empresa: Manupa Comércio de 

equipamentos e Ferramentas ltda, no valor de r$ 300 .000,00 . Itueta/
mG, 15 de março de 2019 . Valter José Nicoli - Prefeito municipal .
PreFeITura muNICIPal de ITueTa/mG . PublICaçÃo de 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO. Processo de Licitação nº 01/2019, 
na modalidade “Pregão Presencial” nº 01/2019, tipo “menor Preço 
por Item”, visando a aquisição de 01 (um) caminhão 0 km, com bás-
cula, para atendimento a secretaria municipal de agricultura, Pecuária, 
abastecimento e meio ambiente, para uso em suas atividades, através 
do Contrato de Repasse nº 872676/2018/MAPA/CAIXA, fica Homolo-
gado o Item licitado a empresa: manupa Comércio de equipamentos e 
Ferramentas ltda, no valor de r$ 300 .000,00 . Itueta/mG, 20 de março 
de 2019 . Valter José Nicoli - Prefeito municipal .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA/MG. EXTRATO DE CON-
TraTo . Processo de licitação nº 01/2019, na modalidade “Pregão 
Presencial” nº 01/2019, tipo “menor Preço por Item”, visando a aqui-
sição de 01 (um) caminhão 0 km, com báscula, para atendimento a 
secretaria municipal de agricultura, Pecuária, abastecimento e meio 
ambiente, para uso em suas atividades, através do Contrato de repasse 
nº 872676/2018/MAPA/CAIXA. Contratado: Manupa Comércio de 
equipamentos e Ferramentas ltda . Contrato nº 013/2019, no valor de 
r$ 300 .000,00 . Contratante: Prefeitura municipal de Itueta/mG . Itueta/
mG, 21 de março de 2019 . Valter José Nicoli - Prefeito municipal .

7 cm -22 1207017 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GouVEiA/mG. 

Torna público a abertura do Processo . Tomada de Preço 001/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para conclusão de cobertura de Quadra 
escolar na Comunidade rural de Pedro Pereira no município de Gou-
veia/mG, de acordo com Convênio nº 11243/2014/FNde . abertura: 
12/04/2019 às 08:00 horas . mais informações pelo Tel .: (38) 3543-
1225; e-mail: licitacaopmg2017@gmail .com ou pelo site: www .gou-
veia .mg .gov .br . Josyane Gomes silva - Presidente da CPl .

2 cm -22 1207060 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG. 

Cont . 021/19 . município de Campo azul/mG, Cont . 021/19 - Proc . 
licit . nº 021/2018 . ad . 003/2018 . locação de serviços de infraestrutura 
de eventos, (Tendas chapéu de bruxa, placas de fechamento, grades de 
proteção e seguranças) mediante adesão a ata de registro de Preços 
nº 004/2019, órgão Gerenciador CImams (Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE), conforme itens espe-
cificados na cláusula quarta. Contratada: Walter Fraga Santana -ME, 
representada por Walter Fraga santana . V . Global: r$ 15 .700,00 Vig: 
21/03/2019 a 31/12/2019 . oseas almeida Junior - Prefeito municipal .

3 cm -21 1206309 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuETA/mG . 

extrato revogação de distrato de Contrato nº 020/2018, referente ao 
Processo nº 024/18 - Carta Convite nº 011/2018 . Tendo como objeto 
prestação de serviços de assessoria Jurídica para atender as Necessi-
dades do município através de advogado devidamente registrado na 
oab/mG para acompanhamento de processos em todas as instâncias, 
realização de defesas, assessoramento ao Prefeito e secretários, ingres-
sar com ações quando for necessário, emitir pareceres e tudo para o 
bom andamento dos trabalhos realizados pelo município . os motivos 
da revogação do distrato se encontram na íntegra presente no processo 
epígrafado . Itueta/mG, 19 de março de 2019 . Valter José Nicoli - Pre-
feito municipal .

3 cm -21 1206581 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA FÉ DE miNAS/mG. 

PreGÃo PreseNCIal 006/2019 . o município de santa Fé de 
Minas/MG torna pública retificação de Itens do Edital do Processo 
licitatório 008/2019 - PreGÃo PreseNCIal 006/2019, obJeTo: 
registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos zero 
km . a nova data do julgamento será no dia 03 de abril de 2019, às 
09:00 horas . mais informações pelo e-mail: licitasantafe2017@gmail .
com, e pelo telefone (38) 3632-1306. A íntegra do Edital retificado pode 
ser obtida pelo site: www .santafedeminas .mg .gov .br . edson aparecido 
Freire dos santos - Prefeito municipal . 

3 cm -21 1206307 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mArGAriDA/mG.
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº 096/2018. DE: 
10/09/2018 . PreGÃo PreseNCIal nº 059/2018 . CoNTraTado: 
embraC - emPresa brasIleIra de assIsTÊNCIa CulTu-
ral lTda, inscrita no CNPJ sob nº 17 .243 .650/0001-60, Inscrição 
estadual sob nº 062354417 .00-34, situada na rua araguari, 1685, salas 
401 e 402, santo agostinho, belo Horizonte/mG, CeP: 30 .190-111 . 
objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento 
de material didático e pedagógico (brinquedos) para as escolas da edu-
cação infantil da rede municipal de ensino de santa margarida . Contra-
tante: município de santa margarida/mG . Valor: r$ 14 .850,90 (Qua-
torze mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos) . execução: 
secretaria municipal de educação . Vigência: 17/01/2019 a 31/12/2019 . 
dotação orç: 02 . 04 . 01 . 12 . 365 . 17 . 2056 . 339030 - F-142; 02 . 04 . 
01. 12. 122. 18. 2041. 339039 - F-100. Publique-se em Diário Oficial. 
Geraldo schiavo - Prefeito municipal
PreFeITura muNICIPal de saNTa marGarIda/mG . 
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº 096/2018. DE: 
10/09/2018 . PreGÃo PreseNCIal nº 059/2018 . CoNTraTado: 
olIVaNda dIsTrIbuIdora lTda, inscrita no CNPJ sob nº 
02 .270 .167/0001-06, Inscrição estadual sob nº 663723977 .00-39, situ-
ada na Av. Antônio Xavier de Toledo, 71, Centro, Sericita/MG, CEP: 
35 .368-000 . objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
fornecimento de material didático e pedagógico (brinquedos) para as 
escolas da educação infantil da rede municipal de ensino de santa 
margarida . Contratante: município de santa margarida/mG . Valor: 
r$ 4 .588,00 (Quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais) . execução: 
secretaria municipal de educação . Vigência: 17/01/2019 a 31/12/2019 . 
dotação orç: 02 . 04 . 01 . 12 . 365 . 17 . 2056 . 339030 - F-142; 02 . 04 . 
01. 12. 122. 18. 2041.339039 - F-100. Publique-se em Diário Oficial. 
Geraldo schiavo - Prefeito municipal .

7 cm -22 1207040 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG .
 Inex . 12/2019 . município de Campo azul/mG, Cont . 023/19 - Proc . 
Inex . 12/2019 . Contratação do Cantor Thiago medeiros dos teclados 
de renome regional para apresentação de show musical nas festividades 
tradicionais da Vila são José no dia 23/03/2019, representado por rael 
mendes Produções lTda . V . Global: r$ 3 .000,00 . Vig: 21/03/2019 a 
20/05/2019 . oseas almeida Junior - Prefeito municipal .

2 cm -22 1207049 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do JACuri/mG
extrato de Contrato nº . 024/2019 . Processo nº . 013/2019 . Pregão 
Presencial nº . 007/2019 . extrato do contrato de nº . 016/2019 Pal 
nº 013/2019 Pregão Presencial nº 007/2019 . objeto Contratação de 
empresa para locação de veículos para realizar o transporte escolar 
(Pnate/Pnae) da Prefeitura municipal de são José do Jacuri, nos quanti-
tativos e especificações do anexo I do edital para o ano de 2019. Contra-
tado: Islei de Jesus dos santos - me CNPJ: 26 .768 .904/0001-55 valor 
total: r$ 250 .520,00 . Contratante: município de são José do Jacuri/
mG . data da assinatura: 26/02/2019 . Vigência: 31/12/2019 – meirilane 
moreira Flores – Pregoeira
extrato de Contrato nº . 025/2019 . Processo nº . 013/2019 . Pregão Presen-
cial nº . 007/2019 . extrato do contrato de nº . 017/2019 Pal nº 013/2019 
Pregão Presencial nº 007/2019 . objeto Contratação de empresa para 
locação de veículos para realizar o transporte escolar (Pnate/Pnae) da 
Prefeitura Municipal de São José do Jacuri, nos quantitativos e especifi-
cações do anexo I do edital para o ano de 2019 . Contratado: agencia de 
Viagens e Turismo TJ Turismo ltda CNPJ: 17 .448 .963/0001-55 valor 
total: r$ 333 .796,00 . Contratante: município de são José do Jacuri/
mG . data da assinatura: 26/02/2019 . Vigência: 31/12/2019 – meirilane 
moreira Flores – Pregoeira .

5 cm -21 1206602 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA-mG/
Processo de licitação nº . 030/19 . registro de Preços . mod . Pregão n .º 
016/19 – Tipo: menor preço por item . objeto: aquisição de materiais 
hospitalares consumíveis, que serão utilizados em procedimentos nos 
setores integrantes da secretaria municipal de saúde . a abertura da ses-
são será às 08:00 hs, dia 05/04/2019 . local: r . barão de Piumhi 92-a, 
diretoria de Compras Públicas, Formiga-mG . Informações: telefones 
(37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitacao@formiga .mg .gov .br . 
edital disponível no site: www .formiga .mg .gov .br .

2 cm -21 1206480 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Dom JoAQuim/mG

Torna publico que realizará processo licitatório nº 022/2019 , pregão 
presencial nº 020/2019, do tipo menos preço por item, que tem como 
objeto: registro de Preços para eventual fornecimento de suprimentos 
de informática e equipamentos, para atender as necessidades de diver-
sas secretarias deste município . a reunião acontecerá dia 04/04/2019 
as 09:00h na sala de reuniões  . o edital pode ser solicitado pelo email: 
licitacao@domjoaquim .mg .gov .br, ou retirado no site: WWW .domjo-
aquim .mg .gov .br . outras Informações pelo 31 38661212 . Patricia 
silva- Pregoeira .

3 cm -21 1206407 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiriTÉ/mG

 reTIFICaçÃo - Pa 238/2018 TP 07/2018 – CPl cancela suspen-
são do certame e Retifica itens impugnados pela licitante IMTRAFF 
Consultoria e Projetos de engenharia ltda . Comunicamos nova data 
do certame: Protocolo: até às 08hs45min do dia 24/04/2019 . abertura 
ás 9hs do dia 24/04/2019. Retificações disponíveis no site www.ibirite.
mg .gov .br .

2 cm -21 1206517 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPoS GErAiS(mG)

PreGÃo PreseNCIal 09/2019
 Comunica Pregão Presencial 09/2019, menor Preço unit ., objeto: Con-
tratação de empresa especializada para transportes de alunos e profes-
sores da rede publica de Campos Gerais . seção: 05/04/19 ás 13:30h . 
Protocolo até ás 13:00h . edital completo na sec . mun . de Compras, r . 
Nossa senhora do Carmo,131, centro, CeP 37160-000, Tel (35)3853-
1436 ou pelo site: www .camposgerais .mg .gov .br . Campos Gerais, 
22/03/2019 - Francisco de assis souza - Pregoeiro

2 cm -22 1207047 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoriNTo/mG

PP 009/2019 - objeto: torna público o edital de licitação 012/2019, 
Pregão Presencial 009/2019, compreendendo o registro de preço para 
futura e eventual aquisição parcelada de pneus, câmaras, protetores, 
bicos e pneus reformados com vistas às necessidades dos veículos auto-
motores das linhas leves, médios e pesados pertencentes à frota da Pre-
feitura municipal de Corinto, com reserva de cotas e itens exclusivos 
para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a reali-
zar-se no dia 03/04/2019 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura munici-
pal . o edital e anexos se encontram a disposição no departamento de 
licitações da Prefeitura municipal situada à avenida Getúlio Vargas, nº 
200, Centro, Corinto/mG, ou pelo e-mail: licitacao@corinto .mg .gov .br, 
ou pelo site: www .corinto .mg .gov .br . Gleise Kelly Fernandes Pereira – 
Pregoeira Oficial.

3 cm -21 1206237 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NiNHEirA

 informa que o extrato da TP: 001/2019 para Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reforma nas ubs e aca-
demia da saúde – e TP 002/2019 para Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de reforma na Farmácia de minas, 
município de Ninheira/mG, se encontram na íntegra no site: www .dia-
riomunicipal .com .br, maiores informações (38)3832-8335 com a servi-
dora elen Cristiane dos santos – Presidente da CPl .

2 cm -21 1206507 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE JoSÉ rAYDAN/mG – 

aviso de licitação – Pregão Presencial para registro de Preços nº 
001/2019 - Pl 002/2019 - objeto: registro de preços futura e eventual 
aquisição de combustíveis para atender ao veículo da Câmara muni-
cipal de José raydan - mG . abertura dos envelopes: 03/04/2019, às 
13h00m . edital: rua santo antônio, Nº 674, Centro . Informações: 
(33)3431-9052 - camarajraydan@yahoo .com .br . José raydan, 21 de 
março de 2019 . Carlos azevedo de oliveira – Presidente da Câmara .

2 cm -21 1206468 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE QuELuZiTo – mG

Termo de reVoGaçÃo de ProCedImeNTo lICITaTÓrIo 
ProCesso Nº 021/2019 – PreGÃo PreseNCIal 008/2019 . o 
Prefeito de Queluzito, em uso as suas atribuições legais resolve reVo-
Gar em todos os seus termos, por interesse da administração, o pro-
cesso licitatório protocolado sob nº . 0021/2019, pregão 008/2019 para 
fins de adequação do edital para melhor atender o serviço público, cujo 
objeto é aquisição de equipamentos para a unidade básica de saúde 
do município de Queluzito (ITeNs deserTos PP 063/2018) . mais 
informações poderão ser obtidas através do e-mail: licitacaoes@quelu-
zito .mg .gov .br . 20 de março de 2019 – Célio Pereira de souza .

3 cm -21 1206346 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TArumirim

aviso de sessão Pública Processo: 023/19 modalidade Pregão Presen-
cial: 013/19 a CPl do município de Tarumirim, vem por meio deste 
tornar público que realizará licitação na modalidade PreGÃo Pre-
SENCIAL n°013/19 cuja finalidade é o Registro de Preço para contra-
tação de pessoa jurídica para ForNeCImeNTo de CombusTÍVel 
e seus derIVados para abastecimento da frota municipal e órgãos 
conveniados a esta municipalidade . a sessão se realizará no dia 03 abril 
de 2019 às 08h30min na sala de licitações do prédio municipal locali-
zado na rua Plautino soares n°100, centro Tarumirim-mG . o edital 
com seus anexos estão disponíveis para retirada na sala do setor de lici-
tações como também no site: www .tarumirim .mg .gov .br .

3 cm -21 1206458 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG 

- resultado de licitação - PP Nº 71/18 - o munic . de Timóteo torna 
público o resultado do PP nº 71/18, rP 02/19, Pa nº 484/18, que tem 
por objeto o rP para aquisição de materiais de consumo e equipamen-
tos permanentes para serem utilizados na Central odontológica – Ceo 
II, visando oferecer serviços de melhor qualidade aos usuários da secr . 
munic . de saúde e Qualidade de Vida do munic . de Timóteo . empre-
sas Vencedoras: Nilza Rodrigues Office Eireli – EPP, valor R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais), odontovales Comércio e serviços de equi-
pamentos médicos e odontológicos ltda – me, valor r$ 50 .371,00 
(cinquenta mil, trezentos e setenta e um reais), duarte dental eireli 
– me, valor r$ 93 .607,62 (noventa e treis mil, seiscentos e sete reais 
e sessenta e dois centavos), Procir Produtos para saúde ltda, valor 
r$37 .807,49 (trinta e sete mil, oitocentos e sete reais e quarenta e nove 
centavos), equiposerv Comerc . de Prod . odontológicos ltda, valor 
r$ 31 .920,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais) distribui-
dora de Produtos e equipamentos odontológicos ltda – ePP, valor r$ 
29 .024,22 (vinte e nove mil, vinte e quatro reais e vinte e dois centa-
vos), dental maria ltda, valor r$ 46,459,73 (quarenta e seis mil, qua-
trocentos e cinquenta e nove reais e setenta e treis centavos), atuante 
Comercial ltda – me, valor r$ 35 .295,00 (trinta e cinco mil, duzentos 
e noventa e cinco reais) .Timóteo, 20/03/19 .Claudileia Pedroso de oli-
veira Thomaz . Pregoeira .

5 cm -21 1206562 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo Do PACuÍ – mG

aVIso de ProrroGaçÃo de aberTura de lICITaçÃo a 
Prefeitura municipal de são João do Pacuí – mG, através de seu Pre-
goeiro, torna público a todos os interessados que o Pregão Presencial 
nº 006/2019, para CoNTraTaçÃo de emPresa Para Pres-
TaçÃo de serVIços de assessorIa TÉCNICa e JurÍdICa 
em lICITações e CoNTraTos com abertura marcada para o dia 
25/03/2019 às 07:15 horas, fica PRORROGADA, por conveniência 
administrativa, para o dia, Credenciamento: 01/04/2019, às 07:15h . 
Sessão oficial: 01/04/2019, às 07:30 horas. São João do Pacuí, 21 de 
março de 2019 . sebastião Gomes de souza Junior – Pregoeiro .

3 cm -21 1206459 - 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 3201903222107360283.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENHorA Do PorTo

 –1) aVIso de lICITaçÃo : a) Tomada de Preços n° 001/2019 – 
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudos e anteproje-
tos para construção de Estação de Tratamento de Efluentes( ETE) para 
atendimento ás demandas diárias máximas de tratamento de efluentes 
da sede do município(1,91 l/s) e do distrito de Jacaré ( 1,54 l/s) identi-
ficadas no PMSB,incluindo a construção de emissário e estação eleva-
tória de efluentes para interligação dos pontos de lançamento de esgoto 
in natura á eTe,bem como encaminhamento e acompanhamento até 
aprovação junto a FuNasa .data 09/04/2019 ás 09h:00min .
b) Pregão Presencial nº 006/2019- registro de preços para futura e 
eventual aquisição de material esportivo em atendimento as deman-
das da Prefeitura municipal de senhora do Porto .data 10/04/2019 ás 
08h:30min .
C) Pregão Presencial nº 007/2019 – Contratação de pessoa jurí-
dica para prestação de serviços de Consultoria e assessoria á secre-
taria municipal de educação para execução dos programas: bra-
sil alfabetizado,e .l manutenção Novas Turmas,e .l manutenção pro 
Infância,brasil Carinhoso, manutenção de Novas Turmas de eja,Pdde 
Interativo e seus módulos,Plano Geral,escola do Campo,Água na 
escola,Pde escola,Novo mais educação,regustro do Novo mais 
educação no Caed,Programa saúde na escola,educacenso,Programa 
Nacional do Transporte escolar,Programa Nacional de alimentação 
escolar,Programa Trnsporte escolar do estado de minas Gerais,auxílio 
monitoramento e avaliação do Plano municipal de educação e do 
Plano de Cargos e salários do magistério . desenvolvimento de estraté-
gias de Gestão escolar .data 10/04/2019 ás 14h:00min .
d)Pregão Presencial nº 008/2019 - aquisição de bem Permanente,01 
veiculo 0km,em atendimento ao transporte de usuários para realizar 
procedimentos de caráter eletivo no âmbito do sus,secretaria muni-
cipal de saúde .data 11/04/2019 ás 08h:30min .
e) Pregão Presencial nº 009/2019 -aquisição de bem Permanente,01 
veiculo 0km,em atendimento ao transporte pacientes usuários do 
sus,secretaria municipal de saúde .data 11/04/2019 ás 14h:00min .
Informações tel : (33) 3424-1250, email licitacao .senhoradoporto@
gmail .com ou na sede da Prefeitura na Praça monsenhor José Coelho nº 
155 . Presidente da CPl rosangela Ferreira duque rocha .

8 cm -21 1206519 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAi PEDro/mG

-Torna público o Termo de apostilamento nº 001/2019, Termo de sus-
pensão ao Contrato nº 045/2017, celebrado com a empresa FraN-
CIsCo rodrIGues Gomes-me, objetivando a prorrogação de 
vigência por mais 30 (trinta) dias, nos termos do decreto nº 245/2019 . 
Pai Pedro-mG, eujácio da soledade rodrigues–Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de PaI Pedro/mG-Torna público o 
Termo de apostilamento nº 002/2019, Termo de suspensão ao Con-
trato nº 046/2017, celebrado com a empresa meNdes TraNsPorTe 
esColar lTda-me, objetivando a prorrogação de vigência por mais 
30 (trinta) dias, nos termos do decreto nº 245/2019 . Pai Pedro-mG, 
eujácio da soledade rodrigues–Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de PaI Pedro/mG-Torna público o 
Termo de apostilamento nº 003/2019, Termo de suspensão ao Con-
trato nº 032/2017, celebrado com a empresa KelsIleNe de souZa 
mIraNda, objetivando a prorrogação de vigência por mais 30 (trinta) 
dias, nos termos do decreto nº 245/2019 . Pai Pedro-mG, eujácio da 
soledade rodrigues–Prefeito municipal .

5 cm -21 1206339 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiNTÓPoLiS 

- Pregão Presencial 11/2019. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, 
o prefeito de Pintópolis Homologa o pregão presencial 11/2019 a 
empresa bra CoNsulTorIa GesTÃo e PresTaçÃo de ser-
VIços lTda CNPJ 28 .803 .108/0001-31 no valor de r$ 36 .000,00 . 
Pintópolis 22 de março de 2019 . edileide lopes dos santos, Prefeito 
municipal .

2 cm -22 1206836 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAoPEBA/mG 
- aviso de Publicação Pregão Presencial nº005/2019, Processo 050/19 . 
a Prefeitura municipal de Paraopeba/mG torna público que no dia 15 
de abril de 2019, às 14:00 realizará, no departamento de Compras lici-
tações, Contratos e Convênios, sito na rua américo barbosa nº 13, 
Centro, nesta, Pregão Presencial para aquisição de 01 veículo 0 Km 
capacidade 07 lugares, onde serão recebidos e abertos os envelopes de 
habilitação e propostas . Cópias do edital poderão ser obtidas no ende-
reço supra e no site www .paraopeba .mg .gov .br . Informações através do 
telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 16:00 horas e através 
do email licitacaoparaopebamg@paraopeba .mg .gov .br . Paraopeba/mG 
22 de março de 2019 . Jose Valadares bahia - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de ParaoPeba/mG - aviso de Publi-
cação Pregão Presencial nº006/2019, Processo 051/19 . a Prefeitura 
municipal de Paraopeba/mG torna público que no dia 05 de abril de 
2019, às 14:00 realizará, no departamento de Compras licitações, 
Contratos e Convênios, sito na rua américo barbosa nº 13, Centro, 
nesta, Pregão Presencial para aquisição de moveis e eletrodomésticos 
sec . de assistência social/abrigo, onde serão recebidos e abertos os 
envelopes de habilitação e propostas . Cópias do edital poderão ser obti-
das no endereço supra e no site www .paraopeba .mg .gov .br . Informa-
ções através do telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 16:00 
horas e através do email licitacaoparaopebamg@paraopeba .mg .gov .br . 
Paraopeba/mG 22 de março de 2019 . Jose Valadares bahia - Prefeito 
municipal .

6 cm -22 1206823 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTA CruZ Do ESCALVADo - mG . 

aviso de Pregão 006/2019 . será realizado as 09h00min no dia 09 de 
abril de 2019, em sua sede rua Capitão luiz sette, 130, Centro, santa 
Cruz do escalvado, mG, Processo licitatório nº . 012/2019, Pregão 
Presencial nº . 006/2019 . objeto: seleção de proposta para registro de 
Preços para futura e eventual Contratação de microempresas – me, 
empresas de Pequeno Porte – ePP ou equiparadas para serviços de 
publicações em jornal de grande circulação no âmbito estadual . edi-
tal disponível no endereço acima, horário de 08h00min as 12h00min e 
13h00min as 17h00min e no site www .santacruzdoescalvado .mg .gov .br 
Informações pelo telefone (31) 3883 1153 . santa Cruz do escalvado – 
mG, 22 de março de 2019 . sônia maria untaler, Prefeita municipal .

3 cm -22 1207129 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE DorES DE GuANHÃES/mG
 aVIso de CaNCelameNTo - Tomada de Preços N° 
001/2019 . através de sua Comissão de licitação, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público para conhecimento dos interessados, oCaN-
CelameNToda licitação divulgada através do edital de Tomada de 
Preços nº 001/2019, para a contratação de empresas para fornecimento 
de material de limpeza, escritório, gêneros alimentícios e combustíveis . 
Gismael morais de andrade . Presidente da Comissão de licitação .

2 cm -21 1206405 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAÚBA/mG

-aVIso de PublICaçÃo de erraTa – Pregão Presencial n .º 
012/2019 – PrC n .º 024/2019 . objeto: aquisição de medicamentos, 
segundo Ciclo de Fornecimento 2019, Pedido nº 019757/2019 atra-
vés da Compra estadual de medicamentos, do Componente básico da 
assistência Farmacêutica do estado de minas Gerais, proveniente da 
ata de registro de Preços nº 199/2018, vinculada ao Pregão eletrô-
nico para registro de Preços nº 077/2018, cujo órgão gerenciador é 
o estado de minas Gerais por intermédio da secretaria de estado de 
Planejamento e Gestão - sePlaG/ Centro de serviços Compartilhados 
CsC . No aviso de publicação de intenção de adesão, onde se lê: valor 
total do Pedido r$ 9 .396,65 (Nove mil trezentos e noventa e seis reais e 
sessenta e cinco centavos); leia-se: Valor Total do Pedido r$ 10 .249,35 
(dez mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) . 

Piraúba, mG, 22 de março de 2019 . adriano Carvalhaes Gravina – Pre-
feito municipal . Fabiana Gonçalves de Paiva benevenuto – Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de PIraÚba/mG-aVIso de PublI-
CaçÃo de erraTa- extrato de Homologação– Pregão Presencial 
n .º 012/2019 – PrC n .º 024/2019 . objeto: aquisição de medicamentos, 
segundo Ciclo de Fornecimento 2019, Pedido nº 019757/2019 atra-
vés da Compra estadual de medicamentos, do Componente básico da 
assistência Farmacêutica do estado de minas Gerais, proveniente da 
ata de registro de Preços nº 199/2018, vinculada ao Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 077/2018, cujo órgão gerenciador é o estado 
de minas Gerais por intermédio da secretaria de estado de Planeja-
mento e Gestão - sePlaG/ Centro de serviços Compartilhados CsC . 
No aviso de homologação, onde se lê: solumed distribuidora de medi-
camentos e Produtos para a saúde ltda CNPJ 11 .896 .538/0001-42, 
pelo valor global de r$ 2 .894,78 (dois mil oitocentos e noventa e qua-
tro reais e setenta e oito centavos); leia-se: valor global r$ 3 .096,18 
(Três mil e noventa e seis reais e dezoito centavos) e onde se lê: bH 
Farma Comércio ltda, CNPJ 42 .799 .163/0001-26, pelo valor global 
de r$ 242,81 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centa-
vos) leia – se: valor global de r$ 894,11 (oitocentos e noventa e quatro 
reais e onze centavos) . Piraúba, mG, 22 de março de 2019 . adriano 
Carvalhaes Gravina – Prefeito municipal . Fabiana Gonçalves de Paiva 
benevenuto – Pregoeira .

8 cm -22 1207089 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAÚBA/mG

-aVIso de HomoloGaçÃo e adJudICaçÃo-Tomada 
de Preços n .º 004/2018 – PrC n .º 101/2018 . objeto: Contrata-
ção de empresa, pelo regime de execução indireta, de empreitada 
a preço global, para Construção de 02 (dois) Vestiários acessíveis 
a Portadores de Necessidades especiais (P .N .e .), sendo um vestiá-
rio para os mandantes e um vestiário para os Visitantes, junto a uma 
Quadra Poliesportiva no bairro João Gonçalves da Neiva, no muni-
cípio de Pirauba – mG, conforme termo de Convênio de saída/Par-
ceria nº 855/2017– seesP . Fica homologado e adjudicado em favor 
da empresa mm reFormas e CoNsTruções de murIaÉ 
eIrelI - ePP, CNPJ n .º 07 .708 .955/0001-47, dotação orçamentária 
n º: 0206 .27 .812 .0010 .1 .005 – 4 .4 .90 .51 . – Construção /ampliação de 
Quadras/Campos esportivos – obras e Instalações (Ficha 316) .Valor 
Global: r$ 68 .076,16 (sessenta e oito mil setenta e seis reais e 
dezesseis centavos) . Piraúba-mG, 22 de março de 2019 . adriano Car-
valhaes Gravina – Prefeito municipal .

4 cm -22 1207147 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA/mG

 – aviso de licitação - Pregão Presencial Nº013/2019 - município de 
augusto de lima/mG, torna público que fará realizar Pregão Presen-
cial Nº013/2019, prestação serviços exames de ultrasonografias. Tipo: 
menor Preço, critério de julgamento Preço unitário, data de entrega 
dos envelopes de Proposta e documentação: 04/04/2019 até às 13:00h . 
Informações e edital poderão ser obtidos na Prefeitura municipal, na 
av . Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 email; 
licitacaoaugustodelima@bol .com .br – João Carlos batista borges – 
Prefeito municipal .

3 cm -22 1206961 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TurVoLÂNDiA/mG

aviso de licitação - Processo licitatório nº . 30/2019 - Pregão Pre-
sencial nº . 11/2019 . o município de Turvolândia (Prefeitura), torna 
público a abertura de procedimento licitatório, para registro de preço 
para contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais 
esportivos e materiais para premiações do setor de esporte do município 
de Turvolândia/mG . o edital completo e seus anexos estão à disposição 
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 - Turvolândia/mG . a abertura será às 
09:00h do dia 08 de abril de 2019, quando serão recebidos os envelo-
pes de propostas, habilitação e credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas . mais informações pelo telefone (35) 3242 1161, 
site www .turvolandia .mg .gov .br ou pelo e-mail licitaturvolandia@hot-
mail .com, Turvolândia, 20 de março de 2019 - Carla aparecida manso 
- Pregoeira .

PreFeITura muNICIPal de TurVolÂNdIa/mG - aviso de 
licitação - Processo licitatório nº . 43/2019 - Pregão Presencial nº . 
19/2019 . o município de Turvolândia (Prefeitura), torna público a 
abertura de procedimento licitatório, para Contratação de empresa para 
fornecimento de ovos de chocolate (ovos de páscoa) para distribuição 
aos alunos da rede municipal de ensino do município de Turvolândia/
mG . o edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos 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 - Turvolândia/mG . a abertura será às 14:00h do dia 
08 de abril de 2019, quando serão recebidos os envelopes de propostas, 
habilitação e credenciamento dos representantes das empresas interes-
sadas . mais informações pelo telefone (35) 3242 1161, site www .turvo-
landia .mg .gov .br ou pelo e-mail licitaturvolandia@hotmail .com, Tur-
volândia, 20 de março de 2019 - Carla aparecida manso - Pregoeira .

PreFeITura muNICIPal de TurVolÂNdIa/mG - aviso de 
licitação - Processo licitatório nº . 45/2019 - Pregão Presencial nº . 
20/2019 . o município de Turvolândia (Prefeitura), torna público a 
abertura de procedimento licitatório, para aquisição de veículos zero 
km para o setor de saúde do município de Turvolândia/mG . o edi-
tal completo e seus anexos estão à disposição 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 - Turvolândia/mG . a abertura será às 13:00h do dia 09 de abril 
de 2019, quando serão recebidos os envelopes de propostas, habilita-
ção e credenciamento dos representantes das empresas interessadas . 
mais informações pelo telefone (35) 3242 1161, site www .turvolandia .
mg .gov .br ou pelo e-mail licitaturvolandia@hotmail .com, Turvolândia, 
20 de março de 2019 - Carla aparecida manso - Pregoeira .

PreFeITura muNICIPal de TurVolÂNdIa/mG - aviso de 
licitação - Processo licitatório nº 44/2019 - Concorrência nº . 02/2019 
- o município de Turvolândia estado de minas Gerais, através de sua 
Comissão Permanente de licitação, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que receberá até o dia 29 de abril de 2019 às 13:00 
hs . no serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, no endereço Praça dom 
otávio, nº . 240 - Centro - Turvolândia/mG, envelopes de habilitação 
e proposta de preço da licitação acima mencionada, para Contratação 
de empresa de construção civil para realização de serviço em regime 
de empreitada global, para execução de pavimentação asfáltica de vias 
urbanas em diversas ruas do município de Turvolândia (mG) . abertura 
dos envelopes: 13:30 horas - dia 29 de abril de 2019 . mais informa-
ções pelo telefone (35) 3242 1174 pelo e-mail licitaturvolandia@hot-
mail .com e pelo site www .turvolandia .mg .gov .br . Turvolândia, 20 de 
março de 2019 - José Flávio domingues - Presidente da CPl .

14 cm -21 1206506 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG

 Inexigibilidade n° 002/2019 - extrato de Contrato nº 013/2019 - Partes: 
município de machado / Viação são benedito lTda – ePP -Processo 
licitatório n .º: 010/2019 - Inexigibilidade n° 002/2019 - objeto: objeto 
a contratação de empresa para fornecimento de passe escolar para os 
alunos da educação Infantil, ensino Fundamental e ensino médio da 
rede Pública do município de machado/mG . Valor Total do Contrato: 
r$ 1 .020 .000,00 (um milhão e vinte mil reais) . assinatura: 14/03/2019 
- Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Presen-
cial nº 050/2018 - extrato de Contrato nº 022/2019 - Partes: município 
de machado / Cirúrgica aliança Produtos Hospitalares lTda – ePP 
- Processo licitatório n .º: 258/2018 - Pregão Presencial nº 050/2018 . 
objeto: aquisição de produtos para Nutrição enteral e suplementação 
alimentícia através da secretaria de saúde do município de machado/
mG . Valor Total do Contrato: r$ 3 .432,60 (três mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais e sessenta centavos) . assinatura: 07/03/2019 - Vigên-
cia: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Presen-
cial nº 050/2018 - extrato de Contrato nº 023/2019 - Partes: municí-
pio de machado / eV Comércio de Produtos alimentícios lTda – me 
- Processo licitatório n .º: 258/2018 - Pregão Presencial nº 050/2018 . 
objeto: aquisição de produtos para Nutrição enteral e suplementação 
alimentícia através da secretaria de saúde do município de machado/
mG . Valor Total do Contrato: r$ 45 .293,57 (quarenta e cinco mil, 
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) . assinatura: 
07/03/2019 - Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Presen-
cial nº 050/2018 - extrato de Contrato nº 024/2019 . Partes: município 
de machado / minas sul Produtos de dieta lTda – me Processo lici-
tatório n .º: 258/2018 - Pregão Presencial nº 050/2018 objeto: aquisição 
de produtos para Nutrição enteral e suplementação alimentícia através 
da secretaria de saúde do município de machado/mG . Valor Total do 
Contrato: r$ 28 .104,00 (vinte e oito mil cento e quatro reais) . assina-
tura: 07/03/2019 - Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Presen-
cial nº 050/2018 - extrato de Contrato nº 025/2019 . Partes: municí-
pio de machado / leone e salles Comércio e distribuição de Produ-
tos Nutricionais lTda me - Processo licitatório n .º: 258/2018 Pregão 
Presencial nº 050/2018 . objeto: aquisição de produtos para Nutrição 
enteral e suplementação alimentícia através da secretaria de saúde 
do município de machado/mG . Valor Total do Contrato: r$ 7 .117,92 
(sete mil cento e dezessete reais e noventa e dois centavos) . assinatura: 
07/03/2019 - Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Presen-
cial nº 050/2018 - extrato de Contrato nº 026/2019 - Partes: municí-
pio de machado / sebastião marques ePP - Processo licitatório n .º: 
258/2018 - Pregão Presencial nº 050/2018 . objeto: aquisição de pro-
dutos para Nutrição enteral e suplementação alimentícia através da 
secretaria de saúde do município de machado/mG . Valor Total do 
Contrato: r$ 6 .345,60 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e ses-
senta centavos) . assinatura: 07/03/2019 - Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Inexigibili-
dade 11/2019 - extrato de Contrato nº 027/2019 . Partes: município de 
machado / Valence máquinas e equipamentos lTda - Processo lici-
tatório n .º: 053/2019 - Inexigibilidade 11/2019 . objeto: contratação de 
concessionária autorizada para proceder a prestação de serviços de revi-
são na retroescavadeira JCB 3CX 4x4 TCF. Valor Total do Contrato: 
r$ 4 .278,83 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três 
centavos) . assinatura: 12/03/2019 - Vigência: 31/12/2019 .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Pregão Pre-
sencial nº 002/2019 - extrato de ata nº 005/2019 - Partes: municí-
pio de machado / CH Comercial ltda, larissa oliveira Campos me 
- Processo licitatório n .º: 028/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019 . 
objeto: eventual e futuro fornecimento de carnes a serem utilizadas 
nas unidades da educação Infantil e escolas municipais . Valor Total 
do Contrato: r$ 166 .169,00 (cento e sessenta e seis mil, cento e ses-
senta e nove mil reais) . assinatura: 18/03/2019 - Vigência: um ano a 
partir da publicação .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Inexigibilidade 
de licitação – raTIFICaçÃo . em atendimento ao disposto no art . 26 
da lei 8 .666 de 21 de junho de 1993, com fundamento no disposto no 
artigo 25, caput da lei nº 8 .666/93 e com base nos documentos que ins-
truem o PRC 053/2019, ratifico a inexigibilidade de licitação para con-
tratação da empresa Valence máquinas e equipamentos ltda ., CNPJ 
nº 08 .250 .241/0001-09 para contratação de concessionária autorizada 
para proceder a prestação de serviços de revisão na retroescavadeira 
JCB 3CX 4x4 TCF do Município de Machado-MG, com o valor total 
de r$ 4 .278,83 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta 
e três centavos) . machado, 12 de março de 2019, luiz Henrique de 
araújo dias Pimenta, secretário municipal de agricultura .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Inexigibilidade 
de licitação – raTIFICaçÃo . em atendimento ao disposto no art . 
26 da lei 8 .666 de 21 de junho de 1993, com fundamento no dis-
posto no artigo 25, caput da lei nº 8 .666/93 e com base nos documen-
tos que instruem o PRC 010/2019, ratifico a inexigibilidade de licita-
ção para contratação da empresa Viação são benedito ltda ., CNPJ nº 
26 .325 .282/0001-90 para fornecimento de passes escolares para alunos 
da educação Infantil, ensino Fundamental e ensino médio da rede 
Pública do município de machado-mG, com o valor total anual de r$ 
1 .020 .000,00 (um milhão e vinte mil reais) .machado, 13 de março de 
2019renata Garcia marinelli, sec . municipal de educação .

 PreFeITura muNICIPal de maCHado/mG - Termo de 
aPosTIlameNTo - reFerÊNCIa: Processo de Compra PrC 
0151/18, celebrado entre o município de machado e a empresa rela-
cionada abaixo: objeto: atualização de Preço tendo em vista o pedido 
de reequilíbrio da empresa contratada de conformidade com o disposto 
na lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, alterada e republi-
cada em 06 de julho de 1994, em seu artigo 65 § 8º, que permite atu-
alizações do valor do contrato, desde que mantidas as condições ini-
ciais e tendo em vista o deferimento do pedido de reequilíbrio previsto 
na Lei, fica devidamente registrado que as despesas terão os valores 
atualizados conforme tabela abaixo: emPresa, Nº CoNTraTo, 
Valor aTual do CoNTraTo, Valor aTualIZado . duro 
Na Queda, 073/2018, r$ 320 .000,70, r$ 385 .088,84 . deste aposti-
lamento, o setor gerenciador do mencionado Contrato, dará ciência ao 
contratado e aos setores de finanças, controle e fiscalização do citado 
termo, passando este documento a ser parte integrante do Contrato ora 
apostilado . machado, 20 de março de 2019, reinaldo Conti siqueira, 
secretário de obras e Infraestrutura .

26 cm -21 1206618 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG

 aVIso de lICITaçÃo - Pregão Presencial 23/2019 . objeto: Contra-
tação de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de arbi-
tragem, de pessoas jurídicas para prestação de serviços de publicidade, 
bem como aquisição de materiais esportivos para a implantação do 
Projeto “seleções do Futuro” nos termos do Convênio nº 849157/2017 
celebrado entre o município de Itapecerica e o ministério do esporte . 
Credenciamento: das 12h30 às 13h do dia 03/04/2019, ato contínuo 
serão realizadas as demais sessões . edital disponível no site www .ita-
pecerica .mg .gov .br . Tony Carlos T . melo - Pregoeiro .

3 cm -22 1207146 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom JESuS DA PENHA/mG
 extrato de reequilíbrio econômico Financeiro ao Contrato 98/17 - 
PrC 127/17 - Tomada de Preços Nº 01/17, CoNTraTaNTe: 
município de bom Jesus da Penha – Prefeitura, obJeTo: Contratação 
de empresa especializada do ramo de engenharia civil, para a execu-
ção do serviço de operação tapa buraco em C .b .u .Q . (Concreto betu-
minoso usinado a Quente), incluindo limpeza, usinagem, transporte e 
aplicação da massa asfáltica em diversas vias públicas do município, e 
fornecimento de massa asfáltica em C .b .u .Q . e emulsão . CoNTra-
Tada: PaVIdeZ eNGeNHarIa, do reeQuIlIbrIo: 1- o rea-
juste do valor da massa asfáltica em C .b .u .Q - Concreto betuminoso 
usinado a Quente, Faixa C, com Fornecimento de todos os matérias, 
passando do valor contratado de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
a tonelada para o valor de r$ 388,26 (trezentos e oitenta e oito reais e 
vinte e seis centavos) a tonelada; 2- o reajuste do valor do serv . tapa 
buraco em C .b .u .Q . execução do serviço de operação tapa buraco em 
C .b .u .Q . (Concreto betuminoso usinado a Quente), incluindo lim-
peza, usinagem, transporte e aplicação da massa asfáltica, passando do 
valor contratado de r$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) a tonelada 
para o valor de r$ 608,26 (seiscentos e oito reais e vinte e seis centa-
vos) a tonelada . bom Jesus da Penha, 13 de março de 2019 . Junior de 
Paula rodrigues - setor de licitações .

5 cm -21 1206487 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuiuTABA/mG
 Tomada de Preços Nº 002/2019 . Prefeitura municipal de Ituiu-
taba - Comunica que se encontra disponível o seguinte procedimento 
de acordo com lei 8 .666/1993 e lei nº 10 .520/2002, e que o aVIso 
do procedimento licitatório abaixo relacionado se encontra disponí-
vel no site https://www .ituiutaba .mg .gov .br/licitacoes . aviso de lici-
tação - Tomada de Preços Nº 002/2019; data: 10/abril/2019; Horário: 
08h30min (oito horas e trinta minutos); objeto: serviços de reposição 
asfaltica (Tapa buraco); recursos: Próprios . Informações: e-mail: lici-
tacao@ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura de Ituiutaba em 21 de março de 
2019 - Walcyr soares Valadão - Pregoeiro .

3 cm -21 1206475 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErro/mG
T .P . nº 005/2019 - Torna pública HabIlITaçÃo e daTa de aber-
Tura ProPosTas do P . nº 048/2019 – T .P . nº 005/2019, dia 
29/03/2019 às 14:00, teor encontra-se na íntegra disponível em www .
diariomunicipal .com .br/amm-mg .

1 cm -21 1206627 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANGA/mG
Pregão Nº . 000007/2019 - Publicação de edital - aviso de licitação - 
Processo Nº . 000013/2019 - PreGÃo Nº . 000007/2019 sIsTema de 
reGIsTro de Preço . o município de manga-mG torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 03/04/2019 às 
09:00:00 horas, em sua sede a Praça Presidente Costa e silva, nº . 1 .477, 
Centro, manga-mG, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, par a aquisição de móveis, eletrodomésticos, Com-
putadores e Outros, conforme especificações constantes do edital e seus 
anexos, cuja cópia poderá ser adquirida no site: www .manga .mg .gov .br 
ou junto ao departamento de licitações e Contratos, no referido ende-
reço, no horário de 08:30 às 11:30 horas, nos dias úteis . manga-mG, 19 
de março de 2019. Edílson Silva Dutra - Pregoeiro Oficial.

3 cm -21 1206503 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoSENÓPoLiS/mG
 PreGÃo PreseNCIal srP Nº . 10/2019 - a Prefeitura de Jose-
nópolis-mG, com sede à rua santos Pestana, 20 – Centro - 39 .575-
000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 
03/04/2019, às 09h30min, licitação na modalidade PreGÃo Pre-
seNCIal srP Nº . 10/2019, objetivando o registro de preços para a 
aquisição de móveis, eletros, equipamentos, produtos de informática 
e escritório em geral . Informações complementares no endereço acima 
mencionado ou através do e-mail: licitacao .josenopolismg@gmail .
com . Jose G . Teixeira – Pregoeiro .

 PreFeITura muNICIPal de JoseNÓPolIs/mG - PreGÃo 
PreseNCIal srP Nº . 11/2019 - a Prefeitura de Josenópolis-mG, 
com sede à rua santos Pestana, 20 – Centro - 39 .575-000, torna-se 
público a quem interessar que estará realizando no dia 03/04/2019, às 
14h00min, licitação na modalidade PreGÃo PreseNCIal srP Nº . 
11/2019, objetivando o registro de preços para a aquisição de combus-
tíveis . Informações complementares no endereço acima mencionado ou 
através do e-mail: licitacao .josenopolismg@gmail .com . Jose G . Tei-
xeira – Pregoeiro .

 PreFeITura muNICIPal de JoseNÓPolIs/mG - PreGÃo 
PreseNCIal Nº . 13/2019 - a Prefeitura de Josenópolis-mG, com 
sede à rua santos Pestana, 20 – Centro - 39 .575-000, torna-se público a 
quem interessar que estará realizando no dia 04/04/2019, às 14h00min, 
licitação na modalidade PreGÃo PreseNCIal Nº . 13/2019, objeti-
vando a contratação de me/ePP ou equiparadas para prestação de ser-
viços de assessoria em gestão, planejamento e compras . Informações 
complementares no endereço acima mencionado ou através do e-mail: 
licitacao .josenopolismg@gmail .com . Jose G . Teixeira – Pregoeiro .

7 cm -21 1206557 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do moNTE/mG

 edITal Nº . 081/2018 . deCIsÃo deFINITIVa - recurso adminis-
trativo Interposto pela licitante deNTal alTa moGIaNa ComÉr-
CIo de ProduTos odoNTolÓGICos lTda . ProCesso Nº . 
101/2018 edITal Nº . 081/2018 . o Prefeito municipal, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art . 109, § 4º 
da lei Federal nº . 8 .666/93, e; CoNsIderaNdo o posicionamento 
adotado pelo Procurador Geral do município . CoNsIderaNdo as 
alegações apresentadas no recurso interposto pela licitante dental alta 
mogiana Comércio de Produtos odontológicos ltda . e nas Contrar-
razões apresentadas pela licitante alfa med sistemas médicos ltda . 
resolVe: Julgar ImProCedeNTe o recurso supra mencionado, 
mantendo a decisão que inabilitou a empresa dental alta mogiana 
Comércio de Produtos odontológicos ltda ., pelas razões apresen-
tadas pelo Ilustre Procurador Geral do município . santo antônio do 
monte, 20 de março de 2019 . edmilson aparecido da Costa - Prefeito 
municipal .

4 cm -22 1207211 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBAÍ/mG
 aviso de adjudicação e Homologação - ProCesso lICITaTÓrIo 
N° 117/2018 - Tomada de Preços 012/2018 . a PreF . muNICI-
Pal de ubaI/mG - torna público adjudicação e Homologação do 
processo licitatório n° 117/2018 - Tomada de Preços n/ 12/2018 
cujo objeto é Contratação de empresa especializada em execução de 
obras de pavimentação asfáltica em CbuQ, drenagem, urbanização e 
sinalização de vias do distrito de bentópolis de minas no município 
de ubaí/mG, referente ao Convênio segov n° 1419000149/2018, con-
forme o anexo I deste edital . o prefeito municipal senhor marco antô-
nio andrade no uso de suas atribuições legais tendo em vista a instrução 
processual, adJudICa o objeto do certame a empresa C&r engenha-
ria e Construções lTda - CNPJ 18 .666 .391/0001-43 pelo valor global 
de 235 .194,30 (duzentos e trinta e quatro mil cento e noventa e quatro 
reais e trinta centavos) e decide HomoloGar o Procedimento licita-
tório . ubaí/mG . 21 de março de 2019 - rita de Cássia mendes santos 
- Presidente da CPl .

4 cm -21 1206601 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SALiNAS/mG
 EXTRATO DE CONTRATO N° 032/2019 - Processo licitatório n° 
010/2019 - Tomada de Preço n° 001/2019 . Contratante: PreFeITura 
muNICIPal de salINas, CNPJ 24 .359 .333/0001-70 . Contratada: 
CONSTRUTORA EXATA LTDA - ME 10.741.886/0001-88. Objeto: 
Contratação de empresa especializada que atue no ramo de obras de 
construção civil para a execução de calçamento em bloquete, no muni-
cípio de salinas/mG, objeto do 2º Termo aditivo ao Convênio de Coo-
peração Técnica e Financeira nº 5191000023/2016 – minas Gerais 
Participações – mGI . execução: 02 meses . Fundamento legal: lei 
8666/93 . Vigência: 04/12/2019 Valor total: r$172 .471,96 data de assi-
natura: 20/03/2019 . José antônio Prates - Prefeito .

3 cm -21 1206441 - 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 3201903222107360284.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

